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دوشنبه دانشگاه میزبان پروفسور التور، فیلسوف فرانسوی بود

به سوی حذف کل برتر
منطق بی منطق

استدالل و کند وکاو ذهنی 
برمبنــای  اندیشــیدن  و 
ابزارهایی  واقعیات موجود، 
هســتند کــه می تواننــد 
در داالن تاریــک نادانــی، 
راهنمای ما باشند؛ اما این ابزارها تنها تا هنگامی 
کارگرند که به آلودگی آغشــته نباشند. دستگاه 
اندیشه و منطق انســان به شدت درمعرض خطر 
آلودگیست و این خطر وقتی وخیم تر می شود که 
خود انســان متوجه بروز این آلودگی نمی شود؛ 
چراکــه به توجیه دســت می زند و ایــن توجیه 
ازآن روست که انسان را از آلودگی فراگیر منطق 

و تفکرش بی خبر نگاه دارد.
انســان ناگزیر در هر جامعه ای بایــد تعریفی از 
خود، دســت کم برای خودش داشته باشد. آنچه 
»ایدئولوژی« خوانده می شــود، سهم بزرگی در 
تعریف انســان از خود دارد و هرکسی ناچار است 
در رویارویی با مســائل مختلف زندگی، نگرشی 
برای خودش داشته باشــد. اما هدف از بیان این 
موضوع، پرده برداشتن از یکی از عوامل نیرومند 
آلودگی دستگاه اندیشه انسان است؛ یعنی تعلق 
»مطلق« فرد به شــیوه ای  فکری یــا در موارد 
وخیم تر، به گروه هایی با نگرش ویژه  خود درباره 
مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و هر آنچه در 

جامعه امروزی فرد با آن مواجه می شود.
وقتی فرد خود را مطلقاً به بینشــی ویژه یا یکی 
از گروه های مشــخص اجتماعــی، مثل حزب، 
تشــکل، و... متعلق می داند، یعنی او شخصیت 
خود را در حقانیت آن گروه ها و نگرش ها تعریف 
می کنــد. اندیشــه های او، جهت گیری هــای 
سیاســی او و تعلق او به گروه هــای اجتماعی، 
عیناً خــود او هســتند و او هرگــز نمی خواهد و 
نمی تواند به نتیجه ای برســد که پوشــالی بودن 
شخصیت او را  بنمایاند. در این حالت فرد هنگام 
رویارویی با پرسش ها، یا در موقعیت هایی که نیاز 
به تصمیم گیری دارد، به دنبال یافتن پاســخی 
حقیقی برای پرسش خود نیست؛ بلکه به دنبال 
یافتن آن پاسخی  است که با »خود« او در تناقض 
نباشــد. به بیانی دیگر، او هر چقــدر هم که در 
گردآوری اطالعــات واقعی موفق باشــد، ذهن 
او چنان واقعیــت را در خود دگرگــون می کند 
که فرآورده نهایی با خود او ناســازگار نباشــد. 
ناخودآگاه انســان این کار را چنــان هنرمندانه 
انجام می دهــد که فرد هرگز مســتقیماً از آن ها 

آگاه نمی شود.
مصداق های این آلودگی ذهنــی در همه افراد 
یافت می شــود؛ اما کســانی بیشــتر درمعرض 
ابتال به این بیماری خاموش و کشــنده  فردیت 
هســتند که در موقعیت های مختلف سیاســی 
نقش فعال تری ایفا می کنند. دیدگاه های گروه 
یا جریان فکری و سیاســی خــاص به تدریج به 
باورهــای فــرد تبدیــل می شــود و پایه های 
شخصیت او را می سازد. از این پس دیگر رسیدن 
به فرجام دلخواه اجتماعی، آن نیرویی نیســت 
که او را به ســمت فعالیت می کشــاند، بلکه این 
شخصیت اوســت که برای اثبات حقانیت خود 

می جنگد. 

سرمقاله

هفته پیش همین موقع همه نگران بودند. بعد از سکته 
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گزارشی از مسابقه طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین

تجمع پرنده های امدادگر وسط خیابان های دانشگاه

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید میانگین نمره شما خوانند گان عزیز روزنامه برای پرونده 
شماره 712 با موضوع پروژه های عمرانی دانشگاه 8/14 

بوده است. ممنون که ما را خواندید و ارزیابی کردید.

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (
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چهارمین دوره از پنج  دوره پیش بینی شده گزارش
بــرای مســابقات طراحــی و ســاخت 
هواپیمای بدون سرنشــین، با محوریت 
مأموریت امدادونجات در حوزه کاربری 
غیرنظامــی برگزار شــد. ایــن رقابت به 
میزبانــی پژوهشــکده شــهید رضایی 
دانشــگاه صنعتی شــریف و پشتیبانی 
ســتاد توســعه فناوری و صنایع دانش 
بنیــان هوایــی و هوانوردی و نیــز مرکز 
همکاری فناوری ریاست جمهوری، در 
سه مرحله طراحی شــده و درحال اجرا 

است.
ایده اصلــی مأموریت را می تــوان به دو 
فاز جســت وجو در منطقــه ای جنگلی 
به مســاحت 9کیلومتر مربع و یافتن 2 
خودروی عالمت گذاری شده، به همراه 
گزارش موقعیت آن هــا و نیز اجرای فاز 
امداد با ارســال بســته امدادی به یکی 
از این اهداف، طبقه بندی کرد. در این 
ایده، الزم اســت تیم های شرکت کننده 
از بانــد پروازی خــود کــه در فاصله ای 
نزدیک به 10 کیلومتر از محیط عملیاتی 
فاصلــه دارد، به پــرواز دربیایند و با طی 

مسافت یادشــده و رعایت حریم خاص 
فاصله عرضی و ارتفاعــی، وارد منطقه 
جست وجو شوند. جایزه برتر متعلق به 
تیمــی خواهد بود که بتوانــد مأموریت 
را به شــکل کامــل و در کمتریــن زمان 
ممکــن و رعایــت ایمنــی پرنــده و نیز 
محمولــه امــدادی، به انجام برســاند. 
توان تصویربرداری از ارتفاع، تشخیص 
خودروهــای عالمت گذاری شــده در 
محیط جنگلی، ارســال و دریافت داده 

و تصویــر و نیــز فرمان هــای کنترلــی 
در فاصله متوســط، جــزء چالش های 
اصلــی ایــن رقابــت علمــی و فناورانه 
اســت. در مقایســه با دوره های پیشین 
این مســابقات، در ایــن دوره تیم های 
شــرکت کننده توان علمی و نیز اجرایی 
خوبــی را در رســیدن بــه پرنــده ای با 
قابلیت هــای یادشــده از خود نشــان 
دادنــد. عالوه بــر ایــن، بررســی آمار 
شــرکت کنندگان در این چالش علمی، 

نشــان از رشــد تعداد و تنوع طرح های 
ارائه شده برای این صورت مسئله دارد.

در ایــن مســابقات، 17 تیــم از مراکــز 
دانشگاهی کل کشور پس از مرحله اول 
ارزیابــی طرح ها، وارد مرحله ســاخت 
شــدند. نمایشگاهی از دســتاوردهای 
تیم های شرکت کننده در قالب برنامه ای 
سه روزه در روزهای 25تا27 در دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار شده است. البته 
محل نمایشــگاه واقع  در خیابان غرب 
دانشــکده برق، مثل همه رویدادهای 
نمایشگاهی سال های اخیر دانشگاه، 
نامناسب بود؛ محلی که به طور معمول 
محــل عبورومــرور خودروهــا اســت و 
کامــاًل بــه کیفیــت برگــزاری و رغبت 
بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه آســیب 

می زند.
گفتنی اســت داورانی از حوزه صنعت و 
دانشگاه، ارزیابی ساخت و انطباق طرح 
و فیزیــک پرنده در این رویــداد را انجام 
دادند. مرحلــه نهایی این رقابت علمی 
در تیرماه ســال جاری با به پروازدرآمدن 
پرنده های بدون سرنشــین بر فراز شهر 

کالله برگزار می شود.  

سفری ادبی
اولین اردوی کانون شعر و ادب در این سال تحصیلی قرار است به صورت دو اردوی دوروزه 
مخصوص دختران و پسران در شهر بسطام برگزار شود تا هیچ آیین نامه ای زیر پا گذاشته 
نشود. اردوی دختران 31فروردین و 1اردیبهشت و اردوی پسران 7 و 8اردیبهشت برگزار 
خواهد شد. بازدید از جاذبه های طبیعی و فرهنگی شهر بسطام، ازجمله آرامگاه بایزید 

بسطامی و جنگل ابر ازجمله برنامه های این اردوست. مهلت ثبت نام اردوی پسران تا 4 اردیبهشت است؛ ظرفیت 
اردوی دختران هم چندروز پیش از موعد ثبت نامش تکمیل شد. فارغ التحصیالن و دانشجویان پردیس شریف نیز 

می توانند در این اردو شرکت کنند. برای اطالعات بیشتر به کانال کانون شعر و ادب @ksasharif رجوع کنید.

مهندسی بدون فلسفه نمی شود
مهندسان و دانشمندان و فیلسوفان دانشگاه شریف، همه  شما مخاطب این برنامه 
هستید. چهارشــنبه 30فروردین ساعت 13:30 برنامه ای از طرف انجمن فلسفه 
شریف با عنوان »ضرورت عنایت دانشکده های مهندســی و علوم پایه به فلسفه و 
فلسفه  علم« در سالن جابربن حیان برگزار می شود. سخنران این برنامه دکتر گلشنی 

است که عالوه بر فیزیک که رشته  تخصصی اوست، بنیان گذار و رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و در 
الهیات و زمینه های مطالعات تطبیقی میان علم و دین صاحب نظر است. زمان این سخنرانی 2 ساعت است 

و حضور در این برنامه به تمام مهندسان بی عالقه به مباحث فلسفی پیشنهاد می شود.
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کارگاه آموزشی بازاریابی موتورهای جست وجو   
)SEM( امروز از ســاعت 13:30تــا15 با ارائه 
آقایان مهــدی فروغــی و میثم مالشــریفی 
موتورهــای  بازاریابــی  گــروه  اعضــای  از 
جســت وجو SEERIO و دانش آموختــگان 
مشــایخی  ســالن  در  خودمــان،   MBA
دانشــکده مدیریت و اقتصاد برگزار می شود.
برنامــه »نقــش مردم در اندیشــه سیاســی   
اســالم« با حضور اســتاد رحیــم پورازغدی 
امــروز از 15:30 تــا 17 در ســالن خواجــه 
نصیرالدین طوسی طبقه چهارم سلف برگزار 

می شود.
بــا  والیــت  طــرح  بــا  آشــنایی  جلســه   
حضورحجت االســالم دکتر الهی راد، امروز 
ســاعت 16 در مدرس امام خمینی مسجد 

دانشگاه برقرار است. 
همایش »بررســی جایگاه عقــل در زندگی   
روزمــره« دیــروز در موضوعــات »ادبیات و 
نشانه شناسی« و »علوم سیاسی« برگزار شد 
و امروز بــا موضوعات حقوق و فقه و اندیشــه 
اســالمی و فردا بــا موضوعات »فلســفه« و 
»کارگاه فلسفه و فلســفه برای کودک« ادامه 

خواهد داشت. 
اردوی معنــوی قم جمکران ویــژه خواهران   
http:// امروز برگزار می شود. برای ثبت نام به
misaaq.sharif.ir مراجعــه کنید. ســاعت 

حرکت 18 است.
»روز شــام خوری« خوابگاهیــان بــه پایان   
رسید. از شنبه  26 فروردین توزیع وعده شام 
در خوابگاه ها از ســاعت 19:00تا20:30 
انجام شــده اســت؛ درحالی که تا قبل آن از 
ساعت 18:30تا20:00 توزیع می شد. اگر 
نیم ســاعت هم دیرتر بدهند که دیگر عالی 

می شود.
در حالی کــه فروردین ماه روبه اتمام اســت   
صبحانه فروردین و اردیبهشــت خوابگاه ها 
بــا وجــود پرداخــت هزینــه آن توســط 
دانشــجویان، هنــوز توزیع نشــده اســت.
کاًل خوابگاه هــا در توزیــع صبحانه ماهیانه 
بی نظم عمل می کنند. بر آدم ناشتا حرجی 
نیســت. مخصوصًا اگــر 7:30تــا9:00 و 

9:00تا10:30 کالس داشته باشد. 
ســاختمان های واقــع در ضلــع شــمالی   
تاالرها یا به قول یکی از مســئوالن دانشگاه، 
حلبی آبــاد، به منظــور ایجاد فضای ســبز 

تخریب شدند.

عکس خبری

صحندانشگاه،سننمایشمیشود

اجرای نمایش خیابانی »واقعیت این اســت... « 
به کارگردانی محمدهادی عطایی با پشــتیبانی 
معاونــت فرهنگــی، از روز یکشــنبه به مدت یک 
هفته در دانشــگاه و خوابگاه ها برگزار می شــود. 
در اولیــن روز، نمایش با اســتقبال خوبی روبه رو 
شــد. هــدف از برگــزاری نمایــش، پرداختن به 
آســیب های اجتماعــی، ارتباطــات هیجانــی 
و عواطــف زودگذر اســت کــه بــه ازدواج و طالق 
غیرمنطقی منجر می شــود و نیز افزایش ســطح 
آگاهــی و تصمیم گیــری و انتخــاب منطقی در 

بحث ازدواج و حفظ زندگی مشترک.

برنامه های بسیج، پشت سد لغو مجوز
پس از لغو مجوز اکران »فروشــنده«، برای بار دیگر مجوز برنامه  اکران فیلم بســیج 
از طرف معاونت فرهنگی لغو شــد؛ این بار برای فیلم »پرزیدنت آکتور سینما«. در 
رابطه با لغو مجوز این فیلم، معاون فرهنگی دانشــگاه در اقدامی بی سابقه و البته 
درخورتحسین، در فایلی صوتی علت این لغو مجوز را متفاوت بودن نام فیلم در نامه  

درخواســت مجوز بسیج با نام فیلم روی پوستر اعالم کرد؛ اما بســیج با انتشار عکس نامه  درخواست مجوز، 
ادعای معاونت فرهنگی را به چالش کشید. ناگفته نماند که هنوز معاونت فرهنگی در رابطه با لغو مجوز فیلم 

فروشنده توضیحی رسمی ارائه نکرده است.

کی به کی به چی از کجا
یکی از کانال های تلگرامی دانشــگاه اعالم کرده اســت که همه اعضا می توانند، 
حتی بدون سپرده گذاری، 20 میلیون تومان وام با کارمزد 2درصد دریافت کنند. 
در توضیحات بعدی گفته شده است این وام با همکاری بانک قرض الحسنه  رسالت 
پرداخت می شود و درصورتی که درخواست کنندگان وام، گروهی پنج نفره با طرح 

کسب وکار باشند، می توانند بدون ضامن 100میلیون تومان وام بگیرند. شرط الزم برای مشمول این وام شدن 
کســب 1461 امتیاز در این سیستم است. حاال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به ادعای کانالی که 

از طرف دانشگاه هم مجوز ندارد، اعتماد و برای این وام برنامه ریزی کرد؟

گزارشیازمسابقهطراحیوساختهواپیمایبدونسرنشین

تجمعپرندههایامدادگروسطخیابانهایدانشگاه
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سفیران کارآفرین
مرکز کارآفرینی دانشــگاه  دوره های پذیرش ســفیر کارآفرینی در دانشگاه برگزار 
کرده است. ازاین رو دانشجویان دانشگاه شریف می توانند رویدادهای برگزارشده 
توسط مرکز در دانشگاه شریف را در سطح کشور با هدف ترویج، و ترغیب و ارتقای 
روحیه کارآفرینی در بین مخاطبان و همچنین ایجاد تحول در فضای دانشگاه های 

ســنتی جهت تحقق دانشگاه کارآفرین در اســتان موردنظر برگزار نمایند. ازجمله اهداف این طرح انتقال 
تجربه و دانش به دســت آمده و آشــنایی دانشــجویان دانشــگاه صنعتی شــریف با فضای کسب وکار محل 

زندگی شان است.

بوی کتاب در اردیبهشت
یکی از رویدادهای مهم و بســیار مورداستقبال و هیجان انگیز اردیبهشت، برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران است. اطالعیه دریافت بن کتاب در سایت معاونت فرهنگی 
وزارت ارشاد منتشر شده است. بنابر این اطالعیه بن کتاب برای دانشجویان به ارزش 
 100 هزار تومان خواهد بود که 60 هزار تومان آن را خود دانشجویان خواهند داد )!(

و 40 هزار تومان یارانه دولت خواهد بود. این مبلــغ برای اعضای هیئت علمی به ترتیب 250هزار تومان )کل 
بن(، 175هزار سهم استاد و 75 هزارتومان یارانه دولت تعیین شده است.  تاریخ دقیق ثبت نام هنوز مشخص 
نشده است. پیشنهاد اکید روزنامه بر این است که کتاب هایی را خریداری کنید که نمی توانید به امانت بگیرید.

شماره 713  سه شنبه 29 فروردین 1396بــــــــخش  خـــــــبری

اصالحیه

حرف زیادی

 مهندس 
نیکالس اصغری 

مرد هواشــناس ایــران را  مرتضی یاری

همــه می شناســیم. کســی کــه پیش بینی 
آب وهــوا در بخش هــای خبــری را از حالت 
خشک و بی روح معمول خارج کرد و حاال در 
و  اخبــار  البتــه  سلبریتی هاســت.  صــف 
پیش بینی هواشناسی در رسانه های ما به جز 
جذابیت در اجرا، به چیزهای دیگری هم نیاز 
دارد. روزی کــه طوفان تهــران را درنوردید و 
این روزها که مردم اســتان های شمال غرب 
کشــور داغ دار قربانی هــا و خســارت های 
ســیالب اند، دیگــر کســی بــه تــوان اجرا و 
بامزه بازی های مهندس اصغری در خبر 21 
یا رادیو جوان توجه نمی کند. همه از اشتباه 
هواشناســی در پیش بینی یا نداشتن دانش 
و ابزار کافی بــرای پیش بینی درســت وضع 
جوی در کشــور می گویند. طبق معمول هم 
هواشناسی مدعی است که هشدارهای الزم 
را داده اســت و مردم هــم از پیش بینی های 

غلط و ندادن هشدار می گویند. 
اینکه ابزارهای هواشناســی در ایران چقدر 
به روز و دقیق اند و ســطح دانش کارشناسان 
دولتی، یا سطح علمی کشور در این حوزه چه 
میزان است، به بررســی  کسانی نیاز دارد که 
بی شک نگارنده جزء آن ها نیست. جدا از هر 
کاستی دانشــی و فنی، باید گفت شیوه های 
اطالع رســانی ما نادرســت است. ســازوکار 
دقیق و روشــن برای اعالم هشــدار خطرات 
جــوی در کشــور نامشــخص اســت و اهالی 
رســانه و مردم و کارشناســان با این سازوکار 

کاماًل بیگانه و از آن بی خبرند. 
نــه بخش کوتاه پیش بینی هــوا در اخبار و نه 
بیانیه های رســمی ســازمان هواشناســی با 
ادبیات اداری، روش های درست و مطمئنی 
گاه کــردن مــردم از خطــرات جوی  بــرای آ
نیست. تفاوت احتمال دو کلمه آب گرفتگی و 
سیالب در گفتار مجری صداوسیما که تالش 
دارد با لبخند و عبــارات مبتکرانه مخاطب را 
مشغول کند، نه تنها برای مردم که برای خود 
مرد هواشناســی هم روشــن نیست. ادبیات 
هشدار باید روشن، درجه بندی شده، مربوط 
به منطقه جغرافیایی مشخص و دقیق باشد. 
ایــن اول راه اســت؛ چراکه همیــن ادبیات 
بایــد به مردم آمــوزش داده شــود و همه، از 
کارشــناس تــا مردم عــادی بدانند کــه مثاًل 
هشــدار قرمز درجــه باالیی از خطــر دارد و 

هشدار دیگر کمتر. 
ابتکار مجری اخبار در ایجاد رابطه نزدیک تر 
با بیننــدگان در جای خود الزم و جذاب بود؛ 
امــا همان قدرکه ســینما به واقعیــت نزدیک 
است، نیکالس کیج شدن گوینده خبر سیما 
هم دردهای پیش بینی هوا را درمان می کند.

هفته پیش همین موقع همه نگران  بودند. بعد از ســکته اول، خبرها از گزارش
بهبود وضعیت جسمی دکتر حکایت می کرد؛ اما سکته 
دومی همه کارها را خــراب کرد. قلب از کار افتاده بود و 
دکتر در آی سی یو بستری شد. بیمارستان بقیه ا... کادر 
متخصص خودش را بســیج کرد تا هر جور شــده است 
بتوانند وضعیت را عادی کنند. ایام تولد امام علی)ع( و 
اعتکاف بود و پیام های مختلفی بین شریفی ها ردوبدل 
می شــد که مضمون همه آن ها دعا برای سالمتی دکتر 
بود. ســردبیر روزنامه هــم خود را در روز چهارشــنبه به 
بیمارستان رساند، بلکه بتواند خبرهای خوشی به دست 
آورد و به بقیه برساند؛ اما آنچه نباید، اتفاق افتاده بود و 
دکتر میرعمادی، خانواده و دوستان و همکارانش را تنها 
گذاشــته بود. روابط عمومی دانشــگاه زمان تشییع را 
شنبه ساعت 9:45 از محل معاونت آموزش اعالم کرد.
در ورود به دانشگاه متوجه تغییرات می شدی. در جاهای 
مختلف دانشگاه نگهبان ها ایستاده بودند و اجازه پارک 
خــودرو را در محل هایــی نمی دادند که بر این اســاس 
می فهمیدی مسیر تشییع دانشگاه از جلوی ابن سینا 
به سمت مسجد دانشــگاه است. صدای قرآن از جلوی 
معاونت آموزشی شنیده می شد. جایگاه کوچکی درست 
کــرده بودند و روبــه روی آن تعدادی صندلی گذاشــته 
بودند. ســاعت نزدیــک 10 بود که جمعیت بســیاری 
روبه روی سن جمع شد. فرزندان دکتر ایستاده بودند و 
دوستان به ایشان سرسالمتی می دادند. بعد از مدتی پدر 
دکتر هم با پشتی خمیده به ایشان اضافه شد. در ابتدا 
دکتر جهانگیر پشت تریبون رفت و یادی از مرحوم کرد. 

در ادامه دکتر فتوحی با چشمانی سرخ چند کلمه ای از 
معاون پرکارش گفت و از حضار و کادر پزشــکی بقیه ا... 
بابت تالش های فراوانشــان تشــکر کــرد. وقتی دکتر 
ســهراب پور می خواست شــروع به صحبت کند، گریه 
امانش نداد و این کار چندبار تکرار شد و درنهایت بعد از 

چند کلمه عذر خواست که توان صحبت ندارد. 
اما دکتر صالحی با همان ادبیات جذاب همیشــگی و 
استفاده از قرآن و حدیث شروع به صحبت کرد و گفت: 
»علم و دین همانند دو بال یک پرنده هستند؛ پرنده ای 
می تواند اوج بگیرد که هر دو بال را ســالم داشته باشد 
و دکتر میرعمادی اوج گرفت... خوشــا به ســعادتش. 
کسانی که اعتقاد دارند، نگران جایگاه ایشان نیستند. 

اینکه ما اینجا محزونیم، به خاطر فراق ایشــان اســت، 
فراق یک چنین شــخصیتی بســیار ســنگین است«. 
دکتــر در ادامه، چنــد خصوصیت اخالقی ایشــان را 
برشمرد: »کسانی که با آقای دکتر میرعمادی محشور 
بودند، همواره از رفتار و متانت و بزرگواری ایشان سخن 
می رانند. بنده وقتی که نگاهم به چهره ایشان می افتاد 
احســاس آرامش می کردم... آنانی کــه ایمان آوردند و 
کار نیکــو انجام می دهند، خداوند مهــر آن ها را در دل 
انســان ها می گذارد. مهر این دکتــر در دل تک تک ما 
هســت«. وی ســپس صحبت های خود را بــا فرازی از 
توصیه امام علی)ع( بــه امام حســن)ع( ادامه داد که 
آن دنیــا را توصیف می کــرد و می گفت که اگر کســی 
بصیرت داشته باشد، توشــه خود را از دنیا برمی دارد. 
دکتر صالحی اشاره کرد که خداوند دو جا بحث صلوات 
را در قرآن پیش آورده اســت؛ یکــی صلوات بر حضرت 
رسول)ص(، یکی هم صلوات بر کسانی که در مصیبت 

صبر پیشه کنند. 
بعد از صحبت های دکتر صالحی، مراسم تشییع جنازه 
آغاز شد. توقف کوتاهی جلوی دانشکده کامپیوتر بود و 
بعد همگی به سمت مسجد رفتند و با کمی سینه زنی و 
ذکر مصیبت، آماده نماز میت شدند. حاج آقا قمی قبل 
از شروع نماز از همه درخواست کرد که اگر کسی طلبی 
یــا حقی از دکتر دارد، همین امــروز به خانواده مرحوم 
مراجعه کند یا ببخشد که بقیه هم بر او ببخشند. بعد از 
نماز، دکتر را برای جای گرفتن در قرار ابدی مشــایعت 

کردند؛ قطعه نام آوران.

مشایعتباشکوهمردنیکومنش

بهطرفقطعهنامآوران

پرونده
در پرونده شــماره 712 روزنامه با موضــوع پروژه های عمرانی دردســت اجرای 
دانشــگاه، در بخشــی از متن با عنــوان »حق دادنی نیســت، گرفتنی اســت«، 
صحبت هایــی از قول مدیــر پروژه ســاختمان هوافضا مطرح شــد کــه به علت 
استفاده نکردن از عالئم نگارشی کافی، ممکن اســت برداشت شود که کل مطلب 
شــامل نتیجه گیری آن، از قول ایشــان است. شایان ذکر اســت که از خط چهارم 

این متن تا انتهای آن از قول نویسنده بوده اســت. یکی دیگر از اصالحیات مربوط 
به این پرونده، آخرین جملــه از متن صفحه 4 با عنوان »یادبــود بلند زمین چمن 
دانشگاه« از مدیر پروژه است که در آن به اشتباه ذکر شده که تمام 8 طبقه به هوافضا 
اختصــاص دارد؛ درحالی که فعاًل فقط 4 طبقــه آن به طور قطعــی در اختیار این 

دانشکده خواهد بود و 4 طبقه باقیمانده به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
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گروه فلسفه علم به همت و پیگیری  انجمن علمی و معاونت فرهنگی، علمی
دیروز مهمان خارجی مهمی داشت. به عبارتی دانشگاه 
شــریف میزبان یکــی از مهم ترین اندیشــمندان علوم 
انســانی اروپا بــود و این اتفاقی اســت کــه کمتر برای 
دانشــگاهی فنی مثل شریف رخ می دهد؛ برونو التور، 
جامعه  شناس و فیلسوف علم و تکنولوژی فرانسوی است 
که آثار و پژوهش های متعــددش درباب جامعه و علم و 
فناوری، او را به یکی از پرارجاع  ترین متفکران زنده تبدیل 
کرده است. التور که به همراه همسرش به شریف آمده 
بود، درباره رابطه میان نظریه عامل_ شــبکه و فلســفه 
تکنولوژی سخنرانی کرد. نظریه عامل_شبکه که یکی 
از توســعه دهندگان کلیدی اش پروفســور التور است، 
سعی دارد مدلی جدید از هستی ارائه کند و براساس آن 
مدل پدیده هایی چون جامعه، علم، فناوری و حتی دین 
را تحلیل و توصیف کند. در این نظریه، دوگانه ســوژه و 
ابژه که یکی از مســتحکم ترین دوگانه های پس از عصر 
روشنگری است، از هم فرومی پاشد و عامل های انسانی 
و غیرانسانی همه به عنوان عامل در شبکه ای پیچیده از 
روابطشــان تحلیــل و توصیــف می شــوند. ایــن نگاه 
رابطه محور و شبکه ای و عامل دیدن همه امور، نه صرفًا 
سوژه و انسان، افق جدیدی را در حوزه های مختلف در 
برابر نظریه التور قرار می دهد. آثار و نگاه التور در ایران و 
دانشگاه شریف بیگانه نیست. گروه فلسفه علم دانشگاه 
و همچنین اندیشــکده مهاجر شــامل دانشــجویان و 
استادانی اســت که به دقت اندیشــه های وی را دنبال 
کرده اند. در همین راستا است که بخشی از زمان جلسه  
به سؤال و جواب التورشناسان شریفی با التور گذشت.

دقیقًا همان چیزی که نظریــه التور را جذاب می کند، 
آماج حملــه منتقدان نیز قرار می گیرد. شکســتن مرز 
میان سوژه و ابژه و اســناد عاملیت به تمام موجودات و 

تأکید بر رابطه و سطوح رابطه پیچیده موجودات، برای 
بسیاری خالف شــهود به نظر می رســد. تمایز انسان 
از دیگــر موجــودات چیزی نیســت که به ایــن راحتی 
انکارشــدنی باشــد. البته التور این نقد را نمی پذیرد؛ 
چراکه برای او این شــهود قــوی درواقع محصول تفکر 
مدرن چند قرن اخیر است که از اساس نادرست است 
و نمی توان برمبنای شهود غلط ایجادشده توسط آن، 
علیه التور اســتدالل کرد. شــکی در این نیســت که با 
نگاه شبکه وار التور که عامالن را به هم متصل می کند، 
تحلیل و بررسی تکنولوژی و نقش مصنوعات تکنیکی 
برای انســان ها و جامعه صورت دیگری می گیرد و این 
نگاه جدید ایجادشــده چیزی بود که توجه بحث های 
التور را در این جلسه به خود اختصاص داد. یکی دیگر 
از دغدغه های بحث برانگیزی که التور مطرح می کند، 
نسبی گرایی است که اضمحالل دوگانه سوژه و ابژه به بار 

می آورد. حال که عینیت امری مستقل از سوژه نیست 
و درواقع ارتباط پیچیده عامالن انســانی و غیرانسانی 
اســت که هستی را می ســازد، خطر نسبی گرایی برای 
بســیاری که واقعیت مستقل در برابر ســوژه را محترم 
می شمارند، جلوه گر می شود. گرچه التور سعی می کند 
خود را از برساخت گرایان اجتماعی مجزا کند که همه یا 
حتی علم را برساخته اجتماع می دانند، شکی نیست 
که مرز او با نسبی گرایان مانند نگاه خود او به مرز سوژه 

و ابژه بسیار مبهم است. 
حضور اندیشمندان برجسته ای چون التور با نگاه های 
مختلــف و حتی گاهــی نامأنوس،  بدون شــک، عامل 
بــاروری و تحریک اندیشــه ورزی در کشــور ما خواهد 
بود و چه خوب اســت که اندیشه ورزی عمیق و بدیع در 
حوزه ای چون فلسفه تکنولوژی از شریفی شروع شود 

که مهد بهترین های ایران در این حوزه است. 

دوشنبهدانشگاهمیزبانپروفسورالتور،فیلسوففرانسویبود
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به سوی حذف کل برتر 
التور، دوگانه انگاری را آفت  هاله عسگری نیا

مدرنیســم می دانــد و در تمامی آثــار خود این 
دوگانه ها را به چالش می کشد. سخنرانی او در 
شریف بر حذف رابطه جزء_کل متمرکز بود. او 
معتقد است این رابطه از ایده نظم سیاسی آمده 
و درعمل کاربردی ندارد. بدیل این رابطه در نظر 
او، هستومندهای )entity( هم پوشان است. هر 
هستومند با بسط شبکه ای که در آن واقع شده 
است، می تواند به سمت تعریف کل حرکت کند 
و بدین ترتیــب، دیگر نیازی به درنظرگرفتن کل 
نیست. ممکن اســت این سؤال به ذهن متبادر 
شود که با حذف این رابطه می توان پدیده های 
نوظهــور را تبیین کرد؟ این مســئله را با مثالی 
واضح تر بیان می کنیم. فرض کنید می خواهیم 
ایده دست های پنهان در اقتصاد را بررسی کنیم 
که آدام اســمیت مطرح کرده است. این ایده، 
پیامدهای اجتماعی ناخواسته ای به همراه دارد 
و به پدیــده ای نوظهور می انجامد. شــلینگ، 
اقتصــاددان برنده جایزه نوبــل، از این ایده در 
مــدل تفکیــك خــود اســتفاده کرده اســت. 
شهرهای بزرگ آمریکا، تقریبًا از لحاظ درآمدی 
و نژادی تفکیك شده هستند. هر فرد، در سطح 
خرد، تا ســی درصد ترجیح می دهد در مکانی 
زندگی کند که اطرافیانــش ازلحاظ درآمدی و 
نژادی شبیه او هســتند؛ درحالی که در سطح 
باالتــر، ســطح کالن، شــاهد کل و جامعه ای 
هستیم که بیش از هفتاد درصد تفکیك را نشان 
می دهد. شلینگ نتیجه می گیرد انگیزه ها در 
ســطح خرد، رفتارهایی را در سطح کالن ایجاد 
می کند و کلی را تشــکیل می دهد کــه فراتر از 
تعامالت ســطح خرد است؛ بنابراین، این مدل 
نشان می دهد کل در عمل وجود دارد و فراتر از 
مجموع اجزاء اســت. التور در پاسخ این سؤال 
می گوید: »به جــای درنظرگرفتــن تعامالت و 
فرایندهایــی که میان هســتومندها در جریان 
اســت، باید بر خود آن ها متمرکز شد که در این 
صورت با ظهور کل مواجه نمی شویم که نیاز به 

تبیین داشته باشد«.
آنچــه التــور را بــه تفکر درمــورد رابطــه جزء_

کل و حــذف ایــن رابطــه ســوق داد، تغییرات 
زیست محیطی است که زندگی انسان را مشکل 
می کند. افرادی که به کشورهای دیگر مهاجرت 
می کنند، به شدت زیست محیط را تحت تأثیر قرار 
می دهند. هرچند دولت ها و ملت ها می توانند بر 
مرزهای خود سلطه داشته باشند، جهش های 
زیســت محیطی فراتــر از مرزهــا رخ می دهد. 
جهــت حفاظت از محیط زیســت بایــد فراتر از 
مرزهای سیاســی حرکت کرد، بــه مقابله با کل 
برتر رفت و با حذف آن، فرد را مســئول دانست؛ 
فردی که با بسط شــبکه ای که در آن واقع شده 
اســت، می تواند خود را به آن کل نزدیك تر کند. 
به عبارتی، حفظ محیط زیست نیازمند تغییر در 
بدنه سیاســی و حذف کل مافوق اســت . امید 
آن اســت که ایده التور برای مقابله چالش های 

زیست محیطی موردتوجه قرار گیرد.

برخورد علمی با بورس
بــازار بورس ایران این روزها بــر مدار صعود قرار دارد. تحلیل های تکنیکال نشــان 
می دهند در اکثر سهم ها خطوط مقاومتی با حجم مناسب درحال شکستن هستند؛ 
اما استراتژی سهامدار در روند صعودی چه باید باشد؟ آن هم در این روزها که به لطف 
فضای مجازی انواع تحلیل ها وجود دارد. نکته کلیدی آن است که در روند صعودی 

باید شجاع بود. اما با درنظرگرفتن تمام ریســک های حال حاضر مانند انتخابات، روند سودسازی شرکت ها 
و... مطمئنًا این صعود همیشگی نیست؛ پس می توان با استراتژی مناسب وارد شد و با رفتاری به دور از ترس 

و طمع و خیال بافی سود معقول را دریافت کرد.

خداحافظی با موش های آزمایشگاهی
تراشهای کوچک جایگزین آزمایش روی حیوانات  میشود. اخیرًا سازمان غذا و داروی 
آمریکا قراردادی را منعقد کرده است که میتواند تراشهای کوچک را جایگزین آزمایش 
روی حیوانات کند. هر تراشه اندازه انگشت شست انسان است و شامل کانال های کوچک 
محتوی سلول های زنده انسانی میشود . این سلول ها قادر به تقلید عملکرد اندام های 

مختلف هستند. در گام نخست واکنش کبد حیوان دربرابر داروی خاص بررسی می شود. حساسیت کبد آنجاست 
که تجزیه مواد و داروها در این بخش از بدن انجام می شــود. البته قبل از آن، واکنش ریه انســان به برخی داروها با 
این تراشه شبیه سازی شده است که نتیجه های حاصل از این آزمایش مطابقت خوبی با ریه حیوانات داشته است.

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان

دانشگاه گردی با التور / نیلوفر شاهین نیا

می ارزد به تالش بی وقفه و شــب بیداری و هزاربار 
باالوپایین کردن معاونت فرهنگی و گزکردن مسیر 
بین گروه فلسفه علم و معاونت را، وقتی پای آبروی 
دانشــگاه و گروه کوچکی وســط باشد که روزهای 
خوب جوانــی ات را داری در آن می گذرانی. قرعه 
برگزاری مراســم ســخنرانی التور، این فیلســوف 
مشهور فرانســوی  را به نام ما، یعنی انجمن فلسفه 
علم شریف زدند و شــد آنچه که باید. می گذریم از 
یک هفته ای که برای مقدمات مراسم جان کندیم و 
ماجراهایی که از سر گذراندیم و شروع می کنیم از 

ورود التور به دانشگاه، همراه همسرش.
خوش آمدگویــی خانــم فرخی بــه زبان فرانســه 
به همراه دسته گلی، همسر التور را کیفور می کند 

از این حسن انتخاب.
ورود التــور تقریبًا نیم ســاعت قبل از مراســم بود 
و همین فرصــت را در اختیار بچه ها می گذاشــت 

کــه ببرند التور را کمــی در دانشــگاه بگردانند. از 
بخــت خوب ما پوســتر دکتــر گلشــنی را می بیند 
و از او می پرســد و این چنیــن بچه هــا صحبــت را 
می چرخانند ســمت فلســفه علم و گروه. صحبت 
گل می اندازد بینشــان و به جامعه فلســفی و تأثیر 
حضــور التــور در آن هم می رســد. راســتی این را 
هم بگویم جکوز چشــم التور را گرفتــه بود، گویا و 
این طورکه آقای جلیلیان می گفت فضای دانشگاه 
در نظرش دلنشــین بــوده. بعد از آن به مســجد و 
ســر مزار شــهدای گمنام رفتیم که عکس شــهید 
احمدی روشــن توجه جنــاب پروفســور را به خود 
جلــب می کنــد و بچه ها ماجــرای تــرور را تعریف 
می کنند. التور متأثر می شــود و فضای مسجد، او 

را می گیرد.
التور وارد ســالن می شــود. تقریبًا نصف ســالن پر 
شده است. آیپدش را درمی آورد برای نشان دادن 

اســالید همراه سخنرانی که سیســتم سالن یاری 
نمی کند و آخراالمر لپ تاپ کم جان انجمن کار ما 
را راه می انــدازد. جالب آنکه التور از همان ابتدای 
ورودش به سالن خودش روی سن می رود و پیگیر 
مسائل مربوط به سخنرانی می شود، بی هیچ ابایی 
که نکند به مقام شــامخ این پروفســور هفتادساله 
بربخورد. سخنرانی آغاز می شود و ترجمه همراه، 
کمی آن را طوالنی می کند؛ اما ســخنرانی جذاب 
و شــوخ طبعانه حوصله مخاطب را سرجایش نگه 
می دارد. سپس قســمت نقد و بحث آغاز می شود 
و 4 نفراز فلســفه و فلســفه علم خوانده ها می روند 
روی ســن که ســؤال بپرســند. در انتهای مراسم 
هم ظرفی مینا تقدیم جنابشــان کردیم، باشــد که 
بدانند هنر نزد ایرانیان اســت و بــس.  گفته بودند 
پروفســور عکس یادگاری دوست دارد، عکس هم 

گرفتیم با ایشان
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گفت وگوی نمایندگان شورای صنفی با هیئت رئیسه
رئیس دانشگاه تهران در نشستی با دانشــجویان و اعضای شورای صنفی، یکی از 
نقاط قوت فارغ التحصیالن دانشگاه تهران را اجتماعی بودن و نیز تجربه ای دانست 
که آن ها به واسطه ارتباطات وسیع با دانشجویان سایر رشته ها در این دانشگاه جامع 
کســب می کنند. در این جلسه دانشــجویان از پردیس ها و دانشکده های مختلف 

دغدغه های خود را طرح کردند. موضوعات مطرح شده از سوی دانشجویان درباره مسائلی مانند سنوات مجاز 
تحصیلی و رفاهی، مشکالت خوابگاه ها،  روند پولی سازی دانشگاه، »شفافیت مالی فعالیت های دانشگاه، 

تشدید فضای امنیتی در دانشکده ها و کم اهمیت دادن به نظرات دانشجویان بوده است.

آمار ایران در یک درصد دانشمندان برتر دنیا
 )ISI-ESI( دانشگاهکردستان: پایگاه استنادی طالیه داران علم تامسون رویترز
فهرستی از دانشمندان برتر دنیا ارائه کرده است که هر دو ماه یک بار براساس آخرین 
تحوالت در شــبکه علم بین الملل روزآمد می شــود. از 228 ایرانی طالیه دار علم، 
139 دانشمند متعلق به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، 40 نفر دانشگاه های 

صنعتی، 37 نفر دانشــگاه های علوم پزشکی، 3 نفر پژوهشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور و 9 نفر مربوط به 
دانشگاه آزاد اسالمی هستند. دانشگاه تهران با 36 نفر در رتبه اول و تربیت مدرس و صنعتی شریف به ترتیب 

با 18 و 16 نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

در پایان هر فصل NBA بحث های  کمی آن سوتر
اجتناب ناپذیــری حــول تاکتیک مترجم: حسین رجبی

 NBA مطرح می شود. تیم های )tanking( »باختن«
که امیدی به حضور در مرحله حذفی ندارند، اصطالحًا 
می بازنــد؛ یعنی بازی ها را عمــدًا می بازند تا موقعیت 
بهتری در رویداد بخت آزمایی NBA داشته باشند. این 
سیســتم بخت آزمایی معیــوب کــه در آن بدترین تیم 
شانس بیشــتری برای کسب رتبه بهتر در بخت آزمایی 
دارد، چنین پدیده ای را  به وجود می آورد. تیم با بدترین 
رکورد در لیگ 25درصد شانس انتخاب شدن به عنوان 
رتبه اول را دارد، تیم قبل آن 19/9درصد شانس دارد، 

سومین تیم ضعیف شانس 15/6درصدی دارد و... .
مسئله چنین سیســتمی اینجاســت که وقتی تیمی 
فهمید امیدی برای رســیدن به مرحلــه حذفی ندارد، 
شروع به باختن می کند. باختن لزومًا به این معنا نیست 
که بد بازی کند و عمدًا ببــازد. بازیکنان غرور و انگیزه 
دارند و منتظر دریافت پیشــنهادهای بهتر هســتند؛ 
به همین علت تیم ها به بازیکنان خوبشــان استراحت 
می دهند یــا با مصدومیت، آن ها را بیــرون می گذارند 
تا زمــان بازی بیشــتری بــه بازیکنان ذخیره برســد و 
درنتیجه عملکرد کلی تیم ضعیف تر می شود! مثاًل تیم 
لیکرز دو بازیکنش، تیموفــی موزگوف و لوئول دنگ را 
در 15مارس تا انتهای فصل بیرون گذاشــت، با اینکه 
رقم قرارداد هــر دو هنگفت بود. یا فینیکس ســانز در 
بازی اش دربرابر ساکرامنتو کینگز ، گارد 33ساله اش 
را با نام رانی پرایس بازی داد؛ کسی که به طور میانگین 
1 امتیاز در هــر بازی 167/. پرتــاب در 14 بازی طی 
19 دقیقه داشــت. با نگاهی به دیگر تیم های مشــابه 

می توان ردی از این تاکتیک به دست آورد.
 NBA چرا تیم ها از این استراتژی اســتفاده نکنند؟
لیگی مبتنی بر ستاره اســت و ستاره ها در باالی این 
فهرســت بخت آزمایی قــرار دارند. بدتریــن چیز در 
NBA، بودن در وســط جدول اســت. تیم اوکالهاما 

سیتی ســاندرز به علت رتبه های باالی فهرست اولیه 
مانند کوین دورانت در ســال 2007، راســل وســت 
بــروک در 2008 و جیمــز هــاردن در 2009 به اوج 
رســید. این موفقیت بدون باخت اولیــه ممکن نبود. 
تاکتیــک باختــن در زمــان مربی گری ســم هینکی 
در فیالدلفیا ســونی سیکســرز مورد نقد فــراوان قرار 
گرفت. وی بازی هــا را فصل به فصل عمدًا می باخت و 
رتبه های باالی فهرست را کســب می کرد. با اینکه او 
شغلش را با این کار از دست داد، بذری که کاشته بود 
شــروع به میوه دادن کرد. با این کار ســونی سیکسرز 
به طور ناعادالنه دو بازیکن بااستعداد، ولی مصدوم، 
یعنــی جوئل امبیــد و بن ســیمنز را در کنــار مدعی 
بهتریــن بازیکن تــازه وارد، داریو ســاریچ و جمعی از 
بهترین بازیکنــان در اختیار دارد. آینده فیالدلفیا در 
میــان تیم هایی که به مرحله حذفــی راه پیدا نکردند 

یکی از درخشــان ترین آن هاســت. تاکتیک باختن، 
تماشــاچیان را در موقعیت عجیبی قرار می دهد. در 
بیشتر موارد برای تیم های آن ها بهتر است که ببازند؛ 
اما جالب نیســت که بــرای تیم بازنده دســت بزنند! 
لیکرز پنج بازی پشت ســرهم را در انتهای لیگ باخت 
و این باعث ناراحتی تماشاچیانش شد. تماشاچیان، 
بازیکنان موردعالقه شان را در زمین نمی بینند و لذت 
پیــروزی زودگذر آلوده به باخت بلندمدت می شــود. 
تئوری های مختلفی برای بهبود این سیســتم مطرح 
شــده اســت؛ اما من ایده بهتری را مطرح می کنم: 
تورنومنتی میان تیم های باالی فهرســت برگزار شود. 
این تورنومنت می تواند هم زمــان با برگزاری دور اول 
مسابقات حذفی برگزار شــود تا فاصله میان دو فصل 
برای این تیم ها نیز کاهش یابد. تیم ها در این صورت 

در طول فصل عمدًا نمی بازند.

چگونهمسئلهباختعمدیدرNBAراحلکنیم

کمیک برگزیده
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افزایش تنها 1/5درصدی 
حقوق هیئت علمی 

ماساچوســت،کمبریج: این افزایش حقوق که 
از نرخ تورم پایین تر است، برای سال مالی 2018 
اعمال خواهد شــد. رئیس دانشکده هنر و علوم، 
ایــن کاهش را نســبت به افزایــش 2/5درصدی 
حقوق در سال جاری، به علت چالش بودجه ای، 
شــامل اتمام ذخایر مالی و نیــز عملکرد ضعیف 
دانشگاه در دریافت کمک های مالی دانست. نرخ 
فعلی تورم در حدود 2درصد است؛ یعنی تغییرات 
حقوق با درنظرگرفتن تورم، منفی است. وی در این 
رابطه می گوید: »با درنظرگرفتن محدودیت های 
بودجه ای باید انتخاب های سختی را انجام دهیم. 
در ایــن وضعیت این به معنی اجــرای برنامه های 
متناسب با کسری بودجه اســت تا بتوان کمی از 
این فاصله پرداختی را برای اعضای هیئت علمی 
و کارمنــدان جبران کــرد. ایــن کار تعادلی میان 
واقعیت های مالی و نیاز جامعه دانشگاهی ماست 
که بسیار مشکل است«. در سال 2014 میانگین 
ساالنه دریافتی استاد تمام وقت هاروارد 214هزار 
و 857دالر بود؛ درحالی که میانگین حقوق ساالنه 
دانشیار 125هزار و 775دالر بود. دانشجویان نیز 
تحت تأثیر این کسری بودجه قرار گرفته اند. حقوق 
دانشجویان 1/5درصد رشد داشت؛ درحالی که 
سال گذشته افزایش 3درصدی را به خود دیده بود. 
علت عمده این کاهــش، کمبود 2میلیارد دالری 
کمک های مالی به دانشگاه در سال مالی 2016 

عنوان شده است. 
دانشکده هنر و علوم، کنترل حقوق های ساالنه 
اعضــای هیئت علمــی و کارمنــدان را دارد. این 
دانشکده به دنبال دریافت وام برای اتمام پروژه های 
ناتمــام خــود، مانند نوســازی ســاختمان های 
دانشگاه است که مانند دیگر پروژه های این چنینی 
از برنامه پیش بینی شده عقب است؛ اما وظیفه ای 
درقبــال نیروهای اســتخدامی بــا اتحادیه های 
بیرون دانشگاه، مانند ســرویس های غذاخوری 
یا نیروهــای پلیس نــدارد. این نیروهــا ازطریق 
اتحادیه هــای مرتبــط با حیطه کاری شــان برای 
افزایش حقوق و دستمزد خود مذاکره می کنند. 
پس از پایان اعتصاب تاریخی 22روزه کارگران در 
سال گذشته، کارگران تمام وقت ضمانت دریافت 
درآمد ساالنه 25هزار دالری را دریافت کردند. در 
اوایل ماه جاری، نمایندگان کارگران طی مذاکراتی 
با مسئوالن دانشگاه توانســتند 3درصد افزایش 

حقوق خود را به تصویب برسانند.
دانشــکده هنر و علــوم از قســمت های مختلف 
دانشــگاه تقاضای پیشــنهادیه های مالی کرده 
اســت؛ اما تأکید کرده درباره این پیشــنهادیه ها 
باتوجه به وضــع فعلی بودجــه ای برنامه بدهند. 
رئیس این دانشکده برمبنای همین پیشنهادیه ها 
تصمیم گرفته است پیشنهاد افزایش 1/5درصدی 
حقوق و دستمزدها را برای ســال مالی 2018 به 

دانشگاه بدهد.

روی خط خارج



شیوه های تنظیم مصاحبه، قسمت اول: شروع جذاب
در بسیاری از مصاحبه ها، نخستین سؤال، حکم آخرین سؤال را برای مخاطب دارد. گاهی 
شروع مصاحبه ای آن قدر خشــک و بی روح و کلیشه ای است که خواننده را از پیگیری 
مطلب باز می دارد. مراقب باشیم که در مصاحبه نیز مانند هر مقوله  دیگر مطبوعاتی )خبر، 
گزارش، مقاله( باید شروع جذاب و موفقی داشته باشیم. سؤال هایی از قبیل »لطفًا در 

ابتدای مصاحبه خودتان را معرفی کنید«، کلیشه ای و غیرجذاب هستند که تنها افراد مبتدی مصاحبه خود را با آن ها 
شروع می کنند. این نوع سؤال ها به مصاحبه لطمه می زند. مصاحبه کننده باید بتواند با انتخابی هوشمندانه، هرچه 

بهتر و هنرمندانه تر با همان نخستین سؤال خود، به  نوعی مخاطب را با متن مصاحبه درگیر کند.

پیشنهاد
برونته ها خواهرانی بودند با پدری متعصب و سختگیر که آن ها را اصاًل آزاد نمی گذاشت؛ 
درنتیجه آن ها به خیال پردازی رو آوردند و مشغول نوشتن شدند. هرچند داستان هایشان 
هم مانند زندگی شان با تنهایی و غصه آمیخته بود. 21 آوریل تولد شارلوت برونته است و 
به همین مناسبت، پیشنهاد ما مصاحبه ای است که از او در هافینگتون پست چاپ شده 

است. البته این مصاحبه کمی با بقیه مصاحبه ها فرق دارد؛ چون بعد از مرگ وی انجام شده است! در اقدامی جالب، 
یکی از نویسندگان یادداشت هایی را که برونته درباره خودش و خواهرانش نوشته، جمع آوری و تنظیم و سپس برایشان 
www.huffingtonpost.com سؤال طرح کرده و این طوری گفت وگویی را شکل داده است.  
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آیــایهودیســتیزیبخشــیاز
برنامههایسیاسینازیهاست؟
آیا شــما نماینــده روزنامــه ای یهودی 

هستید؟
منقصــددارمدرمــوردنظرات
شــمااطالعاتدقیقیبهدست
آورم.درحــالتحقیــقدرمــورد
یهودیستیزیدراروپاهستم.

من عالقه ای بــه مصاحبه کردن ندارم؛ 
اما چون شما تا اینجا آمده اید، به برخی 
از سؤاالت شما پاســخ می دهم. در نظر 
داشته باشــید که ســخنان من، عقاید 
شــخصی من هســتند. قوانیــن حزب 
من ایجــاب می کند که بــدون دریافت 
تأییدیه شــورای داخلی حزب، از جانب 
حزب ســخنی نگویم. حزب مــا، یعنی 
ناسیونالیست- سوسیالیست، بهترین 
حــزب ازلحــاظ نظــم و قاعده منــدی 
در بدنه رایش اســت. یهودی ســتیزی 
بخشــی از برنامه سیاســی ما نیســت. 
برنامــه مــا این اســت کــه آلمــان را از 
تمام عناصــری که مانع از بازگشــتش 
بــه وضعیت عــادی می شــود، پاالیش 
کنیم. آلمان باید سرزمینی برای آلمان 
شود، برای شــهروندان آزاد آلمانی، نه 
ســرزمینی برای برده هــای آلمانی که 
تحت سیطره سرمایه داران یهودی قرار 
دارند. من به عنوان کسی که سال ها در 
آلمان زندگی کرده اســت، می دانم که 
ســرمایه داران یهودی نقــش مهمی در 
زندگی اقتصادی کشور بازی نمی کنند. 
منظــورشــماازبــردگانآلمانی
کهتحتسیطرهســرمایهداران

یهودیهستند،چیست؟
یهــودی،  ســرمایه  از  مــن  وقتــی 
سیاســت های یهودی و سیطره یهودی 
صحبت می کنم، منظورم لزومًا شخص 

یهودیان نیست. منظورم تمام چیزهایی 
است که غیرآلمانی هستند. یهودیان با 
افکار و عقاید خود بر فرهنگ و سیاست 
آلمان تأثیــر منفی گذاشــته اند. آن ها 
با تالش برای تبدیل شــدن به شــهروند 
آلمانی، شــهروندان آلمانــی را تبدیل 
به یهــودی کرده انــد. آن ها تجــارت و 
سیاست ما را با نظریات خود تحت تأثیر 
قرار می دهند. تنها راه نجات آلمانی ها 
این اســت که هرچیز غیرآلمانی را با نام 

یهودی بشناسیم.
شــماداریــدیهودیانآلمــانرا
قربانیسیاستخودمیکنید.

نه این طور نیســت. آن ها واقعــًا تهدید 
هستند.

چطــورممکــناســتکمتــراز
یکدرصــدکلجمعیتبتوانند
تهدیــدباشــند؟تنهــاحــدود
نیممیلیــونیهــودیدرآلمــان
نفــریزندگــی هفدهمیلیــون

میکنند.
برداشــت های شــما درســت نیست؛ 
حتی چند هــزار نفر هم ممکن اســت 

تغییــر ایجــاد کننــد. مثــاًل درمــورد 
کمونیست های روسیه، تعداد آن ها در 
میان کل جمعیت روسیه حتی از تعداد 
یهودیان آلمان هم کمتر است؛ اما آن ها 

کشور را کنترل می کنند.
شمابرایمقابلهبااینتهدیدچه

خواهیدکرد؟
من قصــد نــدارم کاری علیــه یهودیان 
انجــام دهــم. فقــط روی کمپینی کار 
می کنم که طی سال های اخیر مشغول 
آن بــوده ام. با ایــن حال، هــرکاری که 
حزب ما برای پیشــبرد سیاست هایش 
انجــام دهــد، در چارچوب ســازمانی 
خواهد بــود. زندگی آلمانی باید از تمام 
عناصر خارجی کــه روح واقعی ژرمن را 
تحریف می کنند، پاک شود. دولت باید 
در دستان ژرمن هایی باشد که تنها یک 
هدف دارند: آزادکردن آلمان از بردگی 
کنونــی آن. برای انجام ایــن کار باید به 
آلمانی ها نشــان داد که ایمان و احترام 

به خود را گم کرده اند.
آیادرمورداخراجدســتهجمعی
یهودیانازآلمانجدیهستید؟

مــن دوســت دارم از شــر آن یهودیانی 
کــه پــس از دوران جنــگ، از قســمت 
شــرق اروپا به کشــور ما حمله کرده و با 
احتکارهای دیوانه وار خــود روحیه ما را 
نابود کرده اند، خالص شوم؛ یهودیانی 
که از حس میهن پرستی تهی هستند و از 
مصیبت ها و بالیی که بر سر ما آمده، برای 
خود موقعیت ساخته اند. درمورد باقی 
یهودیان، من صرفًا قصــد دارم ازطریق 
تصویب قوانینی علیه حضــور آن ها در 
دولت و ازطریق حذف غیریهودیانی که 
مانند حیوانات دست آموز سرمایه داران 
یهودی عمل می کنند، از عرصه عمومی، 

میزان اثرگذاری آن ها را کم کنم.
سیاســیوندرآلمــاننظــرات
مختلفیدربارهیهودیاندارند.
چگونــهآنهــاراباخــودهمراه

میکنید؟
)مترجم: اینجا شــاید ترســناک ترین 
بخش مصاحبه باشــد. هیتلر می گوید 
عامه یهودیان نیاز نیست نگران چیزی 
باشــند؛ هرچند بعدها کشــتار جمعی 
راه می انــدازد.( آن ها می توانند موضع 
خود را حفــظ کننــد. دیدگاه های من 
برای همه روشــن است. من تنها زمانی 
مســئله یهودیان را مدنظر قرار می دهم 
کــه آن هــا در راه رســیدن بــه آلمانــی 
ایدئال، مانع ایجــاد کنند. با این حال، 
من طرفدار اقدامی توده ای و گســترده 
علیه یهودیان نیســتم و هرگز این کار را 
نکرده ام. یهودیان دلیلی برای ترسیدن 
از مــا ندارنــد. فکر می کنم کــه از زمان 
انتخابــات، کم کم بــه این مســئله پی 
برده اند. تــا زمانی کــه یهودیان تالش 
نکنند خــود را به عنــوان آلمانــی به ما 
تحمیل کنند، مورد تعرض قرار نخواهند 

گرفت.

گفتگویاینهفتهازمیانمصاحبههایهیتلرانتخابشدهاست. گفت وگو
دیکتاتــوروعاملکشــتاربســیاریازانســانها.البتهچنینترجمه: سحر بختیاری

انسانهایبیرحمیهمزوایایپنهانوجالبیدارند.باوجوداینیکیازجالبترین
مصاحبههایش،بافردییهودییعنیماکسفرانکلبودهکهماهمدراینجاآوردهایم.
البتهخودشآنموقعنمیدانستهاستکهداردبافردییهودیصحبتمیکند.
توصیفاتفرانکلازفضایآنزمانوحاالتهیتلربهشدتشنیدنیاست:»آدولف
هیتلرآنزمانناسیونالیستیسرسختویهودیستیزیمصممشناختهشدهبود
کهتوانستهبودپسازآزادیاززندان،حزبکارگررادوبارهبهقدرتبرساندوتازهاول
راهشبودوهنوزبهجایگاهقدرتاولنرسیدهبود.یهودیانآلمانکهاینعقایدرادر
سخنرانیهایآتشینهیتلرمیشنیدند،درهراسیعمیقفرورفتهبودند.هیتلر
اهلمصاحبهنبود.بیشــترترجیحمیداددرروزنامههامقالهبنویســد،یادرمیان
اجتماعمردمسخنرانیکندتابتواندبااســتفادهازفنبیانش،عامهمردمراباخود
همراهکند.معتقدبودکهدرمصاحبه،ســخنانگویندهتحریفمیشود.درژانویه
1931درسالنکنفرانسیکهبعدهابهرستورانتبدیلشدهبود،پشتمیزیچوبی

نشستهبودمکهخدمتکارهتلآمدوبهآرامیدرگوشمننجواکرد:رهبرآنجاست.
پشتمیزچوبیدرازی،چندافسرآلمانیبههمراههیتلرنشستهبودندوباصدای
بلندباهمصحبتمیکردند.ناگهانهمهجادرسکوتیمطلقفرورفت.حتیسخنان
خصوصیهیتلرهمسخنرانیعمومیتلقیمیشد.اوبرایچنددقیقهسخنرانی
کرد،باهمانصدایترسناکولحنهیجانانگیز.عکسهاییکهازاومنتشرشده
بود،بههیچوجهشــبیهچهــرهواقعیاونبود.هیتلر41ســالهبســیارجوانتراز
عکسهایشبهنظرمیرسید.ظاهرورزشکاراو،رفتارومنشنظامیاو،چهرهبشاش
او،حاالتمقتدرانهاشبههمراهسبیلیخشن،هرکسیرامسحورمیکرد.زمانیکه
خودمرابهاومعرفیکردم،اطرافشرانگاهکردتاببیندآیانیازیبهفضایاختصاصی
برایمصاحبهوجودداردیاخیر.اوازمصاحبهدرمیانپیروانجوانشترسینداشت؛
امــابهیکیازهمراهانشگفتتامارابهاتاقیاختصاصیهدایتکند.وقتیدراتاق
نشستیمازمنپرسید:»دوستداریچهبدانی؟«منبدونهیچمقدمهچینیای
سؤالمرامطرحکردم«:)مترجم:توجهکنیدبهاینکهفرانکلدرچهوضعیتخطرناکی

استواگرخودشرالوبدهد،چهدرانتظارشاست(

هیتلر،وقتیهنوزهیتلرنشدهبود

آرامشقبلازطوفان
این روزها همه دارند کاندید می شــوند. شــما 
چطور؟ از شما چه پنهان، ما هم می خواستیم 
برویــم؛ ولی دیدیم نه تدبیــر خاصی بلدیم و نه 
امیدی به مان هســت. پس بی خیال شــده و با 

یکی از کاندیداها گفت وگو کردیم:

ماشاا... به کاندیدا 
خودتانرامعرفیکنید.

بســم ا... الرحمن الرحیم و بهی نســتعین... 
)5 دقیقه بعد(... فالنی فالن زادگان هســتم، 

کاندیدای ریاست جمهوری.
چهشدکهبهفکرکاندیداشدنافتادید؟

بیکارید؟
بیکار یعنی چه؟ حرف دهانت را بفهم ]...[

نهمنظورمانواقعًاایناســتکهشاغل
نیستید؟

 چرا؛ ولی دیــدم توانایی مدیریتــم خیلی زیاد 
شــده و دارد از همه جــای محــل کارم می زند 
بیرون. به فکر افتــادم که میدان خدمت گزاری 

را وسیع تر کنم.
ازوعدههایتانبگویید.

 تیم بنــده از همین االن تحقیقــات میدانی را 
در همــه عرصه ها شــروع کرده تــا از نتایجش 

بهره ببریم.
عالیاست.بهچهنتیجهایرسیدهاید؟

 در زمینــه اقتصــادی داریم تــالش می کنیم 
»برنامــه دوم کلیــه« را برای تمام بدن توســعه 

دهیم.
چطور؟

 می شود غیر از کلیه، اعضای دیگری را هم برای 
فروش شناســایی کرد. مثاًل شــما دو تا چشــم 
دارید؛ ولی با یک چشم هم می شود دید. خب 
آن چشم اضافه را بفروشید بزنید به یک زخمی. 
ما هم سعی می کنیم قیمت ها را طوری تنظیم 

کنیم که به نفعتان باشد.
بهضررخریدارمیشودکه.

... به اینش فکــر نکرده بودم. یــک کاری اش 
می کنیم. ضمنًا پوست را هم تازگی به این اعضا 

اضافه کرده ایم.
پوسترادیگرچطوریبدهیم؟

 راحت تر از بقیه است که. همین طوری پوستتان 
دارد کنده می شــود؛ یک دفعــه غلفتی درش 
بیاورید بدهیــد برود. یک پولی هــم درمی آید 

بد نیست.
براییارانههمبرنامهایدارید؟

 می خواهم به هر نفر 300 هزار تومان بدهم.
کماست.رأینمیدهیم.

400؟
کماست.

500؟
بروباال.

ای بابــا. باید یــک چیزی آخرش بــرای خودم 
بماند یا نه؟

مگرشماهمبهیارانهاحتیاجدارید؟
 نــه؛ ولی همیشــه بــه ته دیگ عالقــه خاصی 

داشته ام.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

فلســفه و جهان بینی اگزیستانسیالیســتی  و 
به  تبــع آن ادبیات و هنر برگرفته از آن فرآورده 
دانش بشــر در قرن بیســتم است؛ فلسفه ای 
که بخش هایی از آن به فراموشی سپرده شده 
است. به هرحال این فرآورده خردورزی، مانند 
هر اندیشــه انتقادی دیگری در قرن گذشته، 
تجربه دردناک تاریخ بشــری را در پشــت سر 
خــود دارد؛ به خصــوص آگاهــی بــر آن رویه 
دیگر سرشــت انســان، یعنی رویــه نه چندان 
خوشــایند بلکــه دلهــره آور و عبرت آمــوز که 
همانا انواع ســتم ها و شقاوت هایی که انسان 
بــر خود و بــر هم نوع خود و بر محیط زیســت 
مــی دارد.  روا  خــود 
درون مایــه رمــان تونل، 
نوشــته ارنستو ســاباتو، 
فیزیک دان و نویســنده 
همیــن  از  آرژانتینــی 
فلســفه پیروی می کند. رمــان در فصل های 
کوتــاه بیانگر احواالت روانی نقاشــی اســت 
کــه ماجرای قتل دختــری را که خود مرتکب 
آن شده اســت، از ابتدا تا انتها بیان می کند. 
گویــی این روند قتــل، همان رونــد انحطاط 
انسانی است، یا روند شرشدن امری نیک. هر 
آدمــی که این رمان را بخواند، پیش از هر چیز 
بــه ملموس بودن و درک پذیربــودن این رمان 
معترف خواهد بود. بیانات درونی نقاش قاتل 
با بیانــات درونی هر آدم دیگری تطابق دارد و 
این نشــان می دهد آن ناهنجار درون نقاش، 
درون تمامی انســان ها وجــود دارد  که همانا 
سرشــت تاریکی اســت که بخشــی از فلسفه 

اگزیستانسیال سعی در بازگویی آن دارد.

تونل 

چون ابر به نوروز رخ الله بشست   
اگر نوروز را پیــام آور بهار بنامیم، رویش الله ها 

خود بهار را نمایان می کند. 
گل اللــه از تیره سوســنیان اســت و زادگاه آن 
آسیای مرکزی است. ایران و ترکیه و افغانستان 

میزبان بیشترین الله ها در آسیا هستند.
در این روزهای بهاری اگر قصد گردشــگری با 
چاشنی زیبایی را  دارید،  بازدید از گل های الله 
روییده شده، یکی از  گزینه های شما می تواند 
باشد. در ادامه جاهایی را معرفی می   کنیم که 

می توانید در آن به تماشای الله ها بروید.
گردش خانوادگی با خودرو: باغ الله گچســر 

در 50 کیومتــری تهران 
که هر ســاله در اواســط 
جشنواره ای  اردیبهشت 
در آن  برگــزار می شــود. 
این باغ ســاالنه بیش ار 

500 هزار بازدیدکننده دارد و گزینه مناســبی 
برای سفر یک روزه است.

گردش رفاقتی و علمی: باغ گیاه شناسی ایران 
واقع در پیکان شهر که رویش الله ها در این باغ 
معمواًل اواخر فروردین ماه اســت. پیشنهاد ما 
این است که قبل از رفتن به این  مرکز  بلیت های 
ورودی را از ســایت های تخفیف گروهی تهیه 
کنید . گردش دانشــجویی و بی حوصله و... : 
غالب میدان های شــهر تهران که اگر مقداری  
خالقیت داشــته باشــید، با انتخــاب زوایای  
مناسب می توانید  در میدان های اصلی تهران  
عکس هایی با الله هــای  رنگارنگ بگیرید و با 
اقتــدار بهتــر از  باغ های الله هلنــدی به نظر 

بیایید.

الله دمیده 

در ایــن روزهــای پایانــی فروردین ماه، 
فیلمی بــه کارگردانی هاتف علیمردانی 
روی پرده سینما است. فیلمی از دسته 
ســینمای مســتقل که هزینه ساخت و 
تولید آن وابســته به هیچ نهاد دولتی ای 

نیست. »آباجان« فیلمی است که با داستان گویی 
ساده و هوشــمندانه اش، داســتان رنج   مادری را 
بیــان می کنــد که در انتظار پســرش اســت که به 
ســوی جبهه هــای جنگ رفته. برخــی می گویند 
او شــهید شــده و برخی می گویند اسیر است. در 
کنار هســته اصلی داســتان، با خانواده  پسر آشنا 
می شــویم و با مشکالت و مصائبشان و با وضعیت 
ایــران در دهــه 60.  نــگاه واقع بینانــه به موضوع 
 جنگ از مهم ترین مشــخصه های فیلم »آبا جان«
اســت. همچنیــن بــازی بازیگــران فیلم بســیار 

درخشــان جلــوه می کنــد. معتمدآریا 
شما را به خوبی می خنداند و می گریاند 
و در بهت فــرو می برد، گویی انگار واقعًا 
در جســت وجوی پسرش اســت. بازی 
دیگر بازیگران نیــز در کنار فیلم برداری 
هوشــمندانه فیلــم باعــث شــده اســت شــما با 
صحنه هایی ملموس همراه شــوید؛ صحنه هایی 
که ســعی آن نه در بهترجلــوه دادن واقعیت، بلکه 

در نشان دادن واقعیت به روشی بهتر است.
روش  می تــوان  آباجــان  فیلــم  حواشــی  از 
نوآورانــه اش در تبلیــغ فیلم اشــاره کرد که یک 
ســری افــراد پوســتر آن را پشــت خــود حمل 
می کردنــد و ضمــن جلــب توجــه، ظاهــرًا در 
هزینه های گزاف تبلیغــات صرفه جویی خوبی 

کرده است.

پیشنهاد فیلم / آباجان

اســت،  خوزســتان  متولــد  ســاکی،  مهــدی 
بازیگــری تئاتــر خوانــده، در چنــد نمایــش و 
فیلم هــای »دوئل« و »ارتفاع پســت« و... بازی 
کــرده، ترجمه کرده، منظومه شــعری منتشــر 
کرده و قطعــه »مثلث« در آلبوم »آقای بنفش« 
از گــروه پالــت را خوانده اســت. او بعد از همه 
این هــا 12 قطعه را در آلبوم »کماکان« منتشــر 

کرده است.
»کماکان« روی مرز بین پاپ، موسیقی 
بومی جنوب ایــران )فولکور( و موزیک 
تجربی حرکت می کند. ابراهیم علوی، 

پالتی هــا و داریوش آذر، مهدی ســاکی را در این 
آلبوم همراهی می کنند. موسیقی سنتی جنوبی 
در کنار اشــعار نو و کهن، »کماکان« را به آلبومی 

بسیار بدیع تبدیل کرده است.
همه جور شــعری در »کماکان« اســتفاده شــده 
اســت؛ از اشعار موالنا گرفته تا ابراهیم منصفی و 
حســین منزوی و حتی الالیی های محلی و ترانه 
بازی های کودکان به زبان عربی. صدا 
و لحن ســنتی و جنوبی مهدی ســاکی 
در کنــار هم خوانــی گروهــش به این 

اشعار روحی دوباره بخشیده است.

کماکان

جعبــه الیتنــر، یکی از  دست آوردهاِی مهم در پیشنهاد
صنعــت آموزشــی اســت کــه طراحی آن 
براساس منحنی فراموشی ابینگ هاووس 
صورت گرفت. اســاس کار این جعبه مرور 
مطالــب یادگیری شــده بــا اســتفاده از 
فلــش کارت اســت؛ امــا مــرور مطالب با 
استفاده از تکنیکی صورت می گیرد که شما 
فقط مطالبی را مرور کنید که آن را فراموش 
کرده ایــد. این تکنیک باعث می شــود که 
یادگیری مطلب، برای مثال معنای فارسی 
از حافظــه  به مــرور  انگلیســی،  لغتــی 
کوتاه مــدت بــه حافظه بلندمــدت منتقل 

می شود.
ایــده جعبــه الیتنر نیــز ماننــد هــر ابزار 
فیزیکــی دیگــر با گذشــت زمــان تبدیل 
بــه نرم افزار هــای مختلفــی شــد؛ امــا 
ایــرادی بســیاری از نرم افزار هایــی کــه 
ایــده جعبــه الیتنــر را بــرای شــما پیاده 
 ، ن د مل بو تک سیســتم  عا  ، می کننــد
فقــدان محیط کاربری خــوب و همچنین 
کاماًلرایگان نبودن آن است که برای کاربران 

ایرانی مشکالت فراوانی ایجاد می کند.
نــرم افــزار Anki ، مبتنــی بر ایــده جعبه 
الیتنــر اســت که به شــما ایــن امــکان را 
در محیطــی حرفــه ای،  تــا  می دهــد، 

مطالبــی را کــه یادگرفته اید مــرور کنید. 
Anki واژه ای اســت ژاپنــی و به معنــای 
به خاطرسپردن که به کاربرد نرم افزار اشاره 
 Anki دارد. اولیــن نکتــه مثبت نرم افــزار
این است که شــما می توانید این نرم افزار 
 windows، روی سیســتم عامل های  را 
Android،IOS  و Mac نصــب کنیــد و 
این به شــما ایــن امــکان را می دهــد تا از 
این نرم افزار روی گوشــی و روی لپ تاپ یا 
کامپیوتر شــخصی تان اســتفاده کنید. با 
عضویــت در ســایت Ankiweb، نرم افزار 
به شــما Database اختصاصی می دهد تا 
بتوانید ازطریق اینترنت مطالبی را که روی 
لپ تاپتان یادگرفته اید، با مطالبی که روی 
سایر ابزارهایی که anki روی آن نصب است 
sync کنید. این امکان به شــکل رایگان در 

هیچ نرم افزار مشابه دیگری وجود ندارد.
نرم افــزار anki دارای امکانات خوبی برای 
یادگیری است. شــما می توانید به راحتی 
برای یادگیری تان چند دسته تعریف کنید 
مثاًل دسته یادگیری زبان انگلیسی یا دسته 
یادگیری فرمول های جبرخطی و می توانید 
به هر دســته،  کارت های موردنظرتان را در 
محیط نرم افزار نوشــته و اضافــه کنید. از 
دیگر امکانات این نرم افزار این است که شما 
می توانیــد در فلش کارت هایتان عالوه بر 

نوشتار، از عکس، صوت و فیلم هم استفاده 
کنید؛ برای مثــال می توانید تلفظ هر لغت 
انگلیســی را در کنار خود لغت قرار دهید تا 
یادگیری تان بهتر صورت گیرد. همچنین 
با امــکان ویرایش کارت های نوشته شــده 
می توانید آن ها را بهتر مدیریت کنید. شیوه 
مرور کارت ها هم در نوع خود جالب اســت 
و در هنــگام مرور در مقایســه با فرصتی که 

برای به یادآوردن هر کارت صرف می کنید، 
کارت های شما به سه دسته آسان و خوب و 
سخت تقسیم می شود. این موضوع باعث 
می شود نرم افزار زمان مرور دوباره کارت ها 

را براساس این دسته بندی تعیین کند.
از اهمیت های دیگر ایــن نرم افزار، امکان 
فارســی کردن محیط نرم افزار و هم خوانی 
نرم افزار با حروف کلمات فارســی اســت و 

به این وســیله شــما می توانید کارت های 
فارســی را به مجموعه یادگیری تان اضافه 
کنید. همچنین نرم افزار، هرروز آمار فرایند 
یادگیری تان را به شما نشان می دهد. شما 
می توانید از این طریق میزان پیشرفتتان را 
بفهمید. همچنین می توانید بفهمید که در 
روز آینده قرار است چه مقدار کارت را مرور 

کنید تا زمان خود را مدیریت کنید.

Ankiمعرفیاجمالینرمافزارآنکی

باAnkiهیچوقتفراموشنکن
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صفحـــــــه آخـــــــــر

کواکبیــان  پیــش  وقــت  چنــد  الف.رها
)نماینــده مجلــس شــورای اســالمی( گفتــه  بــود: 
»پورشه سوار چه نیازی به یارانه 45هزارتومانی دارد؟« 
در همین خصوص نظــر برخی از کارشناســان را جویا 

شدیم که به شرح زیر است.
کارشــناس اول: آن پورشه ســوار چــه گناهــی کرده 
است که پورشــه خریده اســت؟ مطمئنًا اگر کسی هم 
به یارانه نیاز داشــته باشــد، همین پورشه سوار است. 
هیــچ می دانیــد هزینــه  جانبی ایــن خــودرو چقدر 
باالست؟ هیچ می دانید آیینه بغلش چند تومان قیمت 
دارد؟ بهتر اســت به جای حذف یارانه پورشه ســواران، 
یارانه شــان را چندبرابر کنید تا با پس انداز یکی دو سال 
یارانه شــان بتوانند حداقل یک دست الستیک نو برای 

خودرویشان بخرند.
کارشــناس دوم: به زندگی خصوصی دیگــران چه کار 
دارید؟ یعنی واقعًا توقع دارید پورشه سوار بیاید به شما 
بگوید چه نیازی بــه یارانه 45هــزار تومانی دارد؟ حاال 
چون این پول برای شــما رقمی محســوب نمی شــود، 

تصــور می کنیــد بــرای دیگران هــم این طور اســت؟ 
باالخره هرچه نشــود، یک صدهزارم سفرهای خارجه 

این افراد که می شود. نمی شود؟
کارشناس سوم: باور کنید این پورشه سواران آن قدرها 
که تصور می کنید، وضعشان خوب نیست. آن بندگان 
خدا صورت هایشــان را با سیلی ســرخ نگه داشته اند. 
کلی باید هر ماه قسط پورشه شــان را بدهند و همیشه 
هشتشــان گروی نهشــان اســت. نمونه اش برخی از 
همین فوتبالیســت ها. همه تصور می کنند وضعشان 
خیلی خوب اســت که پورشه سوار می شــوند؛ اما اگر 
خوب اخبار را دنبــال کنید متوجه می شــوید هرچند 
وقت یک بــار یکی از آن هــا از اینکــه چک هایش پاس 
نشــده اســت و اقســاط خودرویش عقب افتاده، ناله 
می کند و از باشگاهش درخواســت می کند بخشی از 

قراردادش را پرداخت کنند.
کارشــناس چهارم: الزم و ضروری است که به این گونه 
اظهارنظرها پاســخ هایی کوبنــده داده شــود. امروز 
از پورشه ســوار شــروع کرده انــد و اگــر بتواننــد یارانه 

پورشه ســوار مظلوم را قطــع کنند، فردا از 206 ســوار 
خواهند گفــت و بعد از چنــد وقت هم توقــع خواهند 

داشت که حتی پرایدسوار هم از یارانه اش بگذرد.
کارشــناس پنجم: از قدیم گفته اند: »خنــده را از من 
بگیر؛ اما یارانه ام را نه.«، اصاًل لذتی که در گرفتن یارانه 
اســت، در گرفتن عیدی و پاداش آخر ســال نیســت. 
حساب یارانه از بقیه پول های انســان جداست. حتی 
بنــده آن را با بقیه پول هایــم قاطی نمی کنــم. لطفًا به 

بهانه پورشه سواربودن یارانه بنده را قطع نکنید.  
کارشناس ششم: شــنیده ها حاکی از آن است که بعد 
از این اظهارنظر آقای کواکبیان، قیمت پورشه در بازار 
به شدت کاهش داشــت و پورشه ســواران از ترس آنکه 
یارانه شان حذف شود، خودروهایشــان را فروخته اند. 
کارخانه پورشه نیز با انتشار بیانه ای از خریداران پورشه 
درخواست کرده اســت از خریدن پورشه نهراسند. این 
غول خودروسازی حتی به خریدارانش این نوید را داده 
است که اگر یارانه هایشان قطع شد، تا هروقت به بقیه 

یارانه دادند، به آن ها از جیب خودش یارانه بدهد!

135...۰912: آقا روزنامه واســه انتخابــات نماینده 
نفرستاده جهت ثبت نام؟

   نه متأسفانه استندآپ کمدین مناسب 
نداشتیم.

457...۰912: قبلنا یه  ســری پرونده راجع به عشق و 

عاشقی کار می کردید. خدایی االن هوا می طلبه.
   باتوجه به حجم باالی درخواســت ها، 
به زودی مناظره ای بین استاد فرهنگ و استاد دهنوی 
برگزار می کنیم و در پرونده ای نتایجش را می آوریم.

581...۰9۰3: آقا این افرادی که کنار باغ دلگشا دارند 

هرروز مافیابــازی می کنن خیلی باحالــن. تیم برای 
مسابقه نمی خوان؟

   ازاونجایی که مافیا مثل فوتبال نیست 
که دو تا تیم باهم مسابقه بدن، شــما یا مافیا بلد 

نیستی یا مافیا وسیله است.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

24

24

25
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پرداخت اقساط پورشه با یارانه 45هزار و 500تومانی!
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اولی:آقاقضیهچیه؟

دومی:آگهیشغلیهدیگه.
اولی:اینروکهخودممیدونم.

دربارهچیه؟
دومی:پارهایفعالیت

تخصصی.مشکلشچیه؟
اولی:هیچی.مالکدوم

شرکته؟
دومی:شرکتمهندسی

معتبر.تومثلاینکهخیلیوارد
نیستیا!

اولی:عیبنداره.ماکه
هیچکدومازاونرشتهها

نیستیم.

سخنی از رئیس جمهور بعدی 
جلــوی تلویزیون نشســته 
بودم و به آماری که بیشــتر 
شــبیه مســابقات پیامکی 
برنامه  نود بود، خیره شــده 
بودم. در لحظه  آخر، باالخره 
و با حضوری جهادی خلق همیشــه درصحنه، 
رکوردی به یادماندنی بــر جای ماند که یک یک 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را انگشت 
تحیــر در دهان باقی بگــذارد. بیــش از هزار و 

ششصد نفر ثبت نام کردند. 
البته بیایید نیمه پر لیوان را بنگریم؛ خبرنگاران 
و اهالی رسانه باالخره و پس از چهار سال آزگار، 
چنان ســوژه پیدا کردنــد که مدت ها ســرگرم 
پرداختن به آن باشــند. فی المثل همین بنده 
حقیر که رشته واژگان را دردست گرفته ام، سوژه 
این متن را از همین بــازار داغ انتخاب کرده ام. 
اما اگر این مســئله را خوب بشکافیم، به دالیل 
متعــددی برمی خوریم کــه ذکر چنــد مورد از 

آن ها، چندان خالی از لطف نیست.  
یکی از  دلیل ها این اســت کــه از آنجایی که ما 
همگی اهل احســاس تکلیف هســتیم و اصاًل 
خیلی در مســائل اجتماعی و عمومی، صالح 
جامعه را درنظــر می گیریم و درکل بزنم به تخته 
خیلــی خوبیم، در این زمینه نیز گوی ســبقت 
را از یکدیگــر ربودیــم. ضمــن عرض خســته 
نباشید به همه دوستان، در این راستا از همین 
تریبون از آینده ســازان ایــن مرزوبوم خواهش 
می کنم، دســت کم، شرط گذر از سن تکلیف را 
برای احســاس تکلیف بگذارند که این زمینه، 

روزگاریست پر از طفل دبستان شده  است!. 
مســئله  دیگر، رایگان بودن این فرایند اســت 
کــه در ایــن راســتا انگشــت اتهام به ســمت 
چتربــازان شــریف می گردد. همین شــخص 
بنده چندبار از طرف چتربــازان عزیز نزدیک 
بود اغفال شــوم که شــکر خدا، پدر بــا فریاد 
»بچه تــو اتاقــت رو هــم نمی تونــی مدیریت 
کنی!« مانع اینجانب شــد. درکل آنچه مسلم 
است، ملت غیور ایران، راه رایگان را تا قیامت 
می رونــد، حتی اگــر مختوم به جهنم باشــد. 
اگر باور نمی کنید، به صف تســت رایگان غذا 
در فروشــگاه ها دقت کنید. البتــه از آنجایی 
که پسندیده نیســت، رئیس جمهور مملکت، 
وسط دوره  ریاست جمهوری به خدمت مقدس 
سربازی احضار شود، شرط معافیت از خدمت 
یا گذرانــدن دوره خدمت الزامیســت. همین 
مســئله، گرفتن گواهی اشــتغال به تحصیل 
را بــرای دانشــجویان اجباری می کنــد که با 
توجه به قیمت 500تومانی اش)یک بســتنی 
عروسکی( تنهامانع دانشجویان در راه ثبت نام 
برای ریاســت جمهوری ا ست. بنده خودم اگر 
این تــرم 18واحد برنمی داشــتم، وقت کافی 
برای ریاســت جمهوری داشــتم که متأسفانه 
ممکــن نشــد و واضح اســت که خودکــرده را 
تدبیر نیســت که اگر می بود، شــما نخستین 
نطق انتخاباتی رئیس جمهور آینده را خوانده 

بودید!

محمد حسین هوایی

این شــماره از روزنامــه تقدیم می شــود به تمام کســانی که ظــرف چند روز گذشــته بــه وزارت کشــور رفتند تا 
رئیس جمهور شوند. تقدیم می شود به پدران و مادرانی که دست فرزند خود را گرفتند و به خیابان فاطمی بردند تا 
اولین مشارکت سیاسی فرزندشــان را با ثبت نام در خود انتخابات کلید بزنند. تقدیم می کنیم به گواهی اشتغال 
به ریاست جمهوری که کاندیداهای جوان 18تا25ساله، احتمااًل در سال های آینده که مشمول می شوند، باید 
بگیرند که گرفتار 2 سال خدمت نشــوند. درنهایت تقدیم می کنیم به شــورای نگهبان که احتمااًل امسال مجبور 

شود بخش بزرگی از کار تعیین صالحیت را به آموزش وپرورش برون سپاری کند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، غزل عسکری، محمد صالح سلطانی
 مرتضی محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد
صالح رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، ابوالفضل فخری، سید حسین علوی، هاتف 

محقق، محمد حسین هوایی، آرمان پورزین العابدین  و حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


