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واکاوی چرایی اعتراض دانشکده مهندسی و علم مواد

گزارش یک اعتراض
این کار سخت 
دوست داشتنی

مؤسســات مختلفی که هر 
ســال بدترین شــغل های 
متعارف را انتخاب می کنند، 
همیشه نقش پررنگی برای 
قائل هســتند.  خبرنگاری 
به طور مثــال، مؤسســه کریرکســت بدترین 
شــغل آمریکا در ســال ۲۰۱۳ را روزنامه نگاری 
معرفی کــرد و رتبه های بعدی بــه چوب بری و 
شغل های نظامی رسید. در کسب چنین رتبه ای، 
عواملی مانند محیط کار و میــزان خطر، آینده 
کاری، اســترس، فعالیت بدني، دستمزد و غیره 
دخالت دارد. چنین مســئله ای در کشور ما هم 
صدق می کند و این شــغل سال هاســت که در 
رده مشاغل ســخت و زیان آور طبقه بندی شده 
است. این ســختی و زیان آوری برای نشریات با 
تیراژ چندصدهزارتایی تا همین روزنامه شریف 
با تیراژ چندهزار نســخه برقرار است. اتفاقاً وقتی 
برای محیط کوچک تری کار می کنی، ســختی 
کارت چند برابر می شود. در دانشگاه از یک طرف 
با دانشــجویان آرمانی، صریــح و پرانرژی طرف 
هســتی که خیلی ســریع، کم کاری ها و از حق 
فاصله گرفتنت را می فهمنــد و البته اعتقادی به 
محدودیت های کاری و محتوایی رسانه عمومی 
دانشگاه ندارند و از طرف دیگر استادانی هستند 
که اخالقاً ملزم به رعایت حق اســتاد و شاگردی 
هستی و دســتت در خیلی از نقدها بسته است. 
تازه همین نقدهای ســاده هم بعضاً با پاسخ های 
تندی مواجه می شود،  آن قدر که این حس فاصله 
بین اســتاد و دیگران بدجوری اذیتت می کند و 
از خود می پرســی این فاصله خودساخته چقدر 
درست اســت. فضای محتاط کارمندی دانشگاه 
هم در عین حــال که در بحث هــای درون خود 
نقدهای زیادی را وارد می کننــد، اما تمایلی به 
علنی کردن مشــکالت خود و پیگیــری آن ها 
ندارند و در جایی که روزنامه برای حل مشــکل 
سپر بال شده، خودش را تنها یافته است. به همه 
این ها تجربه محدود روزنامه نگاری دانشــجویی 
و فرصت اندک بــرای یادگیری و به کار بســتن 
آن را اضافــه کنید. نتیجه چنیــن معجونی این 
می شود که بعد از انتشــار روزنامه بنشینیم و به 
انتقادهای وارد و ناوارد گوش کنیم، اشکاالتمان 
را رفع کنیم و آماده شــویم برای شماره بعدی. 
نتیجه اش این می شــود که هیچ دو شــماره ای 
برای آدم تکراری نباشــد. حــس مبارزه و حس 
مفید بودن ولو در حد درســت شــدن تابلو عبور 
عابر پیاده باشد. اصاًل اثر پروانه ای را آدم از همین 
جا حس می کند.  همین هاســت کــه بچه های 
روزنامه شریف را بعد از گذراندن شانزده بهار باز 
هم دور هم نگه داشته اســت. آن قدر که با وجود 
دور شدن از فضای دانشگاه، درخواست روزنامه 
را بی پاســخ نمی گذارند و همیشــه در کنارش 
هســتند. همه این ها دلیلی می شــود برای من 
که هر هفته مشــتاق جلسه یکشــنبه تحریریه 

روزنامه باشم. ریکاوری بعد از هر مبارزه!
* مدیر مسئول روزنامه

سرمقاله

بســیج دانشــجویی، میزگرد 
بررسی موانع کســب و کار در 
ایران را در روز سه شــنبه ۲8 
اردیبهشــت ماه در سالن جابر 

بن حیان برگزار کرد ...

بوی بهبود

دکتر الهه انســانی ورودی دوره ششم شریف است. در 
صفحه  6 سال ۵۵ در رشته مهندسی شیمی از ...  

ایرانیان به نداشتن حافظه تاریخی متهم اند. اتهامی که 
صفحه  7 اگر درست باشد ... 

تابستانی تاریخی داشته باشیدچند دقیقه قبل از پرواز

محسن رستمی*

صفحه  2 

صفحه  3 

صفحات 4و5

می نویسم پس هستم

شما در شماره قبل به پرونده پردیس هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نمره 7/25 از ۱۰ دادید. 

ممنون از اینکه ما را خواندید 

و سنجیدید.



 ۲

سال چوپان
این هفته از شــنبه 8 خرداد تا پنجشنبه 13 خرداد، برنامه تئاتر سال چوپان در آمفی 
تئاتر مرکزی از ساعت 17 برپا است. نمایشنامه این نمایش را علی آشنا نوشته است و 
خود نیز آن را کارگردانی می کند. او دانشجوی هوافضای دانشگاه خودمان بوده است 
و در حال حاضر دانشــجوی رشته ادبیات نمایشی است. موضوع این نمایش درباره 

بازگشــت به خانه است. قصه آدم هایی که به دالیل مختلف ســال های طوالنی دور از خانه بوده اند و روزگاری به 
خانه برمی گردند. بلیت فروشی از روز شنبه جلو آیدا با قیمت 8هزار تومان برای شریفی ها و 12هزار تومان برای 
افراد خارج دانشگاه خواهد بود. البته اگر به صورت گروه پنج نفره بلیت بخرید، قیمت آن ۶هزار تومان می شود. 

سیگار کشیدن یا نکشیدن مسئله این است
مسئله کشیدن سیگار در دانشگاه شریف مسئله حل نشده ای است. از طرفی قانون 
دانشگاه نکشیدن سیگار و انواع دخانیت است و از طرفی این قانون تبدیل به یک قانون 
متروک شده است. دانشجویان که قباًل زیر تابلوی سیگار ممنوع سیگار می کشیدند، 
حاال جلوی دانشکده ها و مکان های عمومی دیگر سیگار می کشند و فضای دانشگاه، 

تحت تأثیر این عمل قرار گرفته اســت. سؤال اینجاست که چرا این مسئله حل نشــده باقی ماند و آیا نمی شد با 
درنظر گرفتن جایی مخصوص سیگار کشیدن، هم کسانی که سیگار نمی کشند آزرده نشوند و کسانی که سیگار 
می کشند با خیال راحت و در احترام این کار را کنند؟ راه حلی که در بسیاری از مراکز تجاری کشور اعمال شده است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 699  سه شنبه 4 خرداد 95 شریف نیوز

نیمــه نهایی بســکتبال با پیــروزی پردیس   
بــر م شــیمی نفــت و هوافضــا در برابــر 
کامپیوتر مدیریت مــواد بــه پایــان رســید. 
چهارشــنبه رده بنــدی و فینال را در ســالن 

قهرمانی از دست ندهید.
دومیــن دوره انتخابــات جامعــه اســالمی   
شــریف امروز از ســاعت 9تــا18 در همکف 
ســاختمان ابن ســینا برگزار می شــود. این 
تشــکل نوپــا در ســال گذشــته برنامه های 
مختلفــی از جمله جلســات هفتگــی ارائه 

کتاب برگزار کرد. 
روز چهارشــنبه 5خرداد از ســاعت 13:30   
تا 18  رســانا، انجمن علمی دانشکده برق، 
بازدید علمی از پژوهشــگاه رویان را در تقویم 
برنامه های خود آورده اســت. در این بازدید 
دو ارائــه در رابطه با مســائل ژنتیــک و بحث 
پردازش سیگنال توسط محققان پژوهشگاه 
داده می شود. برای شرکت در برنامه به کانال 

تلگرام رسانا EEResana@ سری بزنید.
امــروز ششــمین دوره انتخابــات شــورای   
مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
دانشگاه  برگزار خواهد شد. اگر می خواهید 
به کاندیداهای انجمن مســتقل رأی دهید، 
می توانید به همکف ســاختمان ابن ســینا 

سری بزنید. 
مسابقه سخت افزاری gatuino روز پنجشنبه   
۶ خرداد برگزار می شــود. این مســابقه برای 
دانشــجویان ورودی 9۴ و 93 هر سه گرایش 
دانشکده مهندسی کامپیوتر برپا خواهد شد. 
امــروز آخرین مهلت ثبــت نام بــرای اردوی   
جهــادی شــهید وزوایی اســت. ثبــت نام 
در صحــن مســجد انجــام می گیــرد. این 
اردوی جهادی از 2۴ تیر به مــدت 10 روز در 
روستاهای محروم خراســان جنوبی برگزار 

می شود. 
بسیج دانشگاه فیلم ایســتاده در غبار را روز   
یکشــنبه، 9 خــرداد از ســاعت 13:30 در 
سالن جابر بن حیان برگزار می کند. بلیت آن 
را می توانید با قیمت ۶ هزار تومان از همکف 
ابنــس تهیه کنیــد. این فیلــم بهترین فیلم 

جشنواره فیلم فجر در سال 9۴ بود. 
دکتر اکرامــی طی مصاحبه بــا روزنامه خبر   
برخورد با عکاس روزنامــه را اصالح کردند و 
گفتند که یکــی دیگر از همکاران ایشــان به 

عکاس روزنامه گفت که عکس نگیرد.

عکس خبری

روز دوشــنبه، 3 خرداد انجمن اسالمی برنامه ای 
را با عنــوان »خــرداد دیــروز، امید فــردا« برگزار 
کــرد. در این برنامه که به مناســبت ســالگرد دوم 
خرداد سال 137۶ برپا شد،  آذر منصوری، مجید 
فراهانی و حمیدرضا جالیی پور سخنرانی کردند. 
پیش از این قرار بود ســعید حجاریــان نیز در این 
برنامه شرکت کند که برغم مجوزهای داده شده، 
این مجوز لغو شــد. در ایــن برنامه دربــاره آینده 
جریان اصالحات صحبت شــد. البتــه لغو مجوز 
حضور مهمان انجمن اسالمی بی سابقه نیست و 

جای تأمل دارد.

شاید روزی بردها جمع شوند
کمتر کسی است که اگر در روزهای شلوغ دانشگاه در شریف راه برود، بردهای شلوغ و 
بعضًا بی نظم آن به چشمش نیاید. مقدار زیادی کاغذ و هزینه چاپ برای اطالع رسانی 
برنامه های دانشگاه توسط نهادهای داخل آن یا گروه های دانشجویی صرف می شود. 
البته این مسئله تا حدی با تلگرام حل شده است. اما یکی از فارغ التحصیالن دانشکده 

کامپیوتر با عنایت به مســائل فوق، پاسخ را در طراحی یک اپلیکیشــن اندروید با انگیزه مدیریت اطالع رسانی 
 برنامه ها و همچنین یکپارچه کردن این امر، یافته اســت. UniBoard اپلیکیشــنی اســت که بــا دانلود آن از
 uniboards.ir/UniBoard.apk می توانیم با امکانات خوبش، به اطالع رسانی رویدادها نظمی جدید دهیم.

علم، دین و صلح در کنار هم
گروه فلسفه علم دانشگاه برای اولین کارگاه علمی پژوهشی علم، دین، صلح فراخوان 
ارسال مقاله داده است. محورهای این کارگاه شامل موضوعاتی مانند رابطه پیشرفت 
علمی با صلح جهانی، تکثرگرایی، انحصارگرایی و صلح و خشونت، اخالق علم و صلح و 
مدارا می شود. تا 15 تیر مهلت دارید که چکیده مقاله خود را ارسال نمایید. برای ارسال 

مقاله کامل نیز تا 15 مهر فرصت دارید. اگر مقاله شما برگزیده شود، در مجله علمی پژوهشی منتشر خواهد شد. 
زمان برگزاری کارگاه نیز 23 و 2۴ آذر خواهد بود. برای اطالعات بیشتر به philsci.sharif.edu سری بزنید یا با 
ایمیل philsci@sharif.edu و azadegan@sharif.edu و شماره ۶۶1۶۴1۴9 سؤاالت خود را مطرح نمایید. 

بسیج دانشجویی، میزگرد بررسی موانع کسب و کار در ایران را در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه در سالن جابر بن حیان برگزار کرد. در این برنامه  گزارش
که با استقبال خوبی همراه بود، دکتر مشایخی، دکتر نایبی، آقای دیانی و دکتر سلطانی از موانع اصلی پیش روی کسب و کار در ایران سخن گفتند. غزل عسکری

گزیده ای از سخنان مهمانان در گزارش زیر آورده شده است.

چرا با وجود اعتقاد همه به کوچک شدن دولت این 
مهم هنوز محقق نشده است؟

دکتر مشــایخی : دولت از نظر فکری کوچک است در 
حالی که این کار قدرت تفکر خوبی می خواهد. این را هم 
بگویم که منظورم از دولت سازمان های دولتی هستند. 
آقای دیانی: در کل نیاز به الگوهایی داریم که بتوان فکر 
و اندیشه ها را کنار هم گذاشت. دولت های مختلف مدام 
سیاستشــان را تغییر داده اند و این امر تنها مختص این 
دولت و دولت قبل نیست. حتی این مسئله را در مجلس 
نیز می بینیم. با وجود اینکــه مهم ترین عاملی که برای 

سرمایه گذار وجود دارد داشتن برنامه است. 

عملکرد ضعیف ایران در شاخص های جهانی
دکتر ســلطانی: طبــق رتبه بندی بانــک جهانی برای 
محیط کسب و کار، ایران در بین 180 کشور مقام 119 را 
دارد که پایین ترین شاخص ها مربوط به تجارت فرامرزی، 
سرمایه گذاری خرد و تعیین تکلیف ورشکستگی بود. البته 
در سال گذشته ایران رتبه باالتری داشت که دلیل آن اشتباه 
آرشیو شدن اطالعات و کامل نبودن آن ها بود. با توجه به 
این مســئله می توان گفت در چند ســال اخیر بهبودی 

در فضای کســب و کار ایــران رخ نداده اســت. موضوع 
مهم، بهبود نســبی در محیط قانونی کسب و کار است.

واردات و چرایی عدم کنترل آن؟
دکتر نایبــی: دولتی که بــرای هفت ســال دالر را هزار 
تومان نگه مــی دارد و ارز مبادلــه ای می دهد، یعنی به 
واردات تشــویق می کند. البته اقتصاد امروز اقتصادی 
نیســت که درها را به روی خودمان ببندیم . نقش دولت 
به وجود آوردن نیروهایی اســت که بتوانند این کار را به 

انجام برسانند. 
دکتر مشــایخی:  مشکالت در ســه الیه تقسیم بندی 

می شود: ســطح کالن سیاست گذاری، سطح مقررات 
و تشکیالت دولت و سطح قدرت کارشناسی و توان فکر 
دولت. در قدم اول گروه هایی باید سیاســت های کالن 
مناسب برای کشور تنظیم کنند و ثباتش را حفظ کنند تا 
فعاالن اقتصادی وضعیت مشخصی داشته باشند. الیه 
دوم بازنگری بر عملکرد سازمان ها و پاالیش قوانین است 
زیرا این قوانین ابهامات زیادی دارند. در الیه ســوم نیاز 
به تقویت نیروی انسانی متخصص وجود دارد. در مورد 
واردات نیز به طور خاص نرخ ارز بخش کلیدی است و باید 

براساس تورم داخل و خارج کشور وضع شود. 
دکترسلطانی: مشکل اصلی ما قبل از اینکه هر چیزی 
بی رویه باشد، حرف هایمان بی رویه است و درد اقتصاد 
ما همین روش عوام گرایانه در اظهار نظرها است.  مشکل 
ما واردات بی رویه نیست بلکه مشکل ما قاچاق است که 

مخرب تولید صنعت کشور است. 
آقای دیانی: تشکیالت مردم نهاد می تواند سیاست زدگی 
در اقتصاد را رفع نماید. درمورد واردات نیز کسی مخالف 
آن نیست و مشکل مدیریت و شفافیت در واردات است. 
اگر این دو مورد را داشــته باشــیم، وحشــتی از واردات 

نداریم. 

دانشگاهیان و بخش خصوصی از موانع کسب و کار در ایران گفتند

بوی بهبود



 ۳

کمک های اولیه برای دانشجویان 
بعضی از چیزها هستند که برغم بســیاری از درس هایمان الزم و مفید هستند، اما 
زمانی برای آموزش آن ها در نظر گرفته نشده است. یکی از مهارت هایی که یادگیری 
آن ها نه فقط برای هر دانشجو که برای هر شهروندی الزم است، یادگیری کمک های 
اولیه اســت. روز پنجشنبه ۶ خرداد مرکز بهداشــت و درمان از ساعت 9 تا 1۶ دوره 

آموزشی کمک های اولیه را برگزار می کند. هزینه شرکت در دوره 25هزار تومان است که 10هزار تومان آن از 
سوی مرکز بهداشــت و درمان پرداخت می شود. ناگفته نماند به شرکت کنندگان گواهی معتبر از سوی نظام 

پرستاری اعطا خواهد شد. 

خداحافظی با درس های خوانده نشده
روز شنبه 8 خرداد و یکشــنبه 9 خرداد مهلت حذف تک درس یا همان w  خودمان 
است. اگر درســی را این ترم داشتید که نمره میان ترم آن جالب توجه نبود و امکان 
افتادن در آن درس برایتان وجود دارد، می توانید آن را حذف کنید و در ترم های دیگر 
درس را بگذرانید. فقط قبل از انجام هر کاری با استاد راهنما و سال باالیی ها مشورت 

کنید. کار را هم به هیج وجه نیندازید برای روز آخر چون جمع کردن امضا ها کمی وقت می گیرد. مهلت حذف 
نیم سال نیز امروز و فردا، ۴ و 5 خرداد است. اگر قصد انجام این کار را داشته اید و اقدامی نکرده اید هم عجله 

کنید، زیرا امضاهای زیادی انتظارتان را می کشند. 

نامه واردهشماره 699  سه شنبه 4 خرداد 95بــــــــخش  خـــــــبری

ماشین در شریف 
داستان تردد ماشین در داخل دانشگاه داستان 
غریبی اســت. همیشــه باید مواظب باشی که 
در مسیر ماشینی قرار نگیری. داخل دانشگاه 
و مســیرهای عبور و مرور را از آرامــش و زیبایی 
انداخته و کســی هم گوشــش بدهکار نیست. 
دوســتان خــارج رفته مــان وقتی به دانشــگاه 
می آیند، اولین تعجبشــان از ماشین های زیاد 
داخل دانشــگاه اســت. بله، ورود ماشــین به 
دانشگاه مشکل است، اما کسانی که ماشینشان 
را وارد دانشگاه می کنند، در قبال چنین امتیازی 
تالش می کنند که دم در اتاقشــان پیاده شوند. 
حاال محل پارک ماشینشــان جلــو عبور عابران 
پیاده را بگیرد، به آن ها ربطی ندارد. چشمشان 
کــور، مسیرشــان را عــوض کننــد. نتیجه این 
می شود که پارکینگ های جانبی داخل دانشگاه 
در شلوغ ترین ســاعت ها هم جای خالی برای 
پارک دارد، اما در وسط دانشگاه جایی نیست.  در 
کنارش دانشگاه هم ساز و کاری تعریف نکرده که 
الاقل هسته اصلی دانشگاه را از این عبور و مرور 
و پارک کردن مصون نگــه دارد و آرامش محوطه 
تاالرهــا را به بخش های بیشــتری تعمیم دهد. 
تنها کاری که کرده برخی از مسیرها را یک طرفه 
کرده و مسیر باریکی برای عبور پیاده ایجاد کرده 
است.  این به نســبت دانشگاه هایی که با تراکم 
مشابه شــریف هســتند، قابل مقایسه نیست. 
دانشــگاه امیرکبیر یکی از این مثال هاست که 
ماشــین ها صرفًا در پارکینگ های جانبی پارک 
می شــوند و ورود بــه داخل محوطه به واســطه 
مانع   ها امکان پذیر نیســت. ایــن مانع ها دارای 
جک هیدرولیکی و ریموت هستند که در صورت 
لزوم برداشته می شوند. البته مسئوالن دانشگاه 
ما اســتدالل های خــاص خودشــان را دارند و 
می گوینــد به خاطــر اینکه امیرکبیــر در طرح 
ترافیک قــرار گرفته، تردد ماشــین در آن کمتر 
اســت. این کمتر بودن تردد را اگــر بپذیریم اما 
نکته اصلی آن است که آن ها طرح تردد در داخل 
دانشگاهشان دارند و ما نداریم. اما نکته ای که 
باعث نگارش چنین نامه ای شد، مربوط به یکی 
از اثرات ساخت سردر جدید است. در این چند 
ماه، ساخت ســردر جدید باعث شده است که 
ورودی ماشــین ها از عابران جدا شود. هر چند 
این امر به اجبار و به واسطه ساخت سردر جدید 
بوده است، اما به نظر شروع مناسبی برای سامان 
دادن به وضعیت نابســامان تردد در دانشــگاه 
اســت. به این معنی که پیشــنهاد می شود بعد 
از بازگشــایی ورودی اصلی دانشگاه هم مانند 
برخی دانشگاه های مطرح از تردد خودرو از این 
در اصلی جلوگیری شود و تردد کماکان از درهای 
فعلی صــورت گیــرد و جریان ترافیکــی هم به 
گونه ای مدیریت و اجرا شود که حضور ماشین ها 

در هسته اصلی دانشگاه به حداقل برسد. 
جبر روزگار قدم اول را برای چنین کاری برداشته 

است، حاال نوبت مسئوالن مربوطه است.

در روزهایی که برنامه های پنجاه سالگی دانشگاه رنگ غالب برنامه های دانشگاه بود، یک اتفاق توجه ها را به خود جلب کرد؛ اعتراض جمعی  از اســتادان و دانشجویان دانشکده مهندسی و علم مواد نسبت به وضعیت ساخت دانشکده جدیدشان. برای بررسی دقیق  تر موضوع پای گزارش
صحبت گروهی از اســتادان محترم آن دانشــکده، آقایان دکتر اکرامی، دکتر باقری و دکتر آشوری نشستیم. در ابتدای صحبت استادان حاضر اظهار داشتند 
تمام کارهای انجام شده از انتخاب محل کارگاه ریخته گری تا تخریب آن برای ساخت دانشکده مواد با مجوز مسئوالن وقت دانشگاه بوده و مکاتبات در بایگانی 

دانشکده موجود است. متن زیر چکیده ای از صحبت های استادان مذکور است.

در زمان ریاست دکتر سهراب پور طرح ساخت دانشکده 
مواد و مکانیک در محل 5 ســوله مرکزی دانشگاه ارائه 
گردید کــه برای انتقــال کارگاه های عمومــی به محل 
کنونی بالــغ بر یک میلیارد تومان هزینه شــد. در زمان 
ریاست دکتر روستاآزاد این ســوله ها تبدیل به مجتمع 
خدمات و فنــاوری شــد )در حالی که مراجعــان آن از 
خارج دانشگاه هستند محل مناسب آن کنار دانشگاه 
اســت.( دکتر روستاآزاد پیشــنهاد دادند که دانشکده 
به زمین های چیتگر منتقل شــود که در نهایت به دلیل 
عــدم وجود امکانــات زیربنایی، از طرف دانشــکده با 
آن مخالفــت و طرح منتفــی گردید. کمیتــه عمرانی 
دانشــگاه متشــکل از معاون مالی و اداری، مدیر امور 
مالی، مدیر طرح و برنامه دانشگاه و مسئول ساختمان 
و تأسیسات دانشگاه، ۴ نقطه را برای ساخت دانشکده 
پیشــنهاد داد: کارگاه دانشکده برق، کارگاه دانشکده 
عمــران، کارگاه آب و انرژی و زمین جنوب دانشــکده 
هوافضا )باقی مانده زمین چمــن(. زمین کارگاه ها به 
دلیل مخالفت رؤســای وقت دانشــکده ها )در حضور 
دکتر روســتا آزاد( و زمین انســتیتو آب و انرژی به دلیل 
کمبــود جا و زمین مقابل هوافضا به دلیل باز شــدن در 
دو دانشــکده در مقابل هم و کمبود فضا رد شد. کمیته 
عمرانی پیشنهاد داد که به علت نبودن زمین در شمال 
دانشگاه بهترین زمین، همین محل کارگاه ریخته گری 
است. پس از چند ســال وقفه و در شرایطی که نگرانی 
حذف ردیف بودجه این پروژه وجود داشت، فرایندهای 
مرتبط با این طرح در دوره ریاســت آقای دکتر فتوحی 
مجددًا به جریــان افتاد. با وجود تحمل مشــقات زیاد 
دانشــکده همکاری کامــل را با مســئوالن امر به عمل 
آورد و از طریق فروش بخشــی از تجهیــزات، چیدمان 
بسیار فشــرده امکانات، عدم پذیرش دانشجو در دوره 
کارشناســی ارشــد ریخته گــری از مهــر 9۴، کارگاه را 
در مدتــی بالغ بر یک ســال تخلیه و طبق درخواســت 
مدیریت ساختمان دانشگاه در مرداد ماه 9۴، با تنظیم 
صورت جلسه که در آن قید شده برای ساخت دانشکده 
مواد، به مدیریت ســاختمان تحویــل داد. این کارگاه 
قریب به نیمی از فضای این دانشکده را شامل می شد و 
در برگیرنده پنج آزمایشگاه، بخش عمده ای از تجهیزات 
دانشکده، انبار دانشــکده، فضای کاری دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و اتاق دو نفر از اعضای هیئت علمی 
بود. این در حالی است که با حضور هیئت رئیسه محترم 
دانشگاه در شورای دانشکده در پنجم اسفند 9۴ آقای 
دکتر فتوحی خبر خــوش تحویل گارگاه ریخته گری به 
پیمانکار را اعالم  و برای پذیرش مجدد دانشجو معاون 
مالی و اداری دانشگاه قول تأمین سوله برای راه اندازی 
مجدد گرایش ریخته گری را دادند که تاکنون این سوله 

هم در اختیار دانشکده قرار نگرفته است. 

با شروع عملیات تخریب کارگاه و به دنبال نامه پراکنی 
تعداد اندکی از اســتادان دانشــگاه در فضای مجازی 
و چند مرحله فراز و فرود، هیئت رئیســه دانشــگاه در 
تصمیم قبلی خود مــردد اما عملیات تخریب بنا کامل 
شد، ولی اجرای مراحل بعدی پروژه متوقف گردید. در 
جلسه 2۶ اســفند با مدیریت دانشگاه ایشان قول داد 
مراســم کلنگ زنی طی دو ماه آینده در همین محل یا 
زمینی در شمال دانشگاه انجام شود. همکاران حاضر 
در جلسه این پیشنهاد را مطرح کردند که اگر قرار است 
محل احداث به شــمال دانشگاه منتقل شود، تخریب 
کارگاه ریخته گــری متوقف گردد کــه در آن زمان تنها 
ســقف ایرانیت این کارگاه تخریب شــده بــود و امکان 
بازگشت کارگاه وجود داشــت.  در پی بی پاسخ ماندن 
نامه های ارســالی دانشکده مهندســی و علم مواد به 
مســئوالن دانشــگاه برای مراســم کلنگ زنی در ایام 
مراســم پنجاهمین ســال، برای جمــع آوری کمک از 
دانــش آموختگان دانشــکده و نیز مالقــات تعدادی 
از استادان با ریاســت دانشــگاه بدون وقت قبلی )به 
علــت اختصاص ندادن وقت مالقات( و پاســخ ندادن 
ایشــان به اینکه »حال که تصمیم گرفته اید ساختمان 
در شمال دانشگاه ساخته شود، پس چرا دستور توقف 
تخریب داده نشد«، دانشجویان و استادان دانشکده 
به صورت خودجوش اقدام به راهپیمایی آرام در تاریخ 
28اردیبهشــت نمودند. البته این راهپیمایی نیز هیچ 
بازخوردی از طرف هیئت رئیســه دانشــگاه نداشت و 

بدون پاسخ رها شد.
در حــال حاضر مســئوالن دانشــگاه بایــد به این 

سؤاالت پاسخ دهند:
1. کارگاه ریخته گری از پنجاه سال پیش در آنجا وجود 
داشت و سه دانشــکده اطراف و ساختمان سلف  روی 
فضای ســبز دانشــگاه ساخته شــد. حال به چه دلیل 
دانشکده مواد بایســتی فضای سبز دانشگاه را تأمین 

کند؟ 

2. بحث جانمایی زمین برای ساخت دانشکده از سال 
91 مطرح بود، به چه دلیل در این سه سال طرح جدید 
خود را برای تبدیــل زمین کارگاه به فضای ســبز ارائه 
ندادند؟ در حالی که دانشــکده مــواد موافقت خود را 
با انتقال این دانشکده به زمین های شمالی دانشگاه 

ابراز داشته بود. 
3. به گفته مهنــدس بیاتی به دلیل تأخیر در ســاخت 
دانشکده چنانچه پروژه تا خرداد امسال شروع نگردد، 
ردیف بودجه  آن باطل می شــود )در حال حاضر هیچ 
مکان آمــاده دیگری برای اجرای طــرح وجود ندارد و 
دانشگاه باید چند ملک مسکونی را خریداری کند که 
فرایندی چندساله است.( مسئولیت تعلل و باطل شدن 

ردیف بودجه را چه کسی به عهده می گیرد؟
۴. آیا انتخاب کارگاه ریخته گری به عنوان محل اجرای 
طرح از طرف کمیته عمرانی و صدور مجوز شروع طرح 
توسط هیئت رئیسه دانشگاه اشتباه بوده است؟ در این 
صورت ضرر و زیان وارده به دانشگاه شامل هزینه های 
طراحی و نقشه کشی، فروش تجهیزات )بعضًا به قیمت 
ضایعات(، جابه جایی، انتخاب پیمانکار، آزمایش های 
مکانیک خــاک، تخریب بنا، جریمــه هنگفتی )طبق 
محاسبه  یکی از استادان دانشکده مواد تاکنون مبلغ 
500میلیون تومان( که از اســفند 9۴ به واسطه توقف 
طرح به حســاب مطالبات پیمانــکار منظور می گردد 

و... به عهده کیست؟
5. اگر فرض عدم حذف ردیف بودجه طرح را بپذیریم و 
تصور نماییم در کوتاه مدت مکان مناسبی برای اجرای 
طرح پیدا خواهد شــد، هنوز این سؤال باقی است که 
آیا در تاریخ دانشگاه سابقه دارد قبل از شروع به ساخت 
یک دانشکده، نیمی از فضای در اختیار آن دانشکده را 
به بهانه احداث ساختمان جدید در آن محل بگیرند؟ به 
چه دلیل برخی افراد به خود اجازه می دهند برای بخش 
بزرگی از یکی از اولین دانشکده های دانشگاه تصمیم 
بگیرند و حکم تغییر کاربری بــرای آن صادر کنند؟ آیا 

این عمل نماد استاندارد دوگانه در دانشگاه نیست؟
بــا توجــه بــه مــوارد فوق الذکــر، در آخرین جلســه 
شــورای عمومــی دانشــکده مهندســی و علــم مواد 
مورخ 95/2/29، بــه اتفاق آرا مصوب شــد که طرح 
ساختمان جدید دانشکده طبق برنامه قبلی در محل 
کارگاه ریخته گــری اجرا شــود و گزینــه دیگری مورد 
تأیید این دانشــکده نیست. در این شرایط درخواست 
دانشکده از مسئوالن دانشــگاه این است که چنانچه 
قصد تغییر محل ســاخت دانشــکده مواد را دارند، در 
شورای دانشکده مواد حاضر شــوند و اعضای شورا را 
برای اتخاذ تصمیم جدید خود قانع نمایند.  البته قباًل 
نیز از مســئوالن مربوط این درخواست شده بود، ولی 

توجهی نشد.

واکاوی چرایی اعتراض دانشکده مهندسی و علم مواد

گزارش یک اعتراض
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به افتخار شماره آخر 
ما انســان ها عادت داریم  ابوذر تمسکی

بــه دبیر سرویس علمی را  زمــان  بازه هــای 
قطعه های مختلف تقسیم 
و بــرای هر قســمت نامی 
انتخــاب کنیــم. بــه این 
ترتیب فرصتــی داریم تا به 
گذشته فکر کنیم، برای آینده بهتر برنامه ریزی 
کنیم و حتی بهانه  ساده ای بیابیم  تا هر مناسبت 
را جشن بگیریم و درباره اش صحبت کنیم. حال 
دانشــگاه ما و به تبع آن روزنامه شــریف سالی 
دیگر را پشت سر گذاشته اند و به آخرین شماره 
روزنامه در واپســین لحظه های پنجاه ســالگی 
دانشگاه رسیده ایم و ما این فرصت را داریم تا این 
بار به افتخار این نقاط پایان حرف بزنیم. قلم زدن 
در صفحه علمی به شما می آموزد با واقعیت ها 
روبه رو شــوید و با آمار و ارقام ســر و کار داشــته 
باشید، اما اجازه دهید در این شماره آخر کمی 
پا از دنیای واقعیت ها فراتر گذاریم و در آسمان 
خیال پــرواز کنیــم. هرچند چندان هــم بیراه 
نیست، چرا که بسیاری از ایده های علمی نیز از 
دنیای خیــال پا به عرصه واقعیــت نهاده اند. با 
اتمام پنجاه ســالگی دانشــگاه از رتبه بندی در 
فهرست دانشگاه های جوان خارج می شویم و 
نمی توانیم دیگر با اعالم رتبه خود در آن افتخار 
کنیم. از این به بعد باید تنها با دانشــگاه هایی 
مطرح مانند هاروارد و ام آی تــی رقابت کنیم و 
امیدوار به افتخارآفرینی باشیم. سال های پیش 
مجتهدی ها و رضاها در ایجاد چنین سرمایه ای 
کوشــیدند، گلشــنی ها و شهشــهانی ها قید 
دانشــگاه های مطرح خارج را زدند و نایبی ها و 
کریمی پورها سختی تحصیل در میهن خویش 
را به جــان خریدند و اکنون نوبت به ما رســیده 
اســت.  اگر اصغر فرهادی و شهاب حسینی که 
20 ســال پیش کارگــردان و بازیگری معمولی 
درکنار هم پیشگان خویش بودند، امروز نام ایران 
را بر بام ســینمای جهان مطرح کردند و نشان 
دادند هنر نزد ایرانیان نیز هست، چرا این اتفاق 
برای دانشــگاه ما و در عرصه علــم نیفتد؟ چرا 
چنیــن چشــم اندازی را بــرای خــود متصــور 
نباشــیم؟ اگر فقط در پی این باشیم که هر روز 
قدمی از روز پیش جلوتر باشیم، 20 سال آینده 
کجــا خواهیــم بــود؟ آیــا شــاهد شــکوفایی 
میرزاخانی ها در دانشــگاه خود خواهیم بود؟ 
قضاوت خیالی و واقعــی بودن چنین آرزویی با 
شما، اما زمان همیشه بهترین داور برای ایجاد 
این تمایز است. پس بکوشیم تا رأیش به سمت 

ما باشد!

پسابرجام و دانشگاه صنعتی 
چندین ماه از توافق بر سر  حسین رجبی

برنامه جامع اقدام مشترک دبیر سرویس کمی آنسوتر
میــان ایران و کشــورهای 
1+5 می گــذرد. از پیش از 
توافــق،  رســمی شــدن 
هیئت هــای  رفت و آمــد 
مختلف بازرگانی و صنعتی برای کسب سهمی 
از بازار ایران آغاز شــد و تاکنون هم ادامه دارد. 
شاید جدیدترین این رفت و آمدها مربوط به سفر 
نخست وزیر هند به کشورمان باشد که کشورش 
به عنوان رقیب دیرینه پاکستان و چین، تمایل 
زیادی به ســرمایه گذاری در بندر چابهار دارد. 
اخبــار مذاکرات بــا شــرکت های هواپیمایی و 
ســفارش خرید به آن ها، واگــذاری مطالعات 
شــرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی)ره( به 
شــرکتی هلنــدی، اعــالم مشــارکت دوبــاره 
شرکت های نفتی در میادین عسلویه، تأسیس 
شرکت های مشــترک در حوزه فوالد، همکاری 
خودروســازان با تعداد دیگری از خودروسازان 
جهان و سرمایه گذاری ژاپن در حوزه صنعت آب 
ایران، بخشــی از اقدامات کشورهای خارجی 
برای ورود بــه بازار ایران اســت. این اقدامات و 
برنامه ها، برغم وجود موانع باقی مانده از تحریم، 
نشان از عزم جدی شــرکت های خارجی برای 
دریافت سهمی از این بازار ُپررونق دارد. سؤال 
اینجاست که دانشگاه صنعتی شریف به عنوان 
طالیه دار دانشگاه های کشور که واژه »صنعتی« 
را نیز با خــود همراه دارد، چه نقش و جایگاهی 
را در این فضای پســابرجام بــرای خود متصور 
شده است؟ آیا تنها به عنوان یک ناظر بیرونی، 
به رصد اقدامات دولتمردان می پردازد یا خود را 
موظف بــه ورود بــه حوزه های مرتبــط با علوم 

صنعتی می داند؟
حــال کــه بــه لطــف تالش هــای مســئوالن 
دیپلماســی کشــور، اقدامات مؤثری در جهت 
برقــراری مــراودات بین المللی انجام شــده، 
بــر دانشــگاه صنعتی شــریف الزم اســت که 
برنامه های خود را در راستای بهره برداری هرچه 
بیشتر از این فضا اعالم نماید تا به سرعت شاهد 
گسترش نقش آفرینی دانشگاه در سطح کالن 
کشور باشیم. از این رهگذر رویکرد نگاه به توان 
داخــل و حس اعتماد بــه آن را تقویــت کرده و 
دانشگاه در عمل بتواند یافته های نظری خود را 
پیاده کند و مطابق آن، عملکرد خود را بسنجد.

گاه باش  بدان و آ
بدان ای پسر، همچنین ای  سحر بختیاری

اونیورســیته دبیر سرویس گفت وگو دختــر کــه 
شریف را هزار و یک حسن 
باشد؛ یکی از یکی بهتر. و 
از جمله آن، این باشــد که 
هر جا نامش بــری، به به و 
چه چه است که نثار شود و قند و نبات در دلت آب 
کند.  این گونه اســت که به هر جــای بی ربط و 
باربطی که شوی، نامش را فرت و فرت به میان 
آوری تا فخر فروشی.  دگر آنکه استادانش همه 
یگانه و نامبروان هستند و در وصف کرامات آن ها 

شاعری چنین سروده:
 بگفت عالمی روزی به من ناگهان / شــریف را 

بچسب و اساتید آن
نفهمیــدم آنــگاه منظــور او / بگفت حــال نه، 

آینده را بجو
و از کرامات شــریف همین بس که آورده اند که 
روزی ابوعلی ســینا از کویی عبور می نمود. به 
نــاگاه از عالم غیب بر درویشــی الهام شــد و او 

خطاب به ابن سینا بانگ زد:
آن برج شــریف می شناســی؟/ نام تو مزینش 

نموده
که پور سینا منظور او را نیافته و به صورت عالمت 

سؤال از آنجا رد شده است.
هان ای پســر و ای دختر، بدان و آگاه باش که 
در چنین جایی حکمــت می آموزی و عالمیان 
دانند که کامیابی در آن از هاروارد و اســتنفورد 
هم پرمشقت تر است. پس حال که موسم درس 
پس دادن رســیده، به جای آنکه با گردن کج و 
چشم غمناک روانه سرای استاد شوی، بنشین 
و مثل بچه آدم درست را بخوان. باشد که رستگار 
شــوی. فکر تقلب را به کل از ســرت بیرون نما 
که اســتادان و مراقبان را چشمانی باشد بسان 
آرش کمانگیر و صد البته غضبی بسان ضحاک 
ماردوش کــه در صورت مشــاهده تقلب بالیی 
ناگوار بر تو فرود آورند، چنان که آرزو کنی کاش 

واقعًا مار بر شانه داشتند و نیشت می زدند.

بخوانید، بخوانید و بخوانید
این روزها این طور ُمد شده  مریم پور عسکری

اســت که »نصیحــت« بار دبیر سرویس پیشنهاد
و  باشــد  منفــی داشــته 
مقابلش ایــن گارد گرفته 
می شــود که »گوشمان پر 
است از این نصیحت ها«. 
این گونه است که هرکسی می خواهد نصیحت 
کنــد، می گوید: »نمی خواهــم نصیحت کنم، 
اما... « و نصیحت می کند. با این حال من همین 
اول می گویم که این نوشــته ســیصدچهارصد 
کلمه ای »نصیحت« است و چیزی جز نصیحت 
نیســت. آن هــم نصیحــت نخ نمــای »کتاب 

بخوانید«.
در صفحه پیشــنهاد شــریف ســعی می کردم 
هــر هفتــه در کنــار معرفی فیلــم و ســریال و 
گالری گردی، یک کتاب هم معرفی کنم. برای 
باال بردن احتمال عملی شــدن پیشنهادم هم 
تالشــم بر معرفی کتاب های ســبک بود. پس 
به جای کتاب های فلســفی و جامعه شناختی 
و تاریخی و امثالهم، معمواًل داســتان پیشنهاد 
کردم و به جای رمان های بلند، داســتان های 
کوتــاه و ترجیحًا با قطع جیبــی معرفی کردم، 
کتاب هایی که کوچک و سبک باشد و در کیفتان 
جا شود تا در راه دانشگاه و در بیهوده ترین زمان 
ممکن از شبانه روزتان بتوانید آن ها را بخوانید. 
نمی دانــم چقــدر موفق بــودم، امــا امیدوارم 
توانسته باشم سهمی هرچند خیلی کوچک در 
باالبردن ســرانه مطالعه جامعه یا الاقل جامعه 

شریفی داشته باشم.
و اما نصیحت این نوشــته: کتــاب بخوانید. نه 
فقط داستان کوتاه که رمان های بلند. دلیلش 
واضح است شــما در حالت عادی فقط یک بار 
زندگــی می کنید، آن هم با تجربه هایی بســیار 
محدود. شما یک رشــته تحصیلی و یک شغل 
خواهید داشت و تا پایان زندگی تان نهایتًا چند 
شــهر و چندصد آدم را بیشتر نخواهید دید. اما 
وقتی داســتان می خوانید، بــه اندازه تک تک 
داســتان ها و به اندازه تک تک شخصیت های 

داستانی زندگی خواهید کرد. 
آری کتاب بخوانید، نه فقط ادبیات داستانی، 
بلکه فلسفه و جامعه شناســی و روان شناسی و 
سیاست و تاریخ. چراکه در این یک باری که در 
این دنیا امکان زندگی کردن دارید، برای خوب 
زیستن چاره ای ندارید جز اینکه باشعور باشید، 
جز اینکه بفهمیــد و بتوانید این دنیای پیچیده 
را تحلیل کنید.  این اتفاق جز با کتاب خواندن 
امکان پذیــر نیســت. اینترنــت و وب گــردی و 
شبکه های اجتماعی و حتی فیلم و سریال هم 
در مقابل کتــاب خواندن شــوخی هایی بیش 
نیستند. این ها جز جمالتی مینی مال هیچ چیز 
به شــما نخواهند داد. پس اگر توان فکرکردن 
می خواهید، چاره ای ندارید جز اینکه بخوانید، 

بخوانید و بخوانید.

چنین روایت کنند که 
تقریبًا یک سال و نیم پیش  غزل عسکری

بود که به قصــد همکاری دبیر سرویس خبر
وارد دفتر روزنامه شــریف 
شدم. بعد از صحبت هایی 
که با سردبیر روزنامه کردم، 
قرار شد نصف شریف نیوز را 
من بنویســم؛ آن هم برای یک شماره در هفته. 
امــا می توانم بگویم با ســرعت زیــادی و بعد از 
گذشت چند هفته قرار شد کل آن ستون با من 
باشــد و کم کــم ۶ باکس خبری هر شــماره نیز 
دست من افتاد و ابتدای سال تحصیلی 139۴ 
دبیر سرویس خبر روزنامه شدم. برای بسیاری 
افراد سؤال است که چگونه می توان 12 باکس 
در هفته خبر داشــت. این ســؤال را خودم نیز 
داشتم، ولی وقتی وارد کار شوی و با گروه های 
مختلف دانشگاه تعامل داشته باشی، در میابی 
که فعالیت های دانشجویان آن قدر زیاد هست 
که حتی گاهی مجبور شوی از بین وقایع برخی 
را انتخــاب نمایی. بودند خبرهایــی که تمایل 
داشتم زودتر به دستم برسند تا بتوانم آن ها را در 
روزنامه کار کنم، اما مســئوالن برگزارکننده آن 
برغــم داشــتن راه ارتباطــی آن را بــه اطالعم 
نرساندند. بودند گروه هایی که خودشان خبرها 
را می فرســتادند. از میــان گروه هــای فعــال 
دانشــگاه ممنون آن هایی هستم که به محض 
دیدن پیامم به سرعت جواب می دادند و نیازی 
به پیگیری بــرای گرفتــن جواب نداشــتم. از 
گروهی اسم نمی برم زیرا خود گروه ها می دانند 
کجای ایــن متن به آن ها باز می گــردد. در این 
بین، خبر هایی هم بودند که جوابیه را از گروه یا 
بخش خاصی از دانشگاه دریافت کردند. اولین 
جوابیه ای که به یکــی از باکس ها آمد، اهمیت 
این کار را برایم دو چندان کرد و باعث شد دقت 
خود را بیش از پیش افزایش دهم.  در آخر بگویم 
که روزنامه برای من جایی بود که فرصت ارتباط 
گرفتن با افراد و مســئوالن مختلف را به دســت 
آوردم و ایــن کار، کاری اســت کــه می توانــد 
همچنــان ادامه پیدا کند و دســت کم برای من 
هنوز بخــش پویایی به حســاب می آیــد که به 

راستی درخور صرف زمان است. 

روزنـــــــــــوشـــــــــــت

 در شماره آخر ترم، دبیر سرویس های روزنامه شریف، هر کدام از زاویه ای نگاهشان را به روزنامه و دانشگاه و یا هر موضوعی که برایشان مهم است گفته اند.

می نویسم پس هستم
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چنین روایت کنند که 
تقریبًا یک سال و نیم پیش  غزل عسکری

بود که به قصــد همکاری دبیر سرویس خبر
وارد دفتر روزنامه شــریف 
شدم. بعد از صحبت هایی 
که با سردبیر روزنامه کردم، 
قرار شد نصف شریف نیوز را 
من بنویســم؛ آن هم برای یک شماره در هفته. 
امــا می توانم بگویم با ســرعت زیــادی و بعد از 
گذشت چند هفته قرار شد کل آن ستون با من 
باشــد و کم کــم ۶ باکس خبری هر شــماره نیز 
دست من افتاد و ابتدای سال تحصیلی 139۴ 
دبیر سرویس خبر روزنامه شدم. برای بسیاری 
افراد سؤال است که چگونه می توان 12 باکس 
در هفته خبر داشــت. این ســؤال را خودم نیز 
داشتم، ولی وقتی وارد کار شوی و با گروه های 
مختلف دانشگاه تعامل داشته باشی، در میابی 
که فعالیت های دانشجویان آن قدر زیاد هست 
که حتی گاهی مجبور شوی از بین وقایع برخی 
را انتخــاب نمایی. بودند خبرهایــی که تمایل 
داشتم زودتر به دستم برسند تا بتوانم آن ها را در 
روزنامه کار کنم، اما مســئوالن برگزارکننده آن 
برغــم داشــتن راه ارتباطــی آن را بــه اطالعم 
نرساندند. بودند گروه هایی که خودشان خبرها 
را می فرســتادند. از میــان گروه هــای فعــال 
دانشــگاه ممنون آن هایی هستم که به محض 
دیدن پیامم به سرعت جواب می دادند و نیازی 
به پیگیری بــرای گرفتــن جواب نداشــتم. از 
گروهی اسم نمی برم زیرا خود گروه ها می دانند 
کجای ایــن متن به آن ها باز می گــردد. در این 
بین، خبر هایی هم بودند که جوابیه را از گروه یا 
بخش خاصی از دانشگاه دریافت کردند. اولین 
جوابیه ای که به یکــی از باکس ها آمد، اهمیت 
این کار را برایم دو چندان کرد و باعث شد دقت 
خود را بیش از پیش افزایش دهم.  در آخر بگویم 
که روزنامه برای من جایی بود که فرصت ارتباط 
گرفتن با افراد و مســئوالن مختلف را به دســت 
آوردم و ایــن کار، کاری اســت کــه می توانــد 
همچنــان ادامه پیدا کند و دســت کم برای من 
هنوز بخــش پویایی به حســاب می آیــد که به 

راستی درخور صرف زمان است. 

می نویسم پس  هستم
تلفنم وسط یک سخنرانی  مرتضی محمودی

بی شور و ذوِق سالن جابر دبیر سرویس انرژی
زنــگ می خورد. ســردبیر 
روزنامه اســت! + ســالم، 
چی شد اون متن؟ - کدوم 
متــن؟ بــاز یــادت رفت، 
همــون متنی که قــرار بود بــرای اون صفحه از 

روزنامه بنویسی دیگه!
حق با اوســت، بــه کل یــادم رفته بــود. قول 
می دهم که در کسری از ثانیه بنویسم و برایش 
بفرســتم. راســتش  متنی که قولــش را داده 
بودم را نوشــتم! بد هــم نبــود، توضیح دادم 
کــه این صفحــه چیســت و چرا این قــدر مهم 
اســت و این حرف هــا. ولی راســتش نگاهی 
می انــدازم به ایــن 300 کلمــه می بینم جای 
حرف دلم کم اســت. همیشه وقتی که عنوان 
انشــا »هرچه می خواهد دل تنگت بگو« بود، 
حرف دلم را مــی زدم. از جنس حرف هایی که 
خیلی وقت اســت به صورت عیــان )بخوانید 
پابلیــک( ننوشــته ام. از دبیرســتان بــه ایــن 
طرف شــاید ایــن حرف ها در البــه الی صفر و 
یک های بالگفا یــا برگ های خاطره نویســی 
پنهان شــد. وبالگ هایی که عمدتًا اکانتشان 
پاک شــد یا برگه هایی که به ســطل زباله های 
خشــک رفتند. نمی دانم اســمش چیســت! 
کنــج  بــودن؟  کتبــی   خودسانســوری؟ 

عزلت طلبی؟
شما هرچه می خواهی اســمش را بگذار، ولی 
من از جنس آدم هایی می خواهم صحبت کنم 
که نوشــتن عین نفسشان است. از آن هایی که 
با گل و گیاه معشــوقه خیالی ســاختند، بلکه 
عشق این زندگی شان را جادو کند و تا سرزمین 
قصه هــا ببردشــان. مگر نــه اینکــه آن موالنا 
گفت  »گر اژدهاســت بر ره عشــق است چون 
زمرد /از بــرق این زمرد هی دفــع اژدها کن«. 
از آن هایی که توی همیــن خطوط پاراگراف ها 
نهیلیســت شــدند، مثبــت اندیش شــدند، با 
خودشــان عهد و پیمان چندصدباره بســتند، 
عاشق شدند، شکست خوردند یا ازخوشحالی 
بال در آوردند.  از آن هایی که نویســنده نشدند 
ولــی همیشــه و هــر روز گوشــه ای دور افتاده 
می نوشــتند. از آن هایــی که اشک هایشــان، 
خنده هایشان، ترس و دلهره شــان را کیبرد ها 
و خودکارهای بیــک بهتر می دانند. از آن هایی 
کــه اگر بــه اصطالح مهنــدس هم شــدند، به 
 واقع گوشــه چشمشــان هنوز قلم و خودکار را 

می نگرد. 
به آن صفحه و ســتون های کذایی روزنامه فکر 
می کنم. این روزنامه نگاری شاید بیشتر از آنکه 
هدف خاصی داشته باشد، پاسخ دادن به حس 
نوشتن اســت. نوشــتنی که خیلی وقت است 
نفس کشیدن هر روزمان شده است. می نویسم 

پس هستم!

 لزوم ژونالیسم عملی و صنعتی
اولیــن تجربه ژورنالیســم  نوید حسینی

دبیر سرویس محیط زیست
 

علمــی برای مــن از مجله 
فرایند ) نشریه علمی گروه 
علمی کیمیا( شروع شد. 
حضور در تیمی پر از شور و 
افرادی عمیق که نگاهی نو 
به نشریات علمی دانشجویی را آغاز کرده بودند. 
در آن دوران ) و البته همچنان( عمدتًا نشریات 
علمی دانشجویی محدود به چاپ مقاالت علمی 
می شد که نهایتًا در کتابخانه ها باقی می مانند. 
تحلیلگری در حیطه کالن مانند سیاست گذاری 
صنعتی در فضای غیردانشــجویی نیز عمدتًا یا 
با عینک سیاســی همــراه بود یــا تحلیل هایی 
غیرعلمی و ســطحی  بودند از جنس ســخنان 
مدیران در همایش ها. شروع حرکت آن تیم که 
ســبب توســعه ایــن نــوع نــگاه در نشــریات 
دانشــجویی شــد اتفاق مبارکی بــود. اما لزوم 
تحلیلی دانشجویی و با عینک علمی به مسائل 
به زبانی مخاطب آن هم صنعت و مدیران کالن 
و سیاســت گذاران می توانــد باشــد و هم نگاه 
دانشــجویان به مســائل عمیق کند، هنوز هم 

حس می شود.
صفحه انرژی و محیط زیست در روزنامه با هدفی 
مشابه آغاز شد. ارائه یک تحلیل علمی به مسائل 
انرژی و محیط زیست و  آشنایی نگرش کالن و 
علمی به چنین مســائلی به مخاطبان روزنامه 
و دانشــجویان دو هــدف اصلــی ایــن صفحه 
هســتند. بحث انرژی و محیط زیست و مسائل 
توســعه پایدار امروز بســامد تکرارش بیشــتر 
شده است ولی نگاه سیاست گذاران این حوزه 
همچنان درگیر مســائل سیاسی یا عوام زدگی 
اســت و نزدیک تریــن مثالش هــم طرح هایی 
چــون »انتقــال آب از دریای خزر به ســمنان« 
کــه در این صفحــه به تفصیــل در خصوص آن 
صحبت شــد. ارائه دید کالن و سیستماتیک به 
دانشجویان مهندســی هم کم اهمیت نیست. 
اینکه 700میلیارد دالر درآمد نفتی فارغ از عدد 
ریاضی اش چه معنی دارد؟ چرا لزومًا سدسازی 
نباید متوقف بشــود؟ چرا فعاًل به سمت انرژی 
خورشــیدی نمی رویم؟ نمونه ســؤاالتی است 
که تحریریه ایــن صفحه از روزنامه ســعی دارد 
مخاطبــان روزنامــه با مطالعه اش پاســخش را 

دریابند.
 اگر فکر می کنید جــای قلمتان در این صفحه 
خالی اســت تحریریــه روزنامــه مشــتاقانه از 

همکاری تان استقبال می کند.

ای دریغ از عمر رفته 
ای کاش می شد دانشگاه  علی سینا اسالمی

را از ســال آخر شروع کرد. دبیر سرویس عکس
ای کاش از همان ترم یک  و 
دو می دانستی چهار سال 
بعد، در یک روز بهاری که از 
خواب بیدار خواهی شد در 
فالن مختصات اجتماعی قرار داری. ای کاش 
همه این شــناخت ها، همه این تجربیات را روز 
اول درســت قبــل از آن اردوی مشــهد، الی 
شیرینی ای چیزی به خوردمان می دادند. اصاًل 
می دانــی هرچقدر هــم که اهــل ماجراجویی 
باشــی، هرچقدر هم که دلــت بخواهد خودت 
سعی و خطا کنی، باز هم حیفت می آید به این 
همه وقت که رد شــد و رفت. رد شد و رفت و اگر 
مثل قصه ها طرشت کوه داشت و در کوهش پیر 
فرزانــه ای ســکونت می کــرد و می شــد ازش 
راهنمایی گرفت، االن کمتر حســرت این گذر 
سریع به دلمان بود. اما چه می توان کرد، زندگی 
اول امتحان می گیرد و بعد درسش را می دهد. 
تا وقتی فرصت داریم، آگاهی مان محدود است 
و زمانی که به آگاهی می رســیم، فرصتی باقی 
نمانــده. به قول روباه شــازده کوچولــو که این 
روزها در شبکه های اجتماعی هم کم هشتگش 
به چشــممان نمی خورد، »همیشه یه جای کار 

می لنگه«.
غــرض اینکه ایــن ۴ ســال را هر طــوری نگاه 
می کنــم، یــاد گــذر آن گروهــی می افتــم که 

داستانش را این طور تعریف می کنند:
شــبی مــردم یــک ســرزمین در حال گــذر از 
صخره هــای کوهــی بودنــد. بــه یک غــار که 
می رسند پیشــرو همه را جمع می کند و با آن ها 
می گوید: »موقع رد شــدن از این غار پاهایتان 
بــه ریگ هایــی برخــورد می کنــد. ویژگی این 
ریگ ها این اســت کــه چــه از آن بردارید و چه 
اعتنایی نکنیــد، بعد از غار پشــیمان خواهید 
بود و به یاد داشــته باشید دهانه خروجی غار به 
نحوی اســت که برگشت به داخلش غیرممکن 
است«. مردم که همگی کلی وسایل همراهشان 
بود عده ای همــه جیب ها  و کیسه هایشــان را 
پر می کردند، عــده ای هر از گاهــی چند دانه 
برمی داشــتند و بقیــه هم فقط مراقــب بودند 
وسایلشان را جا نگذارند چه برسد به ریگ! بعد 
از گذر که به روشنایی رســیدند، اول از تأللوی 
ریگ ها متعجب شــدند تا فهمیدند سنگ های 
گران بهایــی هســتند و این گونه بــود که حتی 
کسانی که جیب هایشان پر بود، افسوس این را 

خوردند که چرا بیشتر بر نداشتند.

دوستانه 
یک تــرم دیگر هم بــه پایان  عمادالدین کریمیان

رســید و این آخرین شماره دبیر سرویس هزار قلم
روزنامه در این سال تحصیلی 
است. من می خواهم از این 
فرصت استفاده کنم و کمی 

حرف دوستانه بزنم.
1- به نظر من خوانندگان روزنامه بازخورد کافی 
بــه روزنامه نمی دهنــد، مگر در مــوارد خاص. 
روزنامه برای شــما جامعه شــریفی است و این 
حق شما است که درمورد تک تک بخش ها نظر 
دهید. اگر با ســرمقاله ای موافق نیستید، اگر 
سرویسی را مناسب نمی دانید، باید به ما اعالم 
کنید. اگر ما راه اشــتباهی می رویــم باید ما را 
متوجه سازید. البته بازخورد فقط انتقاد نیست. 
نظــرات مثبت هم به اندازه نظــرات منفی مهم 
هستند و حداقل اثر آن دلگرمی و انرژی افزون 

برای ادامه راه است.
2- ما شریفی ها و به اصطالح قشر فرهیخته، از 
استاد تا دانشجو، با سایرین در تحمل مخالفت و 
نقد هیچ تفاوتی نداریم. اگر مطلبی در مخالفت 
با ما یا نظر ما باشــد، آن مطلب سراسر مهمل و 
آن نوشته مغرضانه اســت. بنابراین به نظر من، 
جای هیچ گله ای از وکیل و وزیر نیست. آن وکیل 

و وزیر خوِد خود ما است.
3- از همه اقشار شریفی این انتظار می رود که 
در روزنامه مشــارکت بیشتری داشــته باشند و 
نسبت به جامعه شان دغدغه مندتر عمل کنند. 
بــرای مثــال، ایدئال این اســت که اگر شــاعر 
خوبی در شریف داریم، خودش پا پیش بگذارد 
و بخواهد ســرویس شــعر و ادب را بــه روزنامه 

اضافه کند.
۴- روزنامه شــریف هم دانشجویی است و برای 
اعضای آن منفعت شــخصی ندارد و نمی تواند 
داشته باشد. آدم هایی عالقه مند به شریف جمع 
شده اند و تمام همتشان انتشار روزنامه ای است 
که در شــأن دانشگاه باشــد و آیینه ای باشد بر 

اوضاع دانشگاه.
5- به امیــد اینکه همه مــا به روزنامــه به دیده 
فرصت نگاه کنیم و از مسئول و استاد و کارمند و 
دانشجو دنبال قوت بخشیدن و تنومندتر کردن 
روزنامه باشــیم. خودمان با خودمان روراســت 

باشیم و از نقد خودمان استقبال کنیم.



نقل از بزرگان
ســؤال های خاصی وجــود دارد که بیشــتر مصاحبه گــران حرفه ای دنیــا به آن ها 
عالقه مندند، مانند پرســش در زمینه عقاید اجتماعی افراد. اما بعضی از آن ها فراتر 
از این می روند و سؤال هایی می پرسند که خاص خودشان است. معروف ترین آن ها 
سؤالی است که اوپرا وینفری می پرسد: »چه کار یا تمرین خاصی برای روح خودتان 

انجام  می دهید؟« این ســؤال برای هر کس معنی متفاوتی دارد. برای یک نفر به معنی حضور دین و مذهب در 
زندگی است، در حالی که برای اشخاص دیگری به معنی تمرکز، خودباوری و اهمیت به خود و برای شخصی دیگر 
به معنی ارتباط محبت آمیز با خانواده و دوستان است. این سؤال اوپرا حتی یک بار طرف مقابل را به گریه انداخت.

پیشنهاد
تازه ترین خبر، به معنی واقعی کلمه داغ داغ، این است که شهاب حسینی برنده جایزه 
بهترین بازیگر مرد و اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن 
برای فیلم  فروشنده  شدند. لذا پیشنهاد ما به شما این است که گفت وگوهای آن ها را در 
جشنواره دنبال کنید. نظرات دیگر عوامل فیلم و منتقدان فرانسوی را هم درباره فیلم 

از دست ندهید. پیشنهاد دیگرمان مصاحبه جذابی با خود شخص اوپرا وینفری است. کسی که سالیان سال با 
سؤاالتش بقیه را به چالش کشیده، از زندگی سختی که داشته می گوید و از اینکه آرزو داشته بازیگر شود. مصاحبه 
www.achievement.org/autodoc/page/win0int-1 را در این لینک پیدا کنید:  
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دکتر الهه انسانی ورودی دوره ششم شریف است. در سال 55 در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف لیسانس و یک سال بعد  گفت وگو
از دانشگاه برکلی مدرک ارشد گرفت و به رشته عمران رفت تا دکترایش را در سال ۶5 از همین دانشگاه بگیرد. او اکنون استاد دانشگاه ایالتی حسین احتسابی

سانفرانسیسکو است. طی این سال ها چندین بار به ایران آمده و خدمات زیادی برای کشورش انجام داده است. بعد از زلزله بم، به خرابه های این شهر سرکشی 
و با توجه به تخصصش، برآوردی از میزان خسارت واردشده به سازه های آبی ارائه کرد و همچنین از کشف گسل جدیدی در مرکز شهر بم گفت. بارها رویدادهای 
فرهنگی زیادی را در جهت تبلیغ فرهنگ ایران برگزار کرده اســت. دکتر انسانی در آمریکا مشاور شهردار سانفرانسیسکو در امور مهاجران، فعال ضدجنگ، 
مدافع حقوق زنان در همه  جای دنیا و همچنین از طرفداران محیط زیست است. پیگیری های مستمر در این حوزه موجب شد از فروش کیسه های پالستیکی 

در شهر سانفرانسیسکو جلوگیری شود. در آخرین ساعات حضور ایشان مالقاتی داشتیم که در ادامه می خوانید:

پیداکردن شما خیلی سخت بود. از اینکه به ما 
وقت دادید متشکرم.

در حقیقت شما خیلی سماجت داشــتید و من از این 
سماجت شــما خوشحال شدم. ســخنرانی من بعد از 
دکتر ســتاری بود. اما متأســفانه هم ایشان و هم دکتر 
فتوحی در ســخنرانی نبودند. در حالی که من مطالب 
را برای همین ها آماده کرده بودم. اما خب شما باالخره 

مجبورم کردید تا بنشینیم و با هم صحبت کنیم.
اگر شما هم اکنون جای این نسل بودید و وارد 

دانشگاه شده بودید، آیا به آمریکا می رفتید؟
مــن نرفتم. مــن مهاجرت کــردم. قصدم هــم از ابتدا 
برگشت بود. هجرت یک مســئله مهم در دین ماست. 
خیلی هــا وقتی من را می بینند همــه اش دنبال رفتن 
هســتند. از من کمک می خواهند که بروند. من اصاًل 
خوشم نمی آید. ما نباید دنبال این باشیم که برویم. باید 
فکر کنیم. چند وقت پیش رفته بودم کوه در تهران. یک 
قاطری رد شد و نزدیک بود من را از دره پرت کند. دو تا 
جوان کمکم کردند و بعد با هم صحبت می کردیم. یکی 
می خواســت برود و آن یکی اصاًل قصد رفتن نداشت. 
من روحیه آن کســی که می خواســت بمانــد را خیلی 
پسندیدم. روحیه خوبی داشت. هر چند می توان رفت 
و کمک هم کرد. من همیشه سعی کردم به ایران کمک 
کنم. به شــریف کمک کنم. بعد از انقالب هم ما اعالم 

کردیم که باید به ایران کمک کنیم.
چه توصیه ای می کنید؟ برویم یا نرویم؟

ببینید من از چند نســل می گویم. نسل اول مهاجرها 
خیلی سخت کوش هستند و زندگی سختی هم دارند، 
اما بسیار برای یک کشــور به درد می خورند. نسل دوم 
هم خوب است. یعنی بهتر از نسل های محلی هر جایی 
است. اما نسل سوم دیگر می شود مثل همان ها و کمی 
بازدهی اش کمتر هم می شود. در نتیجه این طور نیست 
که رفتن در درازمدت خیلی خوب باشد. اما نه می گویم 
بروید نه می گویم نروید. در کل وطن انسان چیز دیگری 
است. مهم این است که اگر هم می خواهید بروید نگاه 
هجرت داشته باشــید. این تصمیم به رفتن بزرگ ترین 

تصمیم زندگی من بوده. باید هر کسی فکر کند.
گفتید شما قصد داشتید برگردید. چه شد که 

برنگشتید؟
مجموعــه عواملــی بودنــد که باعــث می شــد آدم در 
تصمیمش تجدید نظر کند. اما من هیچ وقت صددرصد 

نگفتم نمی خواهم برگردم. 
چه چیزی می تواند باعث شود تا شما تصمیم 

بگیرید در ایران باشید؟
جوان هایی مثل شما. واقعیت این است که وقتی تالش 

بــرای تغییر در ایران دیده می شــود، وقتی این روحیه 
وجود داشته باشد، من هم ترغیب می شوم که برگردم. 

هر چند االن هم این طور نیست که اصاًل نباشم.
مشکالت محیط زیســت در کالیفرنیا چگونه 
است؟ من احساس می کنم تهران و کالیفرنیا 

از جهاتی مشابه هستند.
بلــه، دقیقًا مثل هم هســتند. اصاًل چند بار با شــهردار 
سانفرانسیسکو بحث شــد که اگر قرار باشد یک شهر در 
آمریکا خواهرخوانده تهران شود، همین سانفرانسیسکو 
است. ما در هر دو جا مشکل زلزله داریم، مشکل آب داریم 
و مشکالت زیست محیطی مشــابه. اصاًل درگیری های 
کالیفرنیــا و تهران در حوزه محیط زیســت خیلی به هم 
شــباهت دارد. آنجا االن آب می دزدند. چند وقت پیش 
آب استخر پدر من را دزد برد. در اینجا هم مشکالت کم آبی 
مثل همان جاست. از منابع بیش از حد استفاده کرده ایم. 

سدها دقیقًا مثل اینجا مشکالت ایجاد کرده اند.
شــما در حــوزه زنــان هم فعــال هســتید. به 

دخترهای دانشجو چه توصیه ای می کنید؟
مشــکل اصلــی ما موضــوع خواهــری اســت. زن ها 
خودشــان نسبت به هم باید احســاس مراقبت داشته 
باشند. باید همدیگر را مثل خواهر بدانیم. در بسیاری 
از مشــکالتی که برای زنان وجود دارد، خود زن ها هم 
نقش دارند. مثــاًل وقتی به یک زن خیانت می شــود، 
زن دیگری نقش دارد. وقتی به یک زن ظلم می شــود 
خیلی وقت ها زن دیگری هم نقش دارد. ما چرا نسبت 
به هم احســاس خواهری نداریم؟ من توصیه می کنم 
جمع های خواهری شکل بدهید و از هم حمایت کنید. 
مهم تریــن موضوع به نظر من همین اســت. دین ما به 

اندازه کافی به این موضوع اهمیت داده. 

 چه مشکلی در ایران احساس می کنید؟
بزرگ ترین مشکل همین فرهنگ عجیبی است که من 
این بار خیلی آن را احساس می کنم. ببینید یک خانم 
مثل من با این ســن و با این تیپی که یک تیپ معمولی 
است، متأســفانه کنار خیابان که راه می روم احساس 
امنیت نمی کنم. ماشــین ها برای من بــوق می زنند. 
خیلی عجیب اســت. یک بار ساعت ده بود. در همین 
خیابان ولیعصــر راه می رفتم. تا برســم به خانه خیلی 
اضطراب داشــتم. چرا این طور اســت؟ بنشینیم فکر 
کنیم. چرا به اینجا رسیده ایم که چنین رفتاری داریم. 
این رفتار یک بی احترامی به شــخصیت خانم هاست. 
شرم آور است. من جای پلیس بودم با این رفتار آقایان 
شدیدًا برخورد می کردم. به هیچ عنوان چنین رفتاری 

در هیچ جایی ندیده ام.
ســخنرانی خوبی در دانشــگاه داشتید؟ فکر 

می کنید چقدر به آن توجه شود؟
من هــم از انجمــن فارغ التحصیالن خیلــی حمایت 
می کنم و هم به موضوع خیلی عالقه مند هســتم. اما 
واقعیت این است که سخنرانی اصاًل به نظر من شنیده 
نشد. با وجود اینکه برای آن خیلی فکر و وقت گذاشتم 
و سعی کردم چیز مفیدی را آماده کنم. در واقع انتظار 
داشتم آقای ستاری بنشینند پای آن سخنرانی. حتی 
آقای فتوحی هم رفت. ببینید من معمواًل از دبی می آیم 
تهران. جالب است که آنجا رئیس دانشگاه دبی حتی 
برای همــان یک ســاعت فرصتی که هســت خودش 
می آید فرودگاه و با من صحبت می کند. اما اینجا حتی 
وقت نشــد پای ارائه ای که مدت ها رویــش کار کردم، 
بنشینند. تنها مالقاتی هم که داشتم با همین روزنامه 

شریف بود.

گفت وگوی اختصاصی روزنامه با فارغ التحصیل دیروز، مهمان پرافتخار 5۰ سالگی امروز

چند دقیقه قبل از پرواز
گربه روی چمن داغ 

نشســته بودیــم روی چمن هــا و داشــتیم 
حســاب می کردیم چطور بــرای امتحانات 
بخوانیم کــه این ترم هم به خیــر بگذرد. در 
همین حیــن یکی از گربه هــای محترم آمد 
کمی دورتر از ما لم داد زیر آفتاب. داشــتیم 
فکر می کردیم چطور سر صحبت را باز کنیم 

که خودش به حرف آمد:

چیه؟ ناهــار ندارم بهت بدهم. خــودم هم تازه 
ناهار خوردم.

دنیا برعکس شده. ناهار از کجا آوردید؟
یکی از دانشــجوهای عمــران را این قدر دنبال 

کردم تا ساندویچش را انداخت.
از کجا فهمیدی دانشجوی عمران است؟

داشت با دوستش بحث می کرد که بتن بردارم 
یا نه؟ 

اسم شریفتان چیست؟
اینجــا هر کس مــا را یک چیزی صــدا می زند. 
عیال می گوید چنگیــز، یکی می گوید دانیال، 
یکی می گوید محســن، یک دختــره هم به ما 
می گفت کاملیا. آخر به من با این هیکلم می آید 
اسمم این باشــد؟ تازه هی می آید جلو که ما را 
نوازش کند. هر چه هم می گویم متأهلم گوش 

نمی دهد.
چنــد وقــت اســت کــه در شــریف زندگی 

می کنید؟
چند سالی می شود. مجرد بودم که آمدم. اینجا 
با یک دختر خوب آشــنا شــدم و رفتــم قاطی 

مرغ ها.
زندگی در اینجا راحت است؟

بد نیست. اما قصد داریم مهاجرت کنیم.
کجا به سالمتی؟

پسرم می خواهد اپالی کند. هر جا قبول شود، 
ما هم می رویم. چقدر قیافه تو آشناست.

جدی می فرمایید؟
آره. ورودی چه سالی هستی؟ هنوز لیسانسی؟

بله.
آن موقــع تازه پســر من به دنیا آمــده بود. االن 
پلنگــی شــده بــرای خــودش. بعد تــو هنوز 
اینجایــی؟ نمی خواهــی دســت از ســر ایــن 

دانشگاه برداری؟
به شما مربوط نیست.

با این چهارتا پنجه بیایم توی صورتت؟
ببخشید. بقیه گربه ها در چه حال اند؟

همه خوب اند. به     خصوص کاپیتان بلک خیلی 
خوشحال است.

کاپیتان بلک کدام است؟
همــان که یــک چشــمش مشــکل داشــت. 
دانشجوها برایش پول جمع کردند و قرار است 
به زودی جراحی شود. همین جا از همه بچه ها 

تشکر می کنم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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زوتوپیا ســرزمینی در کنترل حیوانات است. 
جــودی هپس خرگوش جدیدًا توانســته وارد 
اداره پلیــس شــود، اما رئیس پلیــس بوگو به 
او وظیفه ای خســته کننده ســپرده اســت تا 
او را از خطــر دور نگه دارد. بــا این حال، پس 
از اینکــه جــودی روباهی مکار بــه نام نیک را 
مالقات می کند و از ســوی دیگر باید به دنبال 
فردی گمشده در زوتوپیا بگردد، داستان های 

هیجان انگیزی برایش به وجود می آید... .
زوتوپیــا کــه در ماه هــای قبــل از آن بــا نــام 
زوتروپلیــس نیــز یاد می شــد و در فارســی به 
نام شهر حیوانات مشــهور است، جدیدترین 
کمپانــی  انیمیشــن 
والــت دیزنــی پیکچــرز 
بــه کارگردانــی بایــرون 
و  مــور  ریــچ  هــاوارد، 
جرید بوش اســت. این 
انیمیشــین ســه بعدی از ۴ مــارس روی پرده 
ســینماهای آمریکا است و در این مدت کوتاه 

از اکرانش فروش بسیار باالیی داشته است. 
تأکیــد بــر ارزش هایی چون صلــح و پذیرش 
نژادهــا از موارد قابــل تأمل این انیمیشــین 
است، چنان که از نامش نیز چنین برمی آید. 
با این توضیح که عنــوان زوتوپیا ترکیبی از زو 
یــا zoo به معنای بــاغ وحش و اتوپیا به معنای 
آرمان شــهر اســت، شــهری آرمانی که در آن 
حکومتــی ایدئال برقــرار اســت و گروه های 
مختلف شــهروندان در عدالت و صلح زندگی 

می کنند.  
زوتوپیا 19 و 31 خرداد در سینما قلهک اکران 

می شود.

زوتوپیا

پرویــز تناولــی را بــا »هیچ« هــای معروفش 
می شناســیم و با آثار ســقاخانه اش. او که در 
اواخر دهه هشــتم زندگی اش به سر می برد، 
همچنــان کار می کند و حاال هم ده نقاشــی 
دیده  نشــده به همراه سه مجســمه پاپ از او 
که همگی مربوط به ســال 201۶ هســتند، 
در گالری شــهریور به نمایش گذاشــته شده 

است. 
امیرحســین زنــدی، مدیر گالری شــهریور، 
انگیــزه خــود را از برپایــی ایــن نمایشــگاه 
این طــور بیان می کنــد: »این نمایشــگاه به 
 مناسبت جشــن پنجاه ســالگی هنر پاپ در 

آثار پرویــز تناولی برگزار 
می شــود و برای همین 
هــم نــام نمایشــگاه را 
»تناولی و 50 ســال هنر 
 پاپ« گذاشــتیم. اولین 

نمایشــگاه آثار پاپ تناولی پنجاه ســال پیش 
در گالری بورگز تهران برگزار شد و حاال بعد از 
نیم قرن این هنرمند آثاری  کاماًل پاپ و جدید 
ارائــه کــرده که در نوع خود بســیار تاریخی و 
ارزشــمند است«. اما »هیچ« نیز همچنان در 
این نمایشــگاه حضــور دارد و تناولی این بار 
تصاویر برخی مشاهیر عالم را با کلمه »هیچ« 
همراه کرده است. همچنین آخرین مجموعه 
چاپ های ســیلک تناولی تحت عنوان »خط 
بنویس« که با دست رنگ گذاری شده اند، در 
سالن دیگر  گالری شهریور به نمایش گذاشته 
شده اســت.  برای رفتن به گالری  شهریور به 
نشــانی الهیه، خیابان خزر شمالی، بن بست 

هرمز، پالک 9 بروید. 

تناولی و 50 سال هنر  پاپ

پســر بچه ای هــر روز بــرای ماهی گیری 
پا به کشــتی به گل نشســته ای در نقطه 
صفــر مرزی می گــذارد. او کشــتی را به 
محلــی بــرای آرامش خــود تبدیل کرده 
اســت، اما حضور غریبــه ای این آرامش 

را برهم می زند... . این خالصه داســتان فیلم بدون 
مرز اســت. فیلمی با مضمونی ضدجنگ و درمورد 
تنهایــی. موضوعاتی که کمتر در ســینمای ایران 
به آن پرداخته شده اســت. امیرحسین عسگری، 
کارگــردان بــدون مرز، در یادداشــتی بــر فیلمش 
می نویســد: »نمی دانــم… امروز کــه این مطلب را 
می نویســم، در دوردســت، چند کودک جان خود 
را از دســت می دهند، چند کودک بدون پدر و چند 

مــادر بدون کــودک می شــوند… حتی 
فکرکردن به این موضوع آزارم می دهد… 
نمی دانم، اما این فلســفه جنگ اســت. 
جنــگ می خواهد همــه مانند خودش 
تنها باشــند«. بدون مرز اولین فیلم بلند 
عسگری است که در جشنواره های بسیاری اکران 
شــد و جایــزه گرفت. از جمله جایــزه بهترین فیلم 
بخش مسابقه آسیا در جشنواره فیلم توکیو، دیپلم 
افتخار و سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیئت داوران 
جشنواره فجر،  جایزه بهترین کارگردانی و بهترین 
بازیگری از جشــنواره لوانته ایتالیا، جایزه بهترین 
کارگردانی و جایزه بهترین بازیگر از جشنواره بسفر 

ترکیه و... .

بدون مرز

علیرضا قربانی باالخره و بعد از مدت ها در پایتخت 
روی صحنــه مــی رود. قربانــی در ایــن کنســرت 
کــه 19تــا23 خرداد مــاه در تــاالر وحــدت برگزار 
می شــود، قطعات آلبوم جدیدش، دخت پری وار، 
به آهنگســازی مهیار علیزاده را اجــرا می کند. در 
این کنســرت همچنیــن قطعاتی از آلبــوم حریق 
خزان، دیگر آلبوم مشــترک قربانــی و علیزاده اجرا 
خواهد شــد.  آلبوم دخت پری وار چند ماه پیش به 

بــازار آمد و با اســتقبال خوب مخاطبان 
همراه بود. دخت پــری وار حال و هوایی 
شــبیه بــه حریق خــزان دارد، بــا همان 
موســیقی غربی و حالت ارکســترال که 
البته ســنگینی فضای آهنگسازی اش 

کمتر اســت. در ارکستراســیون این آلبوم سازهای 
فرنگی بسیاری به کار رفته و در کنار سازهای زهی، 
بادی و کوبه ای، ســاز الکترونیک هم نقشی پررنگ 
دارد. علیرضا قربانی، در بروشــور این آلبوم نوشته 
اســت: »انتخاب نام آلبوم، برداشــتی از شعر زیبا و 
اثرگذار استاد محمدعلی اسالمی ندوشن است که 
در وصف ایران عزیز و آمیخته با جانمان سروده شده 
اســت که هرچه برای این ســرزمین از دل و جان به 
انجام رسانیم، کم است و همواره بدهکار 

آن و مردمانش خواهیم بود«.
بلیت هــای کنســرت از30تا150هــزار 
تومان اســت. برای تهیه بلیت می توانید 

به سایت ایران کنسرت بروید. 

کنسرت دخت پری وار

ایرانیان به نداشتن  تاریخــی پیشنهاد حافظــه 
متهم اند. اتهامی که اگر درســت باشد و 
آن را قبــول کنیــم، یکــی از مهم تریــن 
علت هایش بی شــک نخوانــدن تاریخ و 
نداشتن اطالعات تاریخی، به ویژه تاریخ 
صد سال اخیر است. موضوعی که باعث 
شده اســت ایرانیان در تحلیل حوادث 
تبحر نداشته باشند و سراسر تاریخشان 

پر باشد از اشتباهات تکراری. 
اما شــاید یکی از مواردی که افــراد را از 
رفتن به ســمت کتاب هــای تاریخی باز 
مــی دارد، حجیم بــودن ایــن کتاب ها 
باشــد و اینکــه در آن ها همــه اتفاقات، 
بــدون گزینــش خاصی، از ســیر تا پیاز 
و بــا تمام جزئیــات عنوان می شــود. به 
عــالوه کتاب هــای تاریخی معمــواًل از 
منظر خاصی به حوادث نگاه نمی کنند 
و ســعی می کننــد اصل حادثــه را بیان 
کنند. اطالعاتی که خواندنشــان برای 
مخاطب عام تاریخ خسته کننده است و 
البته اکثرًا بی فایده که به زودی از ذهن 

آن ها خواهد رفت.
با این حال، هســتند کتاب هایی که در 
عیــن دقــت و پختگی، بــرای مخاطب 
عام نوشته شــده اند و از آن جمله است 

کتــاب تاریخ ایران مدرن نوشــته یرواند 
آبراهامیــان. ایــن کتاب تاریــخ ایران را 
از دوره قاجــار تــا انقــالب مشــروطه و 
جنــگ داخلــی، کودتــای رضاخانی، 
کودتــای 28 مــرداد، انقالب ســفید و 
 نهایتــًا دوره جمهوری اســالمی روایت 

می کند.
آبراهامیــان کتاب تاریخ ایــران مدرن را 
نه کتابی بــرای تاریخ دانان حرفه ای که 
بیشتر در حکم مقدمه ای می داند برای 
آشــنایی خوانندگان عادی که از خشم 
و خــروش ایران مدرن شــگفت زده اند و 
می کوشــند توضیح دهند که چرا ایران 
در اغلــب خبرهــا حضــور دارد. او در 
مقدمه این کتاب می نویســد: »ایران با 
گاو و خیش قدم به قرن بیستم گذاشت 
و با کارخانه های فوالد، یکی از باالترین 
نرخ هــای تصــادف خــودرو و در کمال 
نابــاوری و حیرت بســیار، یــک برنامه 
هســته ای از آن خارج شــد. این کتاب 
شرح دگرگونی های اثرگذاری است که 
در سده بیستم در ایران به وقوع پیوسته 
اســت و از آنجــا کــه موتور اصلــی این 
دگرگونی ها دولت مرکــزی بوده، تمرکز 
آن نیــز بر دولــت، نحوه شــکل گیری و 

گسترش آن خواهد بود«.

یرواند آبراهامیان، تاریخ نگار برجسته، 
در ســال 1319 در تهران متولد شد. در 
ســال 1329 به بریتانیــا مهاجرت کرد 
و به تحصیل در رشــته  تاریــخ پرداخت. 
در ســال 13۴2 مــدرک کارشناســی و 
کارشناسی ارشــد خــود را از دانشــگاه 
آکســفورد و مــدرک دکتری را در ســال 
13۴8 از دانشگاه کلمبیا آمریکا دریافت 
کرد. او در دانشــگاه های پرینســتون و 
آکسفورد به تدریس تاریخ ایران پرداخت 
و هم اکنــون در کالــج باروک دانشــگاه 
شــهر نیویورک به تدریس تاریخ جهان و 

خاورمیانه مشغول است. 
سه کتاب ایران بین دو انقالب، کودتای 
28مرداد، ســازمان ســیا و ریشــه های 
روابط ایــران و آمریکا در عصــر مدرن و 
مردم در سیاســت ایران، پنــج پژوهش 
موردی از دیگر کتاب هــای آبراهامیان 
درخصــوص تاریخ ایــران هســتند. او 
عالوه بر کتب تألیفی، مقاالت بسیاری 
 نیــز درباره تاریــخ معاصر ایران نوشــته 

است. 
کتــاب تاریخ ایــران مــدرن بــا ترجمه 
محمد ابراهیــم فتاحی از ســوی نشــر 
 نــی و در 352 صفحــه منتشــر شــده 

است.

نگاهی به کتاب تاریخ ایران مدرن

تابستانی تاریخی داشته باشید
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صفحـــــــه آخـــــــــر

هــم اکنــون کــه ایــام امتحانات 
نزدیک است و ترم جاری در ُشرف 
اتمام، باز هم تصمیم هایی بســیار 
قاطع برای تابستان گرفته می شود 
و پیمان هایی بســی استوار با خود 
بسته می شــود که آخرین امتحان را که دادم، چونان و 
چنان خواهم کرد. برخی از تصمیمــات و پیمان ها در 

زیر آورده شده است:
روزی یک ســاعت ورزش می کنم: این تصمیم از آن 
تصمیم هایی اســت که بدون شــک همه آن را خواهند 
گرفت. ولی آنچه که در نهایت نصیــب تصمیم گیرنده 
خواهد شد، 10 کیلو اضافه وزن بیشتر با 5 سانتی متر 
دور شکم افزون تر خواهد بود. یکی از عوامل اصلی آن 
هم حذف پیاده روی داخل دانشــگاه اســت که روزانه 
کیلومترها بــرای گرفتن کپی، غذا خــوردن، کارهای 
اداری، رفتــن بــه ســرویس بهداشــتی و کالس های 

داخل ابن سینا از دانشکده دور می شدید.
۱۰۰ تا کتاب خواهــم خواند: اگر یک رمــان را تمام 

کردید، خالصــه اش را بنویســید و بیاییــد از ما جایزه 
بگیرید. احتمــال زیاد در پایان تابســتان 5 کتاب کنار 
تختان خواهد بــود که هر کدام را نهایــت تا صفحه 23 

خوانده اید و کاغذی هم الیش گذاشته اید.
کالس زبان خواهــم رفت: اگر اپالی کرده باشــید که 
حتمًا به این عمل خواهید کرد و تافل هم خواهید گرفت 
یا آیلتس یا جی آر ای یا هر چی که الزم است بگیرید و اال 
نه تنها یک کلمه هم زبان انگلیســی نخواهید آموخت، 
بلکه به احتمال زیاد زبان فارســی که زبــان مادری تان 
هســت را هم کمی فراموش کرده اید. چــون به احتمال 
زیــاد مثل غارنشــین ها بــه کنــج اتاقتــان خزیده اید و 

حوصله هیچ کاری را ندارید، حتی حرف زدن.
ایــران را خواهم گشــت: اگر منظور از ایران، شــمال 
اســت و لب دریا که محقق خواهد شــد ولی اگر منظور 
نقاطــی از ایران اســت کــه میــراث فرهنگی ماســت 
یا طبیعتی دســت نخــورده دارد که باید قبــل از مرگ 
ســری به آن ها زد، ســخت در اشــتباهید. شــکر خدا 
هیچ طبیعت دســت نخورده ای در ایــران باقی نمانده 

و نقطــه ای در ایران نیســت که یک ایرانــی در آن نقطه 
جوجه کباب نزده باشد، حتی وسط کویر لوت که یکی 
از گرم ترین نقاط روی زمین اســت و مارمولک هم آنجا 
حاضر به زندگی نیست، اکیپی با زغال و منقل در حالی 
که از تشنگی رو به موت بوده اند، خود را رسانده و نفری 
یک ســیخ جوجه زده اند و در این راه متأســفانه دو نفر 
هم برای ســاختن این حماســه جان خود را از دســت 
داده اند. چون این مأموریت خطیر جوج زدن در اقصی 
نقاط ایران نیز به پایان رســیده، شــما نهایتًا همان که 
بروید پارک سر کوچه و این کار را بکنید در ایام تابستان 

شاهکار کرده اید.
فیلم های اســکاری را خواهم دید: این یکی را نه تنها 
کامل اجــرا خواهید کــرد، بلکــه فیلم هــای برگزیده 
جشــنواره های کــن، ونیــز، برلیــن، لوکارنــو، آســیا 
پاســیفیک، قاهره و فجر را هم خواهیــد دید. عالوه بر 
این ها احتمــااًل همه ســوری لندها، دیرین دیرین ها را 
هم مرور خواهید کرد. این تصمیــم اصاًل خودش اجرا 

می شود، نیازی به سعی و تالش ندارد.

1998...0915: واقعــاً از روزنامــه توقــع مي ره که 
درمورد مواردي مثل ساخت دانشکده مواد بي طرف 
قضاوت کنه. شــما باید ادله هر دو طرف رو بررســي 

کنید بعد در این رابطه اظهار نظر کنید.
     بی طرف بودن نافی با نظر بودن نیست.

6316...0914: پشــتیباني جدیداً از کندن تبلیغات 
هفته هاي گذشــته انصراف داده اســت. پیشــنهاد 

مي کنم یه فراخوان برا کندن تبلیغات تو روزنامه بدید.
     احتماالً به این خاطر انصراف دادند که 
مشاهده کردند بعضی ها عالقه دارند رو تبلیغات 

بقیه چیز بچسبونند.
8746...0910: امروز ســر یکي از کالس ها بودم، دو 
تا از پســرا ارائه داشتن درباره دانشــگاه ها، یکي شون 
گفت: »دانشگاه کمبریج از ســال فالن وقتي که استاد 

یا دانشــجوي مؤنث پذیرفته به شدت نسبت به قبلش 
پســرفت کرده... «. تو کالس نشد چیزي بهشون بگم، 
ولي من فک مي کردم این جور عقاید دیگه وجود نداره و 

واقعاً براشون متأسفم... . خواهش مي کنم چاپ کنید.
     پــس بــا درس عبــرت گرفتن از 
کمبریج می خواستن دانشگاه های ما رو تفکیک 

جنسیتی کنن که یه وقت پسرفت نکنیم.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

30

31

33
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تابستان خود را چگونه خواهید گذراند؟

شماره 699  سه شنبه 4 خرداد 95 حرف آخر

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66۱66۰۰6 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

دکتر همیشه عالقه به حل 
مسئله دارد. دست خودش 

نیست. خواه در امیرآباد، 
خواه در مالقات ۱+5، خواه 
در حاشیه بازدید از مجتمع 

خدمات فناوری در جشن 
پنجاه سالگی دانشگاه. ولی 
مسائل کوچک و بزرگ دارد.

)برای این شریفی عزیز و 
خوش اخالق آرزوی بهروزی و عمر 

باعزت داریم.(

عالم رفاقت 
جذاب تریــن  از  یکــی   
لحظاتــی کــه در دوران 
اتفــاق  دانشــجویی ام  
افتــاد، لحظــه ای بود که 
برای اولین بــار دیدمت. 
یک روز پاییزی که وارد دانشــگاه شــدم و بعد 
از ســالم و علیک با نگهبان دانشگاه، تو را آرام 
دیدم که نشسته بودی. منتظرم بودی تا بیایم 
و برایم حــرف بزنی. آن روز، 15 مهر 91 اولین 
چیزی که گفتی، »ســالم، ما برگشتیم« بود.  
من هر شــنبه و بعد از آن هر سه شنبه سر قرار 
منتظرت بــودم. گاه احساســاتی بودی، گاه 
کنایه آمیز، گاه شــاد بودی و سرحال و گاهی 
نیز غر زده بودی. یادم هست که سالی یکی دو 
بار هم سر قرار نیامدی و حالم گرفته شد. یادم 
هست که اول مهر 9۴ دنبالت گشتم اما نیامده 
بودی. درگیر حواشــی زندگی خودت بودی. 
برایت حــرف درآورده بودند تا اینکه بزرگ ترها 
تو را برگرداندند. با واســطه برگشتی اما منتی 
بر سر رفقایت نداشــتی. من هم اولش شاکی 
بودم. باورم نمی شــد که پــس از خداحافظی 

خرداد 9۴، سالمی نباشد.
امســال ســالمت فرق داشــت. می دانســتم 
کــه برایم نقشــه کشــیده بودی. امــا فکرش 
را نمی کــردم مــرا همراهــت کنی و همســفر 
شــویم. انگار بدهــکار بودم بهــت. دیگر قرار 
نبــود فقــط خواننــده ات باشــم و از بودنــت 
لــذت ببرم، کوپنم تمام شــده بــود. رفاقت ما 
از ســالم و علیک و طنزنویســی های پراکنده 
و گزارش هــای معــدودی که برایت نوشــتم، 
گذشــته بود و باید نمکی که در این ســه سال 
ســر ســفره ات خورده بودم را باهات تســویه 
می کــردم. اولــش ترســناک بــود، مثــل هر 
تجربه جدیدی کــه به آن پا می گــذاری. فکر 
نمی کردم بتوانم با تو همسفر شوم. چیزهایی 
از جلوه های خشــن و تلخ زندگی ات شــنیده 
بودم. از جوابیه ها و تکذیبیه ها و بدتر از همه، 
از خوانده نشــدن هایت. امــا آدم بایــد رفیق 
شادی و غم باشد. اینکه امروز توانستم بخشی 
از زحمات و الطافت را جبران کنم، مرا ســبک 
کرده رفیق، اما همیشــه بدهکار تو و شــریف 
و خوانندگانــت خواهم بــود. خوانندگانی که 
اگــر نبودند و نباشــند، من و تو نیــز غرق این 
رفاقت نمی شدیم و شریفی که اگر نبود، شاید 
هیچ کدام ما این طور دور هم جمع نمی شدیم.
اما اصل تو بودی و شریف. آدم ها می روند. من 
هم خــودم را قاطی آن ها خواهم کــرد و روزی 
خواهــم رفــت. ولی تو را بــه یک رفیــق بهتر از 
خودم خواهم ســپرد. به کســی که از من به تو، 
 به شریف و خوانندگانت عاشــق تر و مخلص تر 

باشد.
حاللمان کنید. تا ســالمی دیگــر، خدا حافظ 

شما و خوبی هایتان باشد.
یا علی.

محمدصالح انصاری

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به شــمایی که روزنامه را خواندید یا آن را دانلود کردید، یا از کیوسک روزنامه 
برداشــتید، یا هنوز فکر می کنید باید برای روزنامــه پول بیندازید ولی ُخرد نداشــتید و از رفیــق دیگری گرفتید 
خواندید. تقدیم می کنیم به همه کســانی که از دست ما شاد شــدند و خندیدند. تقدیم می کنیم به تمام کسانی 
که از دست ما شاکی شدند و پشــت ســر و روی صورت ما حرف زدند. و به طور ویژه تقدیم می شود به کسانی که به 
اشــتباه از آن ها مطلب زدیم اما صبر کردند و بر ما نگرفتند و با لوتی منشــی در حد تذکر  یا در حد اصالحات ریز از 

خطاهای ناخواسته ما گذشتند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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