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در مهجوریت نهاد علم
این روزها تنها نقطه اشتراک 
نامزدهای انتخاباتی، اوضاع 
فاجعه کشــور در حوزه های 
مختلــف پیــش از آغــاز 
لذا  آن هاســت؛  مسئولیت 
فرصت خوبی است تا هر صنف و نهادی بدون آنکه 
در معرض اتهام ســیاه نمایی قرار بگیرد، عملکرد 
دولت های قبلی را ارزیابی و نقد کند و با توجه به 
آمارهای موجود و چشــم اندازهای تعریف شده، 
انتظارات خود را بیان و وعده های عملی نامزدها 
را مقایســه و تحلیل کند. این انتظار از دانشــگاه  
به عنوان نهاد علم به جهت اتکا به نگاه علمی بیش 
از ســایر نهادها است. طبیعی اســت که این امر 
ملزوماتی، مانند استقالل دانشگاه از نهاد قدرت 
و پرهیــز از سیاســی کاری و آزادی پیش و پس 
از بیان را می طلبــد که در اینجــا موضوع بحث 
نیســتند. هرچند اکنون این ملزومــات در حد 
مطلوب فراهم نیستند، می توان در همین اوضاع 

هم مطالبه گری جدی تری داشت. 
برخی از نامزدهای محترم با حضور در دانشگاه ها، 
از جایــگاه این نهاد بــرای بیــان نقطه نظرهای 
خویش اســتفاده می کنند، یا برنامه های خود را 
حاصل کار کارشناسی دانشــگاهیان می دانند و 
وجهه علمی و دانشــگاهی به خود می گیرند؛ اما 
برغم کســب این اعتبارها از دانشگاه، سرنوشت 
آن را پــس از پایــان دوره تصــدی مســئولیت 
خویش تصویــر نمی کنند؛ ازایــن رو نقاط مبهم 
فراوانــی برای این نهــاد مهجور باقــی می ماند. 
در مناظره های صداوسیما شــاید تنها پرسشی 
که به دانشــگاه و مســئله آموزش مرتبط بود، به 
دعوای سیاســی و اتهام و رفع اتهام گذشــت و 
اصل ســؤال در فضای پرتنــش و غبارآلودی که 
ایجاد شد، به فراموشی سپرده شــد. با این وضع 
شاید انتظار پاسخ به مسائل اصلی دانشگاهیان، 
انتظار بیهوده ای باشــد؛ امــا بگذارید حداقل در 

اینجا برخی از آن ها طرح شده باشند.
آقایان نامزدهــا آیا برنامه ای بــرای اصالح روند 
هدایت دانش آموزان به رشته های فنی مهندسی 
بدون توجه به نیاز کشور دارید؟ آیا روند روبه رشد 
پولی شدن آموزش در دانشــگاه ها ادامه خواهد 
یافت؟ برنامه شما برای اشتغال فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها چیست؟ چه راهکاری برای جلوگیری 
از فرار نخبگان به خارج از کشــور و بازگشتشان 
دارید؟  آیا برغم ممانعت قانــون، همچنان روند 
کار استادان و دانشــجویان در بیرون از دانشگاه 
برای امرار معاش ادامه خواهد یافت؟ آیا همچنان 
چاپ مقاله به هر قیمت و بــدون توجه به ارزش 
نوآورانه آن و کمک به رفع نیازهای کشــور مورد 
تأیید خواهد بــود؟ آیا بناســت مدرک گرایی و 
بورســیه های غیرقانونی و کار مؤسسه های چاپ 

مقاله و پایان نامه به روال سابق باشد؟
رئیس جمهــور 1خــرداد96،  آقــای  امــا  و 
به دست آوردن افتخار خدمت به میهن عزیزمان 
مبارکتان باشــد. خواهــش می کنیــم به این 
ســؤال ها هم قدری بیندیشید. باشــد که زمانی 
دانشــگاهیان جای آنکه داغ مهجوری بر جبین 

کشند، تاج مقبولی بر سر نهند.

سرمقاله

ایام ثبت نام حوزه دانشــجویی 
است. رئیس حوزه دانشجویی، 
بــا عبایــی آبــی و لپ تاپــی 
هماهنگ شــده با آن، در طبقه 

منهای دوی ساختمان ریاست در ...

تربیت  مهندس با معرفت دینی

گزارش که حتمــاً نباید پر از »وی گفــت« و »در ادامه 
صفحه  3 افزود« و »وی تأکید کرد« و  ...  

آیا آموزش تنها، به معنای کســب دانش است؟ جنبش 
صفحه  5 دانشجویی در دانشگاه دلفت به نام ... 

این روزها روزهای کتاب و نمایشــگاه اســت. شــما را 
صفحه  6 نمی دانیم؛ ولی یک زمانی قدم زدن  ...  

آقای شان بااستعدادمهمه چی می سازمچمران آمد؛ قالیباف انصراف داد

ابوذر تمسکی

صفحه  2 

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily
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جلیلی در لباسی متفاوت
امــروز ســاعت 17 آمفی تئاتر مرکــزی دانشــگاه میزبــان دکتر ســعید جلیلی و 
حجت االسالم علی کشوری در چهارمین مراسم رونمایی از محصوالت اولین نقشه 
الگوی پیشرفت اسالمی است. بعضی از ســرفصل های موردبحث در این مراسم، 
تبیین مفهوم مدیریت شهری، تبیین مفهوم محرومیت زدایی و تبیین مفهوم اقتصاد 

مقاومتی از زاویه دید الگوی پیشرفت اسالمی است. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
حضور بی سروصدای جلیلی که یکی از سفیران حجت االسالم رئیسی در روزهای داغ انتخابات است، با لباسی 

متفاوت و کاماًل غیرسیاسی، قابل تأمل است.

ترم داغ نصفه و نیمه
تاریخ های مربوط به ترم تابستانی اعالم شدند. ثبت نام ترم تابستان 96 در روز 13 و 
14 تیر انجام خواهد شد و کالس های آن از  31ام همان ماه شروع شده و تا 8شهریور 
ادامه خواهند داشت. گفتنی است که در ترم تابستان به جز بعضی دروس همگانی، 
مثل تربیت بدنی و ورزش1 و نقشه کشی، درس های زیادی ارائه نمی شوند و حتی 

مرکز معارف هم هیچ واحدی ارائه نمی کند، مگر یک درس صفر واحدی! اما بسیاری از دروس آزمایشگاهی 
در ترم تابستان ارائه می شود که در خیلی از دانشکده ها ظرفیت ارائه شده کافی نیست و هر سال ترم تابستان 

بر سر آن جنگ و جدل است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 720  سه شنبه  26  اردیبهشت  96     شریف نیوز

طبق رسم گذشته این بار نیز در روز جمعه،   
29 اردیبهشــت، مسجد دانشــگاه حوزه 

انتخابات اعالم شده است.

ســومین دوره انتخابــات شــورای مرکزی   
جامعــه اســالمی شــریف کــه از دیــروز 
شــروع شــده بود، امروز به کار خود خاتمه 
می دهد. ایــن برنامه از ســاعت 9تا18 در 

همکف ابن سینا برگزار می شود.

ســی و دومین دوره مســابقات سراســری   
قران کریــم در حوزه حفظ یــک جزء، برای 
برادران فردا ساعت 14تا17 در دفتر کانون 
قرآن و عتــرت واقع در نیم طبقه ابن ســینا 

برگزار می شود.

جلســه آشــنایی با برنــدگان جایــزه نوبل   
1971 و تحقیقاتشــان امروز ســاعت 17 
در همکف دانشــکده فیزیک اتاق انجمن 

علمی برگزار می شود.

تعرفــه قیمتــی مجموعه ورزش هــای آبی   
دانشگاه در ســال 96 اعالم شد. این تعرفه 
بــرای ورودی آزاد بــا 16/6درصد افزایش 
به 35هــزار تومــان و بــرای دانشــجویان 
بــا 25درصــد افزایــش بــه 2500تومان 
بــرای  تعرفــه  ایــن  رســید.همچنین 
کارمندان 4500، هیئــت علمی 8000 و 
فارغ التحصیــالن 17500 تومان اســت. 
قیمت های جدید در هر دو قســمت آقایان 

و خانم ها اعمال می شود.

دکتر محمد تقی عیســایی تــا 98/1/15    
مدیریــت  دانشــکده  رئیــس  به عنــوان 
و اقتصــاد و دکتــر محســن قائمیــان تــا 
98/2/23 به عنــوان رئیــس دانشــکده 

عمران منصوب شدند.

مسابقات شوت دونفره  بسکتبال با عنوان   
جشــنواره ورزشــی اســتقبال از رمضــان 
و  اســتادان،کارمندان  دانشــجویان، 
فارغ التحصیــالن خانم امروز ســاعت 16 
در ســالن جباری برگــزار می شــود. برای 
ثبت نــام نیم ســاعت قبــل از برگــزاری به 
ســالن جباری مراجعه کنید یا فرم ثبت نام 
را از کانــال تلگرام یــا ســایت تربیت بدنی 
دریافت کــرده و پــس از تکمیل بــه آدرس 

sut.sportevents@gmail.com ارسال کنید.

کاوش در اطالعات
انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع، دوره  آموزشی فشرده داده کاوی و آموزش 
کار بــا نرم افــزار Rapid Miner را در تاریخ 28اردیبهشــت، از ســاعت 9تا18 برگزار 
می کند. مدرسان این دوره آقایان یزدی نظاد و خوش نویس هستند. توصیه می شود 
برای یادگیری بهتر مطالب، لپ تاپ به همراه داشته باشید. برای حضور در این برنامه 

همراه داشتن کارت شناسایی و کارت ملی الزامیست. درصورت هرگونه مغایرت، ثبت نام شما لغو و هزینه دوره 
بازپرداخت نخواهد شد. این برنامه همراه با پذیرایی و ناهار بوده و مکان برگزاری در سالن سمعی بصری دانشکده 
صنایع واقع در طبقه سوم دانشکده صنایع است. در انتهای کارگاه گواهی نامه حضور در این کارگاه داده می شود.

کارگاه رسانه
سومین کارگاه رســانه با رویکرد تولید محتوای هیئت انقالبی توسط هیئت الزهرا 
برگزار می شود. این برنامه مخصوص ورودی های 93تا95 بوده و در 5 بخش نشریه، 
پوستر، تدوین، صوت و فیلم برداری است. بخش های نشریه و پوستر و تدوین آن در 
ساعت 18تا20 به ترتیب در روزهای 30و31 اردیبهشت و 1خرداد و بخش صوت و 

فیلم برداری آن در ساعت 16:30تا20 روزهای 2 و 3 خرداد برگزار می شود. هزینه ثبت نام 20هزار تومان بوده 
و برای ورودی های 95 ، تخفیف 50درصدی در نظر گرفته شده است. درصورت وجود هرگونه سؤال درمورد 
کارگاه، آن را به آدرس تلگرامی morega97@ ارسال کنید. مهلت ثبت نام تا قبل از زمان برگزاری کارگاه است.

گفت و گو ایــام ثبت نام حوزه دانشــجویی 
است. رئیس حوزه دانشجویی، با آرمان پورزین العابدین

عبایی آبی و لپ تاپی هماهنگ شده با آن، در طبقه 
منهای دوی ساختمان ریاست در مصاحبه با روزنامه 
شریف دستاوردها و اهداف حوزه دانشجویی را بیان 

کرد. 

حوزه دانشــجویی، هدف و محتوای آموزشــی 
آن چیست؟

حوزه دانشجویی مدرسه ای است زیر نظر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاها که از سال 1377 تأسیس 
شده اســت. درحال حاضر در 40 دانشگاه فعال است. 
وظیفــه اصلی تدریس و تدوین معارف اســالمی و علوم 
اسالمی است. سال 1390  جمعی از فضالی حوزه که 
خودشان قباًل دانشجوی دانشگاه شریف بودند، جمع 
شدند و اجازه را از هیئت امنای حوزه علوم اسالمی مرکز 
گرفتند که حوزه دانشجویی شریف یک حوزه ویژه باشد. 
به این معنا که یک حوزه شاهد تلقی شود که برنامه درسی 
را خودشــان طراحی کنند. ما تصمیــم گرفتیم نیاز این 
صحنه را رصد کنیم و به این نیاز پاســخ دهیم. چیزی  که 
فکر می کردیم این بود که حوزه دانشــگاه شریف جایی 
برای خواندن درس های حوزوی برای طلبه شدن یا پلی 
برای ورود به حوزه علمیه نیست؛ بلکه ما به دنبال ارتقای 
معرفتی و معنوی دانشــجوها بودیم. خروجی دانشگاه 
شــریف از نظر ما یک مهندس متعهد بــوده.  یکی دیگر 
از کارهایی که کردیم، حذف نمره محــوری بود و آن را با 

تقدیر نویسی جایگزین کردیم. درس که تمام می شود، 
دانشجویان یک سری کاربرگ دارند که در آن 1. گزارش 
و فهمشــان از درس را می نویســند، 2. بخــش نــکات 
درج شده های خودشان مثاًل نکاتی، سؤالی، ابهامی اگر 
باشد آن ها را می نویسند. هر هفته تقریبًا یک تیم طلبگی 
داریم که تیم 4نفره هســتند و تقدیرها را مرور می کنند و 
سؤال های پرتکرار را استخراج می کنند. ما سؤاالت را به 
اســتادان برمی گردانیم. هفته بعد یک نمره کیفی هم 
می دهند که مثاًل گزارش بحث خوب بوده یا خیر یا گزارش 
بحث ناقص بوده.  دغدغه هــای اصلی یک ارائه جامع و 
ملموس از معارف اسالمی است. مالک را گذاشتیم که 
معارف ضروری به این معنا که ما تصویری از کلیت اسالم 
را به مخاطب خودمان منتقل کنیم، نقاط هویت بخش و 
تمایزآفرین اندیشه اسالمی را معرفی کنیم. اگر این طور 

نشود، مخاطب گم می شود به نظر من. 
آمار ورودی ها به چه ترتیب است؟

در آمارهــا که برویم فکر می کنم که ما تقریبًا در 5 ســال 
گذشته در 6 دوره گذشــته نزدیک 800 نفر  معرفت جو 
داشتیم و یکی از ضعف های ما این است که درخواست 
ورود به حوزه دانشــجویی به قدری بوده که تقریبًا کمتر 
از یک سوم درخواست توانستیم ثبت نام کنیم. به لحاظ 
مقطع نزدیک 20درصد ورودی هایمان ارشد و دکتری 
هســتند و بقیه در کارشناســی تحصیــل می کنند. از 
این تعداد تقریبًا ســه چهارم شــریفی هســتند و طبق 
مصوبه ای که هــم نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری 
و هم  هیئت رئیســه دارد، یک چهارم بیشــتر نمی شود 

معرفت جوی غیرشریفی داشته باشیم. درخواست ورود 
از دانشگاه های دیگر برای ما باال است و ما هر سال تعداد 
زیادی را رد می کنیم. ما دنبال معرفت افزایی در همین 
فضا بودیم همیشه. طبق مصوبه ای که شورای انقالب 
فرهنگی داده، کالس های حوزه دانشجویی می تواند 
معادل دروس مرکز معارف محسوب بشود و از آن اول که 
ما آمدیم شریف دیدیم درخواست از ما خیلی جدی بود؛ 
ولی ما چنین چیزی را نخواســتیم. ما جایگزینی برای 
مرکز معارف نیستیم. ما اینجا دنبال کار معرفتی هستیم. 

گواهی نامه بهشون می دید؟
خیر. کســی که وارد حوزه شریف می شــود این طوری 
نیســت کــه فارغ التحصیــل از مجموعه خارج شــود. 
ارتباط بــا حوزه شــریف یک ارتبــاط معرفتی اســت و 
فارغ التحصیلــی دیگر معنــی ندارد. هرکســی هم که 
می آید، می خواهــد دینش را یاد بگیرد، ببیند اســالم 
چه می گوید. ما به او کمک می کنیم و ســعی می کنیم 
نقاط تاریک ذهنش را شناسایی کنیم. ما دوره به معنای 
سختش در حوزه شریف نداریم. هرچند پیشنهاد ما یک 
ارتباط 2تا3 ساله است که معادل 2تا10 ترم خواهد بود.
آیا معرفت جویی داشتید که برود سراغ طلبگی؟
گمان کنم از حدود 750 نفر شاید حدود 10 نفر چنین 
هدفی داشته باشند. اما ما این را به عنوان هدف مدنظر 

نداریم.
حوزه اثری بر فضای دانشگاه داشته است؟

این را باید دانشــگاه جواب بدهد. مــا در حد خودمان 
ســعی کردیم در وهله اول با تشــکل ها ارتباط بگیریم. 
حوزه دانشــجویی یک پیام دارد و یــک فضا. پیام حوزه 
دانشــجویی این اســت: یک روز وقت بگــذار و دینت را 
بشــناس. این پیام را ما با بلندترین صدا فریاد می زنیم و 
اصاًل هم الزم نیست کســی بیاید درون حوزه. اما به هر 
حال ما یک بســتر آماده در حوزه دانشــجویی طراحی 

کرده ایم.  
درمورد اینکه مباحث مطرح در حوزه چه تناسبی با جو 
مهندسی و فنی دانشگاه دارد، دو جور می شود قضاوت 
کرد. ما چنین فضایی نداریم که مثاًل در فضای نانو حرف 
اسالمی داشته باشیم. قصد هم نداریم واردش شویم. به 
نظر من یک فضای ضروری تری وجود دارد که شناخت 
اصل اسالم، شناخت محتوایی اســت که اسالم را وارد 
زندگی این شخص می کند. این اسالم را مانند یک ابزار 
به کار بگیرد برای پیش بردش، برای رسیدن به اهدافش، 

برای حل مشکالتش. 

رئیس حوزه دانشجویی از رسالت این حوزه می گوید

تربیت  مهندس با معرفت دینی
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رویداد بزرگ مکانیک
امروز و فردا جشنواره  صنعتی مکانیک شریف برگزار می شود. این جشنواره که به همت 
»محور«، انجمن علمی دانشکده  مکانیک برگزار می شود، از سال ،85 هر ساله و با هدف 
معرفی قابلیت های صنعت به جامعه  دانشجویی، آشنایی بیشتر دانشجویان با زمینه های 
متفاوت مهندسی و گسترش بستر کارآفرینی برگزار شده است. امسال یازدهمین دوره  

این جشنواره، از نمایشگاه، کارگاه های متفاوت مدیریتی و فنی، چند مسابقه ازجمله مسابقه  بیومکانیک و مسابقه  
توان بخشی و نشست اپالی و کارمان و ISME تشکیل شده است. وب سایت جشنواره هنوز آپدیت نشده است و 

اطالعات بیشتر دراین باره را می توانید از کانال مربوط به این جشنواره، MIF_SUT@ دریافت کنید.

انتخابات در ارتفاع چند هزار پایی
گروه کوه شــریف قصد دارد در آخــر این هفته یعنی 27تا29 اردیبهشــت کارآموزی 
کوه پیمایی برای دختران و پسران برگزار کند. کارآموزی کوه پیمایی درراستای آموزش 
دانش الزم جهت کوهنوردی است و پیش نیاز کارآموزی هایی دیگر مثل کارآموزی سنگ 
و برف است. برای ثبت نام این کارآموزی به کانال sutmcg@ مراجعه کنید. همچنین در 

آخر این هفته، روز جمعه گروه کوهنوردی انجمن فارغ التحصیالن، برنامه  یک روزه  کوه پیمایی در دره  حصارک برگزار 
می کند. نکته  جالب توجه این است که روز 29اردیبهشت روز انتخابات است و امیدواریم که کوهنوردان شریفی 

به این موضوع توجه داشته باشند و ساعت رفت وبرگشت خود را به نحوی تنظیم کنند که از این قافله جا نمانند.

شماره 720  سه شنبه  26  اردیبهشت  96    بــــــــخش  خـــــــبری

 چرا مرتضی حیدری را 
دوست ندارم؟ 

مشـــــــکل مناظــــــرات  مرتضی یاری

ریاســت جمهوری کجاســت؟ البد می گویید 
بداخالقی، تهمــت، زدن حرف های نه چندان 
راست و چند نکته اخالقی دیگر. اما مشکل من 
این ها نیســت. این ها بدون شــک مشــکالت 
اخالقی مناظرات ریاست جمهوری است که این 
دوره برای خودش رکــورد جدیدی را ثبت کرده 
اســت؛ گویا رقابت ها و کل کل هــای میان ما و 
آمریکایی ها فقط به دعواهای سیاســی و جام 
جهانی کشتی آزاد ختم نمی شود و زمین بازی 
جدیدی پیدا شــده میان مناظره مــا و دیبیت 

آن ها. 
اما دوست نداشــتن مرتضی حیدری ربطی به 
رفتار نامزدها ندارد. اصاًل مشکل اصلی این متن 
با بی اخالقی های احتمالی مناظرات نیست. 
قیافه و هیکل حیدری هم نیســت. به خصوص 
که برای روزهای انتخابات حسابی وزن کم کرده 
بود! مشکل فرم برگزاری است. مشکل سؤاالت 
اســت. مشــکل مثل معلم ها پــای تخته بردن 
نامزدها و مثل معلم ها سؤال های چیز پرسیدن 
اســت. برنامه میــان انتخاب کــردن مناظره و 
پاسخ به ســؤاالت کارشناســان وامانده است. 
پورحسین، مجری مناظرات سال 88 را یادتان 
است؟ رئیس شــبکه 4 که لقب ساعت شنی را 
هم به یادگار بــرد. راســتش را بخواهید همان 
ساعت شنی را به تساوی وقت این ساعت های 
دیجیتال و قرعه کشــی های پرهیجان حیدری 
ترجیح می دهم. خدا را شــکر امسال از بخش 
سؤاالت کوتاه و نشــان دادن عکس به نامزدها 
کوتاه آمد و کمتر ما، مردم، کشــور و نامزدها را 
به ســخره گرفت. جایزه بهترین توجیه سال را 
باید به کسی داد که بتواند از سؤال اختصاصی 
کاندیداها در مرحله دوم دفاع کند. به این همه 
وســواس در عدالت ثانیه ای در کنار پاســخ به 
سؤاالت متفاوت در مناظره چه می شود گفت؟ 
داغ سؤال های مجری اما خودش مثنوی هفتاد 
من کاغذ اســت. کلی، جهت دار، بی خاصیت 
و هــر صفــت ناشایســت دیگری کــه خودتان 
بلدید، شایســته بیشتر ســؤال ها بود. بگذریم 
از پاســخ هایی که با تشــکر از رقبا و گفتن »این 
موضوع اهمیت زیادی دارد« و »اتفاقًا به سؤال 
مهمی اشــاره کردید«، شــروع می شــد و کفر 

همه مان را باال می آورد. 
اینکه آیا می توان پاسخ به سؤال مجری را با چیز 
دیگــری در مناظره ها عوض کــرد، موضوعی 
است که باید برای دوره های بعد برایش فکر کرد. 
اما اگر نامزدها به جای پاســخ کلــی یا خارج از 
موضوع به سؤال مجری در چند حوزه مشخص 
به شرح اقدامات آتی می پراختند و دیگران هم 
از خجالتش در می آمدند، نه با تذکرهای آقای 
میرسلیم مواجه می شدند و نه حوصله ما را سر 
می بردند. البته که تقصیر شــما نیســت آقای 
حیدری. شــما خودتان باســوادید. تقصیر آن 

کسی است که توی گوشی به شما می گوید. 

گفت« و »در ادامه افزود« و »وی گزارش گزارش که حتمًا نباید پر از »وی 
تأکید کرد« و »وی خاطرنشان کرد« باشد. می توان 
صحبت های مهمش را بولت وار پشت سر هم آورد 
و کلمــات اضافه را حذف کرد. این گــزارش را با این 

نگاه بخوانید.

کلیت
بسیج دانشجویی این برنامه را برگزار کرد.  

برنامــه با چهــل دقیقه تأخیــر برگزار شــد. همان   
ابتدای صحبت های چمــران یک نفر بلند شــد و 
گفت که شــما هم مثل آقای قالیباف عذرخواهی 
بلــد نیســتید. چــرا بابــت تأخیــر عذرخواهــی 
نمی کنید. البته بعدًا معلوم شد که زمان را به دکتر 

چمران اشتباه گفته اند.
موافقان بیشتر در سمت چپ سالن و مخالفان در   
سمت راست بودند. مخالفان اعتراض می کردند، 
شــعر می خواندنــد و پــالکارد بــاال می آوردنــد و 

موافقان هم آن ها را دعوت به سکوت می کردند!

قســمت های مهم حرف های چمران به شــرح زیر 
است:

در مســئله هســته ای هــم وقتی بــه مــا اورانیوم   
نفروختنــد، مــا خودمــان کار را شــروع کردیــم و 
دانشمندان و جوانان ما توانستند غنی سازی را به 
جایی برسانند که بتوانیم از آن در کارهای پزشکی 

استفاده کنیم.
همان طور کــه مقام معظم رهبــری فرمودند؛ باید   
کســی را انتخاب کنیم که چشــمش بــه آن طرف 
آب هــا نباشــد. بایــد کســی را انتخــاب کنیم که 
چشمش به پژوهشگران، دانشــمندان، جوانان و 
توان داخلی خودمان باشد و اقتصاد مقاومتی هم 

یعنی همین.
غــرب و اســتکبار نمی خواهند ما رشــد کنیم و به   
دالیــل مختلف با ما مخالفت می کننــد. یک روز با 
انرژی هســته ای، یک روز با بحث موشــکی، یک 
روز با بحث حقوق بشــر و اگر هم این ها نباشد، یک 

چیزی درست می کنند.
باید باور داشته باشــیم که می توانیم. این باور که   
می گوید ما فالن غــذا را هم نمی توانیم درســت 
کنیم، باور درستی نیســت. مبنای تقویت، مبنای 
علمی است و اگر در تکنولوژی دستمان دراز باشد، 

آن را به ما نخواهند داد.
باید رئیس جمهوری  را انتخــاب کنیم که ایران را   
به عنوان یک کشور مقتدر نشان دهد. ملتی مقتدر 
است که به این باور برسد که خودش می تواند روی 

پای خودش بایستد.

سوال و جواب
وعده های قالیباف  

اگر بخواهیم، همــه ما می توانیم بــه این وعده ها 
عمل کنیم. اینکه یک برنامه را 300 نماینده عاقل 

مجلس تصویب می کنند، نشــان دهنده این است 
که کار انجام شدنی است.

امالک نجومی  
بخش امــالک نجومــی را در مقابــل حقوق های 
نجومی قرار دادند تا از شــدت و حدت حقوق های 
نجومی کمتر شــود؛ ولی این گونه نشد. اصاًل بحث 
امالک نجومی مطرح نبود، مســئله ایــن بود که 
شــهرداری به تعاونی هــا و مــردم زمین هایی را 
برای انجام امــور خیریه فروخته؛ مانند ســازمان 
شهرســازی که چنیــن کاری را انجــام می دهد. 
حال اگر تعدادی امالک نجومی اســت که بسیار 
خوب است که برای کارهای خیر این تعداد زمین 
فروخته شــده باشــد یا اینکه مردم صاحب خانه 
شده باشند. اگر هم قیمت فروش نجومی است که 
این مسئله در آن زمان توسط کارشناسان صورت 
گرفته و قیمت زمین ها مشخص شده است. یکی از 
بازرسان سازمان بازرسی در زمان بازدید و بررسی 
به یک نامه برخورد کرده و این نامه را برای 47 نفر 
به صورت محرمانه ارســال کرده اســت و از آن ها 
سؤال پرســیده اســت. از اینجا بود که این نامه به 
دست یکی از اعضای شــورا افتاد و بعد از آن به یک 
روزنامه نگار رسید و در برخی رسانه ها منتشر شد. 
در اینجا ما برای رئیس قوه قضائیه نوشــتیم که به 
این مســئله رســیدگی کند تا اگر تخلفی صورت 
گرفته، مشــخص شــود. قوه قضاییه هم کار را به 
دادستان سپرد و دادستان نیز بررسی های خود را 
انجام داد و نتیجه را اعالم کــرد، البته پرونده هنوز 
درحال جریان اســت و اگر کسی تخلف کرده، باید 

طبق قانون رسیدگی و با آن برخورد شود.
واگذاری زمین به همسر قالیباف  

مطمئناً این زمین ها به همســر کسی داده نشده. 
این زمین ها بــه خیریه ای بــه نام امــام رضا)ع( 

فروخته شده که قرار بود با بنیان گذاری پروفسور 
سمیعی یک بیمارستان خیریه در آن ساخته شود. 
نمونه این اقدام توسط خانواده مرحوم هاشمی نیز 
انجام شده و شــهرداری مقداری زمین برای ایجاد 

یک بیمارستان خیریه به آن ها فروخته است. 
لیست اموال  

آقای قالیباف پای این لیســت ایستاده است و اگر 
کســی ادعا می کند او چیز دیگــری دارد، برود و 

بگوید.
کنارکشیدن قالیباف به نفع رئیسی  

معلوم نیســت چنین اتفاقی رخ دهــد. آن ها باید 
ببینند شرایط چگونه اســت و براساس آن تصمیم  
بگیرند. )در زمان بســتن روزنامه مشخص شد که 

آقای قالیباف کنار کشیده است.(
پرونده قالیباف از زبان روحانی در مناظره  

بنده نمی دانم این پرونده چه چیزی است؛ ولی اگر 
پرونده ای وجود داشــت که باید تعقیب می شده. 
کســی حق نداشــته آن را پنهان کنــد و اگر هم 
پرونده ای نبوده، پس منت گذاشتن معنا ندارد. به 

عقیده من چیز پنهانی وجود ندارد. 
برجام  

یک معاهده بین المللی اســت و هر دولتی سر کار 
می آید باید بــه این معاهده پایبند باشــد، البته تا 
زمانی که طرف مقابل هم پایبند بماند. پشتوانه این 
مذاکرات ملت ایران بود و اگر ملت نبود، هیچ کسی 

هیچ کاری نمی توانست انجام دهد.
تز دکتری روحانی  

خیلــی راحــت می توانیــد از فضای مجــازی و 
دانشگاهی که بوده، این مسئله را بپرسید. بوده اند 
کســانی که می گفتند مــا دکتری داریــم و بعد 
پرسیدند و دیدند درست نیست، در این رابطه هم 

می توانید بپرسید.

قالیباف یک روز پس از حضور نماینده اش در دانشگاه، انصراف داد 

چمران آمد؛ قالیباف انصراف داد

حرف زیادی
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محمد مالنوری

دوباره ایران
چهار سال پیش در چنین روزهایی دولت هشت ساله  
معجزه  هزاره  ســوم، با درآمد نفتی بشــکه ای باالی 
100دالر وضعیــت اقتصــادی کشــور را بــه جایی 
رسانده بود که صحبت از ثبات  اقتصادی برای مردم، 
امری مضحک بود و انتظار افزایش روزانه قیمت مرغ 
یا لحظه ای قیمت ارز برای مردم طبیعی شــده بود. 
امروز اما بــا درآمد 50درصدی نفتی نســبت به آن 
روزها به جایی رسیده ایم که انتظار بهبود اقتصادی 
نه تنها مضحک نیســت، بلکه خواسته ای است که 
همه آن را شــدنی می دانند و همان گونه که در سال 
84 از رشــد اقتصادی و بازتوزیع صحبت می شــد، 
امروز نیــز وعده رشــد اقتصادی کشــور و افزایش 
یارانه ها داده می شــود و این بدین معنی اســت که 

فضای کشور برای رشد اقتصادی آماده است.
چهار سال پیش در چنین روزی مذاکرات هسته ای و 
رسیدن به توافق بیشتر به رؤیا می مانست تا حقیقت؛ 
اما امروزه توافق هســته ای به عنــوان یک موفقیت 

پیش روی ما است. 
چهــار ســال پیــش در چنیــن روزی روی صندلی 
انســان،  به جــای  هواپیماهــای فکســتنی مان 
کیف هایی فربــه از دالر برای مبــادالت بین المللی 
می گذاشــتیم؛ اما امــروز پول را از طریــق بانک ها 
مبادله می کنیم و بر صندلی هواپیماهای مدرن که 
اخیرًا خریداری شده است، انسان می نشیند، فارغ 
از اینکه طرفدار برجام و قرارداد هواپیماها اســت یا 

مخالف آن.
چهار ســال پیش در چنین روزی لیســت مفسدان 
اقتصادی در جیب رئیس جمهورمان بود و چه عجب 
که معاون اول ایشان خود از بزرگان این عرصه بود؛ 
اما امروز به مســئوالن دولتی مان، به معاون اولمان 
می بالیم و می دانیم کسی از کابینه خط قرمز نیست 

که قوه قضاییه نتواند با تخلفاتش برخورد کند.
آری چهار ســال پیــش در چنیــن ایامــی میرمان 
در حصــر بود و هنوز نیز هســت، ســید بزرگوارمان 
ممنوع التصویــر نبــود و امــروز به واســطه  قــدرت 
اثرگذاری اش از فعالیت منع شــده اســت. اما رأی 
می دهیم؛ چراکه با پدیده ای روبه رو هســتیم که به 
دوربین زل می زند و خود ســیاهش را ســفید نشان 

می دهد.
چهار ســال آینده به ایران که نگاه می کنیم، ایرانی 
خواهیــم داشــت که بــا تعامل ســازنده بــا جهان 
توانســته اســت تمامی تحریم هایی را که علیهش 
بوده اســت، لغو کند و با رشد اقتصادی 8درصد در 
مسیر فراموش شده برای رسیدن به سند 1404 قرار 
خواهد داشــت که البته این امر، منوط به مشارکت 

همگان برای قرارگرفتن در این مسیر است.
ویرانه گرفتیم، آواربرداری کردیم، رأی خواهیم داد 
و خواهیم ساخت ایرانی آباد و آزاد را با رعایت حقوق 

شهروندی همه  مردم ایران... .

* انجمن اسالمی

امیرمحمد واعظی

 اندر احواالت 
انتخابات

 
هرچه بیشــتر به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک 
می شویم، بیشتر به پوچی تقسیم بندی های پوسیده  
سیاســی پی  می بریم. برخی نامزدها هیچ ابایی از 
بریدن شاخه ای که خود روی آن نشسته اند، ندارند. 
ولیکن در همین اوضاع نابســامان قدرت طلبی هم 
بارقه های امیدی هســت؛ بارقه هایی کــه نیازمند 
جست وجوی عمیق و دوری از جنجال های رسانه ای 
است. در اوضاعی که نامزدها از هیچ تهمت و افترایی 
فروگذار نمی کنند، چه قلم ها که در رســای آزادی و 

عدالت فرسوده نمی شود... . 
مسائلی مثل عدالت، آزادی های اجتماعی، مقابله 
با ویژه خواری، محرومیت زدایی و اشتغال و ازدواج 
جوانان کــه در شــعارهای همه نامزد ها مشــاهده 
می شــوند، نیازمند تفکــر و برنامه ریزی مناســب و 
عمیق هستند. شــاید یک راه، بررسی راهکارهای 
ارائه شــده از سوی نامزدها باشــد؛ بررسی عمیقی 
مســتقل از داد و بیداد! بدون شــک فضای موجود 
دوست داشــتنی نیســت؛ ولی شــرکت نکردن در 
انتخابات چیزی جز اعطای حق تعیین سرنوشــت 

خود به دیگران نیست.
شاید باید بگذاریم وجدان خفته  درونمان، از قفس 
عادت ها و نفسانیاتش خارج شود و آزادانه به دنبال 
حقیقت بگردد. کاری بسیار سخت در بازی قدرت و 
دموکراسی، ولی ممکن! باید از شعارها و وعده ها و 
تهمت ها و تهدیدها عبور کرد، آن هم با جهشی بلند 
بدون نگاه کردن به زیر پا. باید پرید و باال رفت تا جایی 
که حقایق پس پرده را دید و عمق شعارها را دریافت 
و جریانات را شــناخت. می دانم چنین کارهایی از 
حوصله نسل ما خارج است؛ ولی تا زمانی که آینده 
خودمان برای خودمان به قدری ارزشمند نباشد که 
برایش خود را اندکی به زحمت بیندازیم، نمی توان 

امیدی به تغییر داشت.
ما برخالف نسل پدر و مادرهایمان که در میانه دوران 
شکوهمند مبارزه و نبرد بر سر آرمان ها رشد کردند،  
در دوران آرامش و روزمرگی پرورش یافتیم و چندان 
فهمــی از آرمان های واالی جوانی نســل گذشــته 
نداریم و متأسفانه تالشــی هم برای کسب این فهم 
نداشته ایم. روزمرگی نرمال، ما را چنان غرق در خود 
کرده است که نمی توانیم به فراتر از لذت های معمول 
بیندیشــیم و کوچک فکــر می کنیم؛ بــه طوری که 
کارهایی که پدرانمان در روزگاری نه چندان دور انجام 
داده اند، برای ما مثل داســتان رســتم و دیو سفید، 
افسانه ای بیش نیست! نمی دانم این جبر روزگار بوده 
یا ناشی از کم کاری نســل قبل در انتقال ارزش ها و 
آرمان هایش به ما؛ ولی می دانم که این گونه بی آرمان 
و آرزوزیستن نتیجه ای جز سرافکندگی و تهی دستی 
در برابر تاریخ نخواهد داشت. حداقل کاری هم که ما 
می توانیم انجام بدهیم شرکت آگاهانه در انتخابات 
برای تعیین سرنوشــت خود است؛ هرچند انتخاب 

چندان دلچسبی نباشد.

* جامعه اسالمی

عباس ندایی

 قلب نظام نشانه رفت
 

در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری 
هســتیم؛ درحالی کــه هریــک از شــش کاندیدا 
برآمده از نظم و ســاختار فعلی هســتند و عرصه از 
شخصیت های رادیکال و تحول خواه خالی است. 
این دومیــن انتخابــات پیاپــی پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 88 اســت که اصالت به 
ثبات و امنیت داده شده و ارزش هایی چون آزادی 
و جمهوریت در ســایه حفــظ نظم نظــام کمرنگ 
می شود. در این فضا، دو قطبی هایی خالی از معنا 
شکل گرفته و  خطرناک ترین  آن دو قطبی انقالبی 
و غیرانقالبی است. با اشــاره به کاندیدای خاص، 
می گوینــد باید کاری کنیم تا جریــان انقالب رأی 
بیاورد و رقیب را ضدانقالب یــا حداقل غیرمتعلق 
به انقــالب معرفــی می کنند و شکســت خــود را 
شکســت جریان انقالب تفســیر می کنند؛ اما چه 
کسی به آن ها این اختیار را داده که خود را جریان 
انقالب بدانند؟ با چه اجازه ای هر کس را که با آن ها 
تفاوت دیــدگاه دارد، غیرمتعلق به انقالب معرفی 
می کنند؟ چه کســی این حق را بــه آن ها داده که 
انقالب را مصــادره کنند؟ انقــالب متعلق به همه 
است. هر کاندیدایی رأی بیاورد، متعلق به انقالب 
و جریان انقالب است. آن هایی که با خیال حرکت 
انقالبی بر شیپور این دوقطبی دروغین می دمند، 
نمی داننــد چه ضربــه ای بر حیثیــت انقالب وارد 
می کنند. الزم می دانم بگویم انقالبی های متعصب 
بی شماری را می شناسم که رأی آن ها به کاندیدایی 
است که تمامیت خواهان او را غیرمتعلق به انقالب 

معرفی می کنند. 
ایــن روزهــا کاندیداهــا، انتقادهــا و تخریب های 
بی شماری را به سمت یکدیگر روانه می کنند. این 
انتقادهــا و تخریب های بی شــمار غیرمنصافانه، 
محدود بــه دوران انتخابــات هم نبوده و نیســت. 
برخی کارشان، البته با نیت به زعم خودشان خیر، 
فقط انتقاد و تخریب اســت. دوســتان عزیزم، اگر 
واقعــًا دلباخته انقالب و پاســبان خون شــهیدان 
هستید، بدانید که این انتقادها در ظاهر به سمت 
کاندیداها می رود؛ اما در عمل قلب انقالب را نشانه 
می گیرد. شــاید ما نخبگان بتوانیم بین دولت ها و 
اشــخاص با انقالب و نظام تفاوت قائل شویم؛ اما 
عموم مردم ایــن دو را یکی می بیننــد. انتقادها و 
تخریب های بی شــمار اصل انقــالب را تضعیف و 
قلب خانواده هــای شــهدا را اندوهگین می کند. 
نه، ما مخالف نقد نیستیم، ما مخالف تخریب و نقد 
شــبانه روزی با اصالت قراردادن »بــه زانودرآوردن 
رقیــب جناحی مــان« هســتیم. اصالت قراردادن 
»قــدرت«، با توهــم آنکه هــدف وســیله را توجیه 

می کند.
این انتخابات هم می گذرد، امید که به جای تفرقه 

و اختالف، مایه وحدت و هم دلی شود.

* انجمن اسالمی مستقل

محمد امین سرخی

 شفافیت 
فرایندهای انتخابات

به نظر شما، چرا نامزدها به ارائه آمارهای مختلف 
و بعضــًا مخالف یکدیگــر روی آورده انــد؟ آن هم 
آمارهایی که تبیین و تفسیر آن ها توسط استادان، 
بــه زمــان درخورتوجهی نیــاز دارد! چــرا بعضی 
نامزدها از تخریب رقیب بــه هر قیمتی صرف نظر 
نمی کنند؟ به راستی چرا مردم محوریت بحثشان 

از مناظرات قسمت های پرتنش آن است؟
شــاید بتوان این سیاســت زدگی مفرط فضا را، نه 
در مردم که در فضای رقابتی و ســاختارهای ناظر 
بر ایــن کارزار جســت وجو کرد. جالب اســت که 
رهبر معظم نیــز فقدان منبع واحد آمــار را متذکر  

شده اند!
اصــول رفتــاری، یــک ســازه اجتماعــی اســت 
)Social Construct( کــه چارچــوب رفتارهای 
صحیــح و ناصحیح افراد را مشــخص می کند. دو 
عامل درچارچوب ماندن افراد، تقوای شــخصی و 
احساس ریسک باالی کشف جرم توسط نهادهای 
نظارتــی و تنبیهــات متناســب بــا جرم اســت. با 
تبدیل شدن این تعهد به متن کتبی، فرد موردنظر، 
حق بازخواست و تنبیه درصورت عدول از شرایط 
مطرح شده را به نهادهای نظارتی و بخصوص مردم 
می دهد. راهکاری ســهل برای تکرارنشدن وقایع 
تلخ انتخابات هــای اخیر ملتزم شــدن نامزدها به 
این اصول رفتاری اســت. حتــی در فرایند احراز 
صالحیــت نامزدهــا توســط شــورای نگهبــان، 
 می تــوان التــزام عملی بــه این اصــول رفتاری را 

بررسی کرد.
حــال باید بــا مطالعــه اصــول رفتــاری نامزدها ، 
بایدها و نبایدهــای متشــنج نکردن جامعه طرح 
شــود، بایدها و نبایدهــای نقد نامزدهــای دیگر 
طرح شــود، وعده هــای نامزدها دقیــق و واضح 
مشــخص و ثبــت شــود و به راحتــی دردســترس 
عمــوم قــرار بگیــرد. ســامانه ای ماننــد آقــای 
رئیس جمهــور در این امر فرایند را بســیار آســان 
کرده است. فرضًا تقسیم بندی شود که این دسته 
از وعده ها اقتصادی هســتند، این ها اجتماعی، 
این ها سیاســی و این هــا نظامی. بعد در دســته 
اقتصادی هــا، این وعده ها مربــوط به قیمت دالر 
اســت، این ها برای بانک اســت و این هــا کنترل 
نقدینگی اســت. همچنیــن هدایــا و کمک های 
مردمی به مردم اعالم شود و اینکه حامیان اصلی 
این شخص مشــخص شوند. درکل اضافه بر موارد 
اخالقی که باید توســط نامزد رعایت شود، تمامی 
مطالبات بحــق مردم را نیز اگر در قالب این اصول 
رفتاری قــرار دهیم و توســط نامزد امضا شــوند، 
روند اجرایی و مطالبه آن ســهولت فــراوان یافته و 
نهــاد نظارتی حق تحقیق و تنبیــه دارد. به اضافه 
اینکه نامزدی که شــفاف تر باشد و کارآمدتر، خود 
بهترین تبلیغ اســت، پس تمامــی نامزدها هم به 

سمت شفافبت بیشتر حرکت می کنند.

* بسیج دانشجویی
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رونمایی از سردیس »امیرکبیر« در دانشگاه
ســردیس بازسازی شــده »امیرکبیر« طی مراســمی نمادین با حضور دکتر احمد 
معتمدی رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه در موقعیت جدیدی مقابل 
درب ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رونمایی شد. در کنار این سردیس 16 پرچم 
جمهوری اسالمی ایران و دانشــگاه به عنوان نماد 16 دانشکده دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر قرار دارد. سردیس امیرکبیر درمقابل سردر ورودی این دانشگاه نصب شده است و این نماد از خارج 
از محیط دانشگاه نیز دیده می شود و می تواند به زیباسازی شهر تهران کمک کند. حدود سه سال پیش سردر 

جدید این دانشگاه به بهره برداری رسید و امروز با این سردیس تکمیل شد.

سفیر استرالیا در دانشگاه فردوسی
سفیر کشور استرالیا در ایران با هیئت رئیسه و جمعی از استادان دانشگاه فردوسی 
مشهد مالقات کرد. وی سطح علمی و آموزشی دانشگاه های ایران را از نظر وسعت و 
عمق بیش از انتظار بیان کرده و افزود 3هزار دانشجوی نخبه ایرانی در دانشگاه های 
استرالیا تحصیل  کرده اند. وی ازسرگیری همکاری های علمی میان ایران و استرالیا 

را در سه سال اخیر بازگو و آمادگی آن کشــور را درجهت توسعه این همکاری ها اعالم کرد. او همچنین اعالم 
کرد دو مشــکل تصور نادرســت درباره امنیت ایران و تحریم ها و محدودیت های اقتصادی و بانکی، دو عامل 

بازدارنده در توسعه روابط هستند.

آیا آموزش تنها، به معنای کسب  کمی آن سوتر
دانش است؟ جنبش دانشجویی مترجم: حسین رجبی

در دانشگاه دلفت به نام بیلدونگ انتظاری بیش از 
این دارند.

دلفت: بیلدونــگ )Bildung( به مفهومی ارجاع دارد 
که فیلسوف و زبان شــناس و دیپلمات آلمانی، ویلهلم 
 Bilde dich« :فون هومبولت در ارتباط با آن گفته است
selbst« یعنی »خــودت را بســاز«. Bildung مخالف 
Ausbildung است. کسپر هوگل، مؤسس این جنبش 
توضیح می دهــد: »Ausbildung تقریبًا همان کاری 
است که ما در دانشگاه هایمان انجام می دهیم؛ یعنی 
آموزش  بدهیم تا شــما را متخصص کنیــم. بیلدونگ 
درباره گســترده کردن نگاه شماست، آگاهی از اینکه 
کیســتید و چه اتفاقاتــی در دنیــای اطرافتان درحال 
رخ دادن است و شــما چگونه خود را در چنین دنیایی 
قرار می دهید«. مثالی که هئوگل مطرح می کند، این 
است که دانشجویان هوافضا می توانند مثاًل جنگنده 
اف-16 طراحــی کنند؛ اما آیــا از نتیجه طراحی خود 
باخبرند؟ همین سؤال درباره اتوماسیون و مردمانی که 
کارشان را از دست می دهند مطرح است. او می گوید: 
»فنــاوری و جامعه بــا یکدیگر در تعامل هســتند. اگر 
شــما ناآگاه از تأثیرات فناوری باشــید، آنگاه به نوعی 
غول نابینا هستید. این را اســتاد راهنمایم می گفت. 
در دانشــگاه دلفت ما خیلی خوب مســائل را تحلیل و 
حل می کنیم؛ اما دربرابر واقعیت و تأثیرات کارهایمان 

نابینا هستیم«.
دانشــگاه دلفت درحــال حاضر واحدهای درســی با 
موضوعات اخالقیــات ارائه می دهد؛ امــا بنابر گفته 
استیون برگر، یکی دیگر از اعضای جنبش بیلدونگ، 
این دروس نه کاربردی هستند و نه محبوب. او می گوید: 
»دانشجویان نمی دانند چگونه باید اخالق را در دیگر 
واحدهای درســی به کار برند. انگار که موضوعی جدا 

است. دانشگاه فقط این دروس را ارائه می کند که بگوید 
ما هم این مسائل را می دانیم«. هرچند معاون آموزشی 
و امور دانشــجویی دانشــگاه معتقد اســت استادان 
می توانند با ادغام این دروس با درس های دانشکده ای 
و دادن تکلیف و پروژه براین مبنا، عناصر اخالقی را در 

درس هایشان بگنجانند.
آیا مســئولیت رشــد فردی هر کس با خودش نیست؟ 
دانشــجویان می تواننــد در برنامه هــای ســخنرانی 
مختلفی شرکت کنند؛ اما برگر معتقد است: »جلسات 
فعاالنه تری باید برگزار شود که آموزش را ازطریق عمل 
به جای آموزش ازطریق شنیدن ترویج کنند«. یادگیری 
ازطریق عمل، فعالیتی بود که در کارگاه بیلدونگ در ماه 
گذشته به نمایش درآمد. موضوع این کارگاه »از حباب 
خود بیرون بیا« بود و از شــرکت کنندگان درخواســت 

می شــد نظر خود را درباره گزاره هایــی از قبیل اینکه 
»تولید گوشــت سهم بیشــتری از حمل ونقل در تولید 
گازهــای گلخانــه ای دارد« بگویند. آن هــا باید با هم 
نظریات پشــتیبان این گــزاره را از اینترنت بیابند. این 
کار نشان داد که این امر مشــکل است. از کدام منابع 
باید برای مقایسه استفاده کرد؟ کدام کشورها؟ کدام 
شــیوه حمل ونقل؟ کدام وب ســایت ها درخوراعتماد 
هستند؟ و اینکه چگونه رد کربن را محاسبه می کنند؟ 
نظر تعدادی از شــرکت کنندگان از تأیید گزاره فوق به 
»نمی دانم« تغییر یافت. برگــر در این رابطه می گوید: 
»شما آنچه دوست دارید از اینترنت انتخاب می کنید، 
اما مهم اســت دربرابر باورهای جدید با فکر باز برخورد 
کنید و آن ها را ارزیابی کنید. شــما نباید بی قیدوشرط 

آن ها را بپذیرید«.

چگونه از تبدیل شدن به غولی نابینا جلوگیری کنیم؟

مهمه چی می سازم

کمیک برگزیده
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اقدام هم ورودی های ترامپ 
علیه او 

پنسیلوانیا، اســتیت کالج: فارغ التحصیالن 
سال 1967 دانشگاه، این هفته در دانشگاه گرد 
هم می آینــد تا در جشــن فارغ التحصیلی علیه 
ترامپ اقدام مشترکی انجام دهند. هرکدام از این 
افراد دکمه ای را به لباسش خواهد زد که عبارت 
»ترامپ را محکوم کنید« روی آن نقش بسته است. 
ترامپ فارغ التحصیل ســال 1968 دانشــکده 
کسب وکار وارتون در پن استیت است. این گروه 
همچنین اعتراض خود را به سیاســت ســکوت 
دانشــگاه در قبال چندین ادعای اثبات نشــده 
دربــاره ترامــپ و دانشــکده محــل تحصیلش 
نشــان خواهند داد؛ ازجمله اینکه وی رتبه اول 
فارغ التحصیالن سال 1968 وارتون بوده است. 
مایکل ســیلز، یکی از افراد ایــن گروه که صفحه 
فیس بــوک فارغ التحصیــالن 1967 را پیش از 
گردهمایی ایجــاد کرده اســت، تصمیم گرفته 
عالوه بر خاطرات دوران دانشجویی، سیاست را 
هم در این مراسم بگنجاند. در این صفحه وی به 
همراه دیگر اعضا از رئیس دانشگاه و هیئت امنا 
خواسته اســت دیدگاه های تحمل ناپذیر ترامپ 
را تکذیب کنند. هرچند بسیاری از اعضا نظرات 
سیاســی خود را در این صفحه داده اند، برخی، 
مانند نماینده دوره از دوستان و همکالسی هایش 
خواســته از سیاســی کردن این صفحه و برنامه 

پیش رو اجتناب کنند.
ســیلز اما می خواهد که حرکت ملموســی علیه 
رئیس جمهــوری انجام دهــد کــه او را »گوینده 
واقعیات جایگزیــن غیرعقلی« خطاب می کند. 
در همین راستا سیلز سفارش ساخت 100 دکمه 
با رنگ دانشــگاه پــن داده و از فارغ التحصیالن 
می خواهد وی را در الصاق آن ها به لباس هایشان 

طی این گردهمایی همراهی کنند.
دبرا پلو، یکی دیگر از فارغ التحصیالن است که 
تصمیم به نصب دکمه گرفته تا نمادی برای ترویج 
ارزش های دانشگاه در دوران تحصیل باشد. وی 
معتقد است: »ترامپ روی نام پن سرمایه گذاری 
می کند؛ اما به هیچ طریقی، نه شکل و نه حالت، 
نماینده درک و فهم من از دانشــگاه نیست. این 
دکمه نمادی است در حمایت از دانش، استدالل، 

تحلیل، اخبار و واقعیات«.
در برابر مخالفانی که می گویند این گردهمایی را 
نباید با سیاست مخلوط کرد، موافقان نصب دکمه 
می گویند تفرقه سیاسی یکی از واقعیات زندگی 
در زمان دولت ترامپ است. پلو می گوید: »من فکر 
می کنم زندگی امروزی تفرقه انداز است و تظاهر به 
غیر این احمقانه است. پن برای من خیلی خیلی 
مهم بود. درحقیقت االن که سّنم هم باال رفته این 
موضوع برایم مهم تر هم شــده. اگر ترامپ درباره 
تحصیلش در پن ساکت بود، یک چیز است؛ ولی 
او دراین باره زیاده گویی می کند؛ باید از او پرسید 
دراین صورت چه چیزی اینجا یاد گرفته است؟«.

روی خط خارج



بازگشت سلوچ
محمــود دولت آبادی، نویســنده کتاب های معروفی مثل »جای خالی ســلوچ« و 
»کلیدر«، امسال با کتاب جدیدی به نام »این گفت  و سخن ها« در نمایشگاه کتاب 
حضور پیدا کرده اســت. کتــاب مجموعه ای اســت از 24 مصاحبه او با نشــریات 
مختلف در 20 سال گذشته؛ نشریاتی مانند شرق، اعتماد، یادآور، تجربه و ... . در 

این گفت وگوها وی از مسائل و ماجراهای مختلفی صحبت کرده است؛ ازجمله جریاناتی که در زمان انتشار 
کتاب هــای معروفش پیش آمد، تا خاطرات زندان، تجربه هایش در تئاتر و ســینما به عنــوان بازیگر و زندگی 

شخصی خودش. سراغ این کتاب را از غرفه نشر چشمه می توانید بگیرید.

شیوه های تنظیم مصاحبه: تنظیم گفت وگو )2(
در مصاحبه خبری مناسب نیســت که مطالب گوناگون به  صورت فهرستی در لید 
نوشته شود یا مطالب متن به صورت سؤال و جواب تنظیم شود. در مصاحبه فردي، 
گروهي، تفسیری و عمقی که معمواًل برای انتشــار عقاید و نظرات شخصیت های 
خبری و غیرخبری صورت می گیرد، سبک نگارش مناسب »سبک تاریخی همراه 

با لید« است. در این گونه مصاحبه ها، معمواًل در لید زمینه های کلی و مناسب مصاحبه تشریح می  شود و در 
پاراگراف های بعدی سایر مطالب مصاحبه همراه با تصویرپردازی و توصیف محیط و شخص مصاحبه شونده 

ارائه می شود. متن این گونه مصاحبه ها را می توان به  صورت مستقیم »سؤال جواب« نوشت.
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این روزها روزهای کتاب و نمایشــگاه است. شما را نمی دانیم؛ ولی یک زمانی قدم زدن در نمایشگاه  بین غرفه ها و جست وجو برای کتا ب های  گفت وگو
فانتزی تمام زندگی ما بود و بوی کتاب، نفسمان را تازه می کرد؛ اگر هنوز هم این طور نباشد! ژانر فانتزی خوشبختانه در سال های اخیر به علت ترجمه سحر بختیاری

ظهور نویســنده های جدید و البته به همت مترجمان خوب کشور، بسیار رونق دارد. سن و سال هم نمی شناسد و همه را درگیر خودش کرده است. اگر شما هم 
مثل نویسنده، عشق فانتزی هستید، حتمًا اسم دارن شان را هزار بار شنیده اید، از بس که تعداد کتاب هایش زیاد است! مصاحبه  زیر منتخبی از مصاحبه های 

او از سال 2010 تا 2016 است:

کمی از خودتان بگویید. چه شد 
که به سمت نویســندگی، آن هم 

در ژانر فانتزی و ترسناک آمدید؟
از وقتی یادم می آید همیشــه چیزهایی 
برای نوشــتن داشــته ام. من ده ســال 
گذشــته را به نوشــتن برای کــودکان و 
نوجوانان گذرانده ام، » سیرک عجایب« 
و »دموناتا«؛ ولی در اصل، با نوشتن برای 
بزرگ ساالن شــروع کردم و حاال با کتاب 
» شــیوع مرگ«، اولین کتاب ســه گانه، 
برگشــته ام به همان میدان. من همیشه 
دوست داشــتم که نویسنده شوم، حتی 
از وقتی که 5یا6 سالم بود. قصه گفتن، 
ســرگرمی مــورد عالقــه ام بــود. تالش 
جدی ام را برای نوشــتن کتــاب، وقتی 
که نوجوان بودم، شــروع کــردم و اولین 
پیش نویس کاملم را در ســن 17سالگی 
به اتمــام رســاندم و از همان جــا نیروی 
شــروع را گرفتم. وقتی 23ســاله شدم، 
دیگر شــروع کردم که تمام وقتم را برای 
نویســندگی بگــذارم. در ابتــدا تالش 
می کردم که با کتاب های بزرگ ساالنم به 
هدف برسم؛ ولی بعد،  »سیرک عجایب« 
به طور تصادفی پیدایش شد! اصاًل برنامه 
نداشتم که با نوشتن کتاب های کودکان 
زندگی کنــم، فقــط می خواســتم این 
داستان را برای ســرگرمی بنویسم! ولی 
وقتی 15میلیون کتــاب به فروش رفت، 

دیگر هرگز سرد نشدم.
یــا  کتاب هــا  از  یکــی  کــدام 
نویســندگان بیشــترین تأثیر را 
روی شما داشتند؟ نویسنده  مورد 

عالقه  شما چه کسی بود؟ 
استفان کینگ )Stephen King(، قطعًا 
بیشــترین و منحصربه فردتریــن تأثیر را 
روی من گذاشت. هیچ کس در این زمینه 
نمی تواند انکار کند کــه از او تأثیرگرفته 
اســت. او ایــن ژانر را متحول کــرد؛ ولی 
ازآنجایی کــه خیلــی مطالعــه می کنم، 
مســتقیمًا از خیلی ها الهام گرفته ام، از 
مــارک توایــن )Mark Twain(  گرفته تا 
کورت ونگوت )Kurt Vonnegut(. در این 
ده سال گذشته،  »نیروی اهریمنی اش« 
)His Dark Materials( از فیلیپ پولمن  
)Philip Pullman(  بیشترین الهام را به 
من داد. همچنین من» کتاب گورستان«  

)The Graveyard Book(  از نیل گیمن 
را دوست دارم.

ظاهــرًا از بزرگ تریــن طرفداران 
سینما هم هستید. چه فیلم هایی 
است که شــما دوســت دارید به 
سمتشــان بازگردیــد و بارها آن را 
ببینید و چه چیزی از آن ها باعث 
می شود شما به سمتشان کشیده 

شوید؟
از فیلم هــا، همــه نــوع؛ ولــی بعضی از 
آن ها که من به طورجدی هرچند ســال 
می نشــینم و برای بار دیگر می بینم، آثار 
سرجیو لئونه و کوبریک است  که دو تا از 
بزرگ ترین و محبوب ترین  کارگردان های 
من هستند. فیلم های فانتزی و ترسناک 

را هم تا بتوانم دنبال می کنم.
مکانی که در آن می نویسید، چه 
شکلی اســت؟ میز کاری آشفته 
داریــد یــا صندلــی ای راحتی با 
دســتگاه تایپی قدیمی؟ اصاًل از 
خودکار و کاغذ استفاده می کنید، 
یا دســتگاه تایپ هــای قدیمی یا 

کامپیوتر؟

مــن از کامپیوتــر اســتفاده می کنــم و 
آشفتگی ســازمان بندی شده را دوست 
دارم! دفتــر کار من خوب و مرتب اســت 
و کتاب هــای مــن کاماًل دقیــق و منظم 
در قفسه هایشــان چیــده شــده اند؛ 
ولی همیشــه یک خرده کاغــذ همه جا 
هســت. چندیــن کتــاب هــم روی میز 
هســتند تا برشــان دارم و در قفســه ها 
قــرار دهــم. کتاب هــای مــن در چهل 
کشــور چــاپ می شــوند؛ بنابراین من 
هر ماه تعداد بســیاری نســخه  خارجی 
را از طریــق پســت دریافــت می کنــم. 
خالصه این ها خوب هستند تا وقتی که 
 کســی وارد اتاق نشــود تا آشفته ترشان 

کند!
از اول که شروع می کنید، به فکر 
نوشــتن یک  سری کامل هستید 

یا بعدًا این موضوع پیش می آید؟
نه، تمام ســه ســری من به عنــوان ایده  
داستانی خودکفا شروع شد. با  »سیرک 
عجایب« فهمیدم کــه می تواند مجالی 
برای نتیجه وجود داشــته باشد، چنین 
حسی داشتم؛ ولی برای یک سری بلند 

برنامه ریزی نکرده بودم. بــا » لرد الس« 
و» شــیوع مــرگ«، حتی در خــواب هم 
نمی دیدم که قرار است اولین کتاب یک 
سری باشند؛ ولی وقتی آن ها را نوشتم، 
ایده هایی در ذهن من به وجود آمد که به 
آن داستان ها وابسته بود و شامل چیز ها 

و اتفاقاتی از آن می شد.
کتاب های شــما حتــی در میان 
کتاب هــای فانتــزی دیگــر هــم 
فضایی تاریــک و نامأنوس  دارند. 
چه چیزی شــما را به ســمت این 

فضاسازی کشاند؟
فکر می کنم که با تــرس من از مرگ ربط 
دارد. ما می دانیــم که وقت محدودی در 
این ســیاره داریم و فکر می کنم بیشــتر 
مردم دوســت دارند به این اعتقاد داشته 
باشند که مرگ پایان ما نیست و اینکه ما 
در جایــی دیگر و با روشــی دیگر زندگی 
خواهیم کرد. هر گونــه ای از فانتزی، به 
ما کمک می کند که به نظریه  اینکه جای 
بیشــتری برای زندگی است و اینکه این 
یکی، تکه  کوتاهی از آن هاســت، وفادار 
بمانیم؛ حتی اگر این داستانی ترسناک 
باشد. من فکر می کنم که مردم سریع تر به 
وجود دنیایی از هیوالها و جادوی سیاه تا 
دنیایی ساده معتقد شوند، وقتی ما برای 
مدتی زندگی می کنیم، می میریم و جهان 
بدون ما به ســمت جایی کامــاًل دلپذیر 
حرکت می کند. اکتشافات خارق العاده 
یــا رمان های وحشــت، قاطعانــه برای 
نگه داشتن انســان در مسیر عقل تالش 
می کنند. در دنیای تاریکی ها، شانسی 
هست و آن وجود نیروی قدرتمند خوبی 
است؛ ولی ما محکوم شده ایم. در دنیای 
بی مزه  حقیقــت. چــرا بایــد از قوانین 
پیروی کنیم، به حقوق مردم دیگر احترام 
بگذاریم و در اول کار بمانیم؟ اگر هرکس 
حتی اثبات کند که هیچ خدایی یا هیچ 
روحی یا هیچ چیز ماوراء الطبیعه دیگری 
وجــود ندارد، فکر کنم مــا خودمان را در 
دنیای بســته رقت انگیــزی ببینیم. در 
ضمن بیایید رؤیا ها را بزرگ و هر جهنمی 
را کــه می خواهیــم، بــاور کنیــم و تمام 
تاریکی ها، ناخوشــی ها و هر داســتان 
جهانی دیگری که ذهن هیجان زده  ما را 
به درگیری وادار می کند، به بازی بگیریم. 

در سر نویسنده فانتزی ها چه می گذرد

آقای شان بااستعداد
جایتان خالی، یــک روز بعدازظهــر رفتیم 
نمایشــگاه تــا گلی از بوســتان علــم و ادب 
بچینیم؛ امــا گل ها متأســفانه خیلی گران 
بودند. نهایتًا با بن تخفیف، فقط توانستیم 
کمی بویشان کنیم؛ اما فکر کردیم بد نیست 
اگر با یکی از مســئوالن برگزاری نمایشگاه 

کمی درباره حواشی آن گپ بزنیم.

در شهر آفتاب 
به نظر شما امسال نمایشگاه در مقایسه 

با پارسال پیشرفت داشت؟
خیلی زیــاد. پارســال تعــداد بســیاری کتاب 
خریداری شــد و آمارمان ناامیدکننــده بود؛ اما 
امسال، توانستیم با افزایش قیمت کاغذ موفق 
شــویم آمار فروش کتاب هــا را کاهش دهیم و به 

هدفمان نزدیک تر شویم.
یعنــی ســرانه مطالعه به نظرتــان تغییر 

می کند؟
ســرانه مطالعه اصاًل به این چیزها ربطی ندارد. 
تجربه نشــان داده شــما کتاب را چه بفروشی، 
چه مجانی بگذاری، تنها اســتفاده ای که از آن 
نمی شود، خوانده شدن اســت. اما کاربردهای 
دیگرش همیشه زیاد بوده؛ مثل سبزی پیچیدن، 

تنظیم رنگ قفسه های کتابخانه، مخ زدن و... .
کدام بخش از نمایشگاه  وضعیت بهتری 

داشت؟
بخش فروش مواد خوراکی به ترتیب فســت فود 
و بستنی و آیس پک و کباب ترکی و یک خوراکی 

جدیدی که اسمش را نمی دانم.
پرفروش ترین عنوان نمایشگاه چه بود؟

کرم ضدآفتاب.
واقعًا؟

با این آفتابی که توی مالج ملت می خورد، انتظار 
دیگری داشتید؟ تازه اولش نمونه کوچک تری را 

مجانی می دهند. 
وضعیت غرفه های خارجی و بین المللی 

چطور بود؟
به شــدت راضی بودنــد و گفتند ســال بعد هم 
می آیند. به خصوص ایتالیایی ها گفتند آن روزی 
که باران گرفت، کاماًل برایشان ونیز را تداعی کرد.

کدام ناشرها فروش بهتری داشتند؟
بیشتر ناشران درسی و کنکوری مثل تست آبی، 
خیلی زرد، کاج اون ور ســعادت آباد، بلک بورد، 

مهر و محبت و مدادچی.
به بازدیدکنندگان کدام قسمت نمایشگاه 

را پیشنهاد می دهید؟
بســتگی به هدفشــان از آمدن دارد. اگر برای 
خرید کتــاب می آینــد، همه خوب انــد و همه 
غرفه ها را بایــد ببینند که در ایــن صورت بهتر 
است کفش مناســب و یک دست لباس اضافه 
همراه داشته باشند. برای تفریح و خوراکی یک 
راسته ای هست که تجمع همه این غرفه هاست. 
از آن دری بیاینــد کــه به این راســته نزدیک تر 
اســت؛ اما اگر به هوای اردیبهشــت و دونفره و 
این حرف ها می آیند، خب به ما ربطی ندارد. از 

هرجا دلشان خواست بروند.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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فعالیت بدنی شدید عمر را افزایش می دهد
دانشــمندان برخالف تالش های فراوان، تا کنون راهی برای توقف پیری در انسان 
نیافته اند؛ اما نتایج تحقیقات جدید دانشگاه یانگ بیرمنگام حاکی از این است که 
می توان روند پیرشدن ســلول های درون بدن را با عرق کردن کندتر کرد؛ نتیجه این 
تحقیق که در مجله »راه های پیش گیری« منتشر شده است، بیان می کند که افرادی 

که به طور مرتب ساعاتی از روز را به فعالیت بدنی شــدید اختصاص می دهند، دارای تلومرهای طویل تری در 
مقایسه با کسانی هستند که فعالیت متوسط دارند یا اصاًل فعالیت ندارند. تلومر پروتئینی است که در انتهای 

کروموزم قرار دارد و مانند ساعتی درون بدن، سن بیولوژیک انسان را تعیین می کند. 

دیوارهای هوشمند
محققان دانشــگاه کارنگی ملون به فناوری جدید و کم هزینه ای برای تبدیل سطوح 
مختلف به صفحه لمسی هوشمند )touchpad( دســت پیدا کرده اند. صفحه های 
لمسی تا االن بیشتر در سطوح کوچک گوشی ها و تبلت های هوشمند معمول بود؛ ولی 
با پیدایش این فناوری با استفاده از یک قوطی اسپری می توان سطوح مختلف با هر 

اندازه ای را مثل دیوار، مبل، فرمان ماشین، اسباب بازی و ... ، به حسگرهای لمسی تبدیل کرد. راز این فناوری این 
است که روی مواد و سطوح را با فلز رسانا پوشش می دهند. با اتصال تعدادی الکترود به ماده رسانا، می توان میدان 
الکتریکی را با روش توموگرافی روی صفحه ایجاد کرد؛ درنتیجه صفحه موردنظر به لمس حساسیت پیدا می کند.

فیزیك دانان به یافتن راه حلي براي  علمی
نتومــي نعمت ا... فرهادی کوا خــواص  کنتــرل 

مولکول هاي باردار و یون هاي مولکولي موفق شــدند. 
راه حل استفاده از »منطق کوانتومي« همان گونه است 
که در ساخت ساعت اتمي NIST )سازمان بین المللي 

استاندارد و فناوري( به کار رفته  است.
این روش جدید کنتــرل مولکول ها هدف زیرکانه اي را 
همچون کنتــرل اتم ها در لیزر دنبــال مي کند. کنترل 
کوانتومي مولکول ها فیزیك اتمي را متحول کرده  است 
که نتایج کاربردي بسیاری، مانند ساخت ساعت اتمي 
داشته  است؛ ولي لیزرکولینگ و کنترل مؤثر مولکول ها 
کاري به شدت دشــوار اســت؛ به این علت که مولکول 
 NIST .داراي پیچیدگي بیشتري در مقایسه با اتم است
در روش جدید خود همچنان از لیزر استفاده مي کند؛ 
اما این لیزر مولکول ها را دنبال مي کند و حالت کوانتومي 
آن ها را به صورت غیرمســتقیم تشخیص مي دهد. این 
روش کنترل مولکول ها معماري پیشرفته اي را در زمینه 
اطالعات کوانتومــي بنیان مي نهد. پژوهش هاي نو در 
فیزیــك بنیادي، همچون اندازه گیــري میزان دایروی 
بودن الکترون را تقویت مي کند و توانایي دانشمندان در 
کنترل واکنش هاي شیمیایي را چند گام به جلو مي برد. 
این تحقیق را گروه بولــدر NIST، یعنی همان گروهی 
که در ســال ١٩٧٨ ایده لیزرکولینگ یون هاي اتمي را 
مطرح کرد، انجام و نتایجش در مجله Nature منتشــر 
شده  است.جیمز چینون هو، از اعضاي گروه تحقیقاتي 
معتقد است که این روش روي گروه بزرگي از مولکول ها 
انجام پذیر اســت. درواقع کاري کــه در این روش روي 
یون هاي اتمي انجام شد، االن روي یون هاي مولکولي 
انجام مي شود. درنتیجه مولکول ها کاماًل تحت کنترل 

قرار مي گیرند.

مولکــول در مقایســه با اتم، به علت داشــتن ســاختار 
پیشــرفته تر و ســطوح انــرژي الکتروني، ارتعاشــي و 
دورانــي، داراي پیچیدگي بیشــتري اســت. مولکول 
به طور معمول تشــکیل شــده  اســت از مجموعه اي از 
اتم هــا و بعضــًا ترکیب هایــي از اتم هــا و مولکول هاي 
کوچك تر که ســاختار بزرگي، ماننــد مولکول DNA را 
 NIST می سازند که طولش به یك متر مي رسد. در روش
حالت کوانتومي یون هاي مولکولي را از طریق ارســال 
اطالعات به یونی ثانوی معین می شــود که می تواند از 
طریق لیزر ســرد و درنتیجه کنترل شــود. پژوهشگران 
درصددند با  استفاده از ایده منطق ساعت کوانتومی، 
امکان دســت کاری یون های مولکولی را فراهم کنند، 
تا درصورت موفقیت بتوانند حرکت برنامه ریزی شــده 
و هماهنگ بیــن جفت های یونــی برقــرار کنند. این 
دست کاری درصورتی انجام پذیر است که مولکول هدف 
در حالت کوانتومی خاصی باشد. جواب »بله« یا »خیر« 
یون اتمی سیگنالیزه می شود. این روش به صورت آرام و 
بدون اینکه تأثیر روی مولکول ها، حالت کوانتومی آن ها 
را تشخیص می دهد. درواقع مولکول ها با حرکت خود، 
اتم ســیگنال دهنده را به حرکــت درمی آورند و این اتم 
یک ســیگنال نوری به ما می فرستد و از حالت مولکول 
خبر می دهد. همان طور که در خط بریل به جای دیدن 
خطوط از روش جایگزین لمس کردن خطوط استفاده 
می کنیم، در این روش هم برای یافتن حالت کوانتومی 

یون های مولکولی از اتم ها استفاده می کنیم.
پژوهشگران NIST برای آزمایش این روش از دستگاه 
قدیمی، شامل یک گیراندازنده یون که در سال 2004 
در آزمایش کوانتوم تلپورتیشــین مورد اســتفاده قرار 
گرفت و لیزری که در آزمایش ساعت کوانتومی استفاده 

شد، بهره گرفتند. 

محققان دو یون کلســیم را در فاصله چند میلیونم متر 
درون محفظه خأل و در دمای اتــاق گیراندازی کردند، 
ســپس مقداری گاز هیدروژن را وارد کردنــد تا یکی از 
یون های کلســیم بــا هیــدروژن ورودی واکنش دهد و 

مولکول کلسیم هیدرید را تشکیل دهند.
هماننــد یک جفــت پاندول که بــا فنری بــه هم وصل 
شــدند، دو یون اتمی به علت نزدیک بودن و دافعه  بارها 
می توانند حرکت خود را با هم تقســیم کنند. محققان 
برای ســردکردن این یون ها از لیزر استفاده می کنند؛ 
درنتیجــه مولکول ایجادشــده هم بــه کمترین حالت 
انرژی خود می رســد، البته فقط در انرژی الکترونیکی 
و ارتعاشــی. انرژی دورانی این مولکول در مخلوطی از 

حالت های مختلف باقی می ماند. 
ســپس با اســتفاده از لیزر مادون قرمز سعی می کنند 
حالت انرژی دورانی مولکول را تغییر دهند. با انجام این 
جابه جایی در حالت انرژی، یک بســته انرژی به اتم ها 
اضافه می شود. سپس با یک پالس لیزر دیگر، جهشی در 
انرژی درونی اتم ها ایجاد می کنند؛ بنابراین اتم شروع 
به پراکنده کردن نور می کند و این بدان معنی است که 
حالت کوانتومی یون مولکولــی تغییر کرده و به حالت 
مطلوب رفته اســت. به این صورت حالــت مولکو ل ها 
کنترل می شود. این فناوری عالوه بر کاربردهای فراوانی 
که دارد، می تواند به سؤال های اساسی در فیزیک پاسخ 
دهد. یکی از ســؤاالت اساسی فیزیک دانان چگونگی 
تغییر ثوابت طبیعت در طول زمان است که با استفاده از 
کلسیم هیدرید در این روش می توان به پاسخ این سؤال 
نزدیک شــد. همچنین اندازه گیری گشتاور دوقطبی 
الکترون که معیاری از دایروی بودن توزیع بار اجســام 
اســت، ازطریق کنتــرل یون هایی با بارهــای مختلف 

میسر است.

روشی جدید برای کنترل مولکول های باردار و یون ها

همه چیز تحت کنترل است
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فلسفه زمان 
 هیچ موجود زنده ای جز انســان، درکی از گذر 
زمان و گذشــته و آینــده ندارند. قــدرت درك 
گذر زمان ویژگي منحصربه فرد و مهمي اســت 
که فقــط در آدمی وجــود دارد و باعث تمایزش 
از حیوان مي شــود. درواقع همیــن درك گذر 
زمان است که باعث ایجاد یکي از اساسي ترین 
سؤال هاي بشر، یعني چیستي ماهیت آن شده 
و سال هاي سال فیلســوفان و دانشمندان را به 
چالش  کشیده و تا به امروز نیز پیروز بوده  است. 
آیا زمان از ماده  خاصي ســاخته شده است؟ از 
کجا مطمئنیم چیزی بــه نام زمان وجود دارد؟ 

آیا زمان آغاز و پایاني دارد؟
تمام فیلســوفان از گذشــته تــا به امــروز روی 
پیوســته بودن زمــان توافق داشــته اند؛ یعني 
اینکه زمان بدون توقف پیش می رود. همچنین 
این پیش روی در جهتی معین درجریان است؛ 
یعني از گذشته به حال و از حال به آینده مي رود. 
توافق عمومي دیگر این اســت که زمان عیني 
اســت و مي توان گذر آن را توسط پدیده هایي، 
مثل چرخش زمین و گذر شــب و روز، مشاهده 
نوسانات اتم سزیم و حرکت عقربه هاي ساعت 

ثبت کرد.
فیلسوفان هند و یونان باســتان اولین کساني 
بوده انــد که دربــاره ماهیت مفاهیــم بنیادین 
عالم، مانند جرم، فضا، ماده و... بحث و تبادل 
نظــر کرده اند. یکي از اســرارآمیزترین مفاهیم 
بنیادیــن، ماهیت زمان اســت که فیلســوفان 
باستان نظریات جالبي در این زمینه داده اند. 
داغ ترین موضوعات مورد بحث در این دوره این 
مســئله بود که آیا زمان مســتقیم پیش مي رود 
یا می تواند دور بزند و برگــردد و دیگري مبحث 

شروع و پایان زمان بود.
در طــول عصــر روشــنگري در قــرن ١٧ و 
١٨ میــالدي، فلســفه مــدرن با نگاهــي نو به 
جست و جوی پاسخ برای سؤاالتي  چون واقعي 
و مطلق یا ذهنــي )به این معنی که انســان ها 
صرفًا براي نظــم دادن و ثبت وقایع آن را تعریف 
کرده انــد( بودن زمــان پرداخــت. در قرن ١٩ 
فیلســوفان، کار روي این مســئله را که آیا زمان 
حال، یــك آن اســت یا یك بــازه زمانــي، آغاز 
کردند. کانونشنالیست ها و فنومنولوژیست ها 
مهم ترین مباحث و مفاهیم را درباب زمان در آن 

سال ها مطرح کردند.
در ادامه فلســفه مدرن بیشــتر روي مسائلی از 
این قبیل تمرکز داشــته اســت: مســئله  زمان 
حال، اینکه ســرعت گذر زمان در همه جا ثابت 
است یا نه، آیا گذشته و آینده واقعًا وجود دارند و 
اینکه دسترسی به گذشته و دیدن آینده چطور 
امکان پذیــر می شــود. در اوایل قرن بیســتم و 
با ظهور نســبیت خاص و طــرح ایده  فضازمان 
چهاربعدي و پیشرفت چشمگیر فیزیك مدرن، 
فیلسوفان درك جدیدي از زمان به دست آوردند 
که نظریاتشان و فرضیه هایشــان را تحت تأثیر 

عمیقي قرار داد.

از کوارک تا کیهان



صفحـــــــه آخـــــــــر

با ُگر گرفتــن فواره  آتــش هیجان و 
انتخابــات، تصمیم گیری  التهاب 
بــرای کم فهمانی چون مــا که فرق 
آب را از آب گوشــت نمی فهمیم، از 
پیداکردن یک روده  راست در شکم 
سیاست مداران هم سخت تر است. مخصوصًا اینکه این 
روزها دلیل و استدالل اســت که از هر ســو به آدم هجوم 
می آورد و خدا می داند که انگار همگی شــاگرد سقراط و 
افالطون بوده اند که نه تنها هیچ ایرادی از حرف هایشان 
به ذهن رنجــور آدم خطور نمی کند، بلکــه فهم برخی از 
آن ها به کلی از دایره  محدود بینش بنده بیرون است. این 

افراد و حرف هایشان را می شود در چند دسته گنجاند. 
دســته  اول آن هایی هســتند که آتــش دادوبیدادهای 
انتخاباتی بیشــتر از همه در جانشــان گر گرفته است و 
لحظه ای آرام و قرار ندارند. این دســته، بســته به اینکه 
نامزد مورد نظرشــان چه کســی باشــد، در بخش های 
مختلفی از علم منطق تخصص دارند. مثاًل بخشی شان، 
ایــن روزها بــه دیالوگ های مانــدگار و جمــالت قصار و 
تکان دهنده روی آورده و می کوشند تا مرددها را با گفتن 
یک جمله چنــان منقلب کنند که فرد مــورد نظر همین 
االن شناســنامه اش را بزند زیر بغلش و جلــوی دِر مراکز 

اخذ رأی تا خود جمعه بســت بنشــیند؛ جمالتی مثل 
»رأی می دهم پس هســتم، رأی ندهی پس نیســتی«،  
»می خواهی ما هم ونزوئال شــویم؟«، »مگر تورم کنترل 
نشــد؟ دیگر چه می خواهی بی چشــم و رو؟«. نســخه  
آماده ایســت که برای همــه می پیچند، باشــد که غبار 

تردید از آینه  افکار این قوم شکاک زدوده شود.
اما طرفداران ســابق دولت ســابق، از هشت ســو چنان 
مرزهای منطــق را دریده اند که مغزمــان مثل معده ای 
که هشــت قلم غذا را با هــم به خوردش داده باشــند، از 
هضم حرف های آن ها عاجز اســت؛ به طــور مثال این 
دسته می گویند: »می خوام تورم صد سال سیاه کنترل 
نشه! رکود کمر قشــر ضعیف رو شکسته!« و جایی دیدم 
که کسی از ایشــان پرسید: »مســلمان! مصیبت رکود 
به یک باره از آســمان بر ما نازل شــد یا دولت محبوبتان 
این میراث را برجا گذاشــت؟« و ایشان در پاسخ گفتند: 
»دولت قبل؟ کی؟ اسمش چه بود؟ آهان آن منحرف را 
می گویید؟ مطمئنًا در ایــن زمینه پای اصالح طلبان در 
میان است و اگر ردش را بگیریم، می فهمیم کل این مدت 

فیلم بازی کرده خودش را اصولگرا جا بزند«. 
ما که فهممان قد نمی دهد، شــاید هم راست می گویند 
و طرف اصاًل مهره  انگلیســی ها بوده است. از این دسته 

که بگذریم افرادی هســتند که روی گازهای نجیب را در 
خنثی بــودن ســفید کرده اند و خــدا را شــکر که خیلی 
اســتداللی از آن ها بیرون نمی آید که مــا را در این کارزار 
انتخاب سرگردان تر کند. کار این گروه این است که بعد از 
مناظره ها از زیرپاگذاشته شدن اخالق، گوشت تلخ شوند 
و در صفحه  اینستاگرامشــان بنویســند: »جای مردان 
سیاســت بنشــانید درخت... «؛ طوری که انگار دنیای 
سیاســت را مثل روح لطیف نوزاد، پاک می پنداشته اند و 

حاال دلشان از این همه بی اخالقی شکسته است. 
 اما دســته  آخر که معتقدند قیر و ایزوگام هردو یکی اند، 
اساســًا ســطح اســتدالل های فخیمه  خــود را در حد 
مــا فرومایگان پاییــن نیــاورده و خود را بیخــود زحمت  
نمی دهند؛ چراکــه یقین دارند فهم ما به خاک آســتان 
درک ایشان نمی رسد. این دسته، اگر از کنار کسانی که 
پوستر دستشان است رد شــوند، چنان نگاهی از گوشه  
چشم به آن ها می اندازند که می شود کاماًل فهمید توی 
دلشان می گویند: »همانا شما گمراه ترین انسان هایید، 
اف بر شما نفهمندگان و افســوس به حال من که در بین 
شما تباه شــده ام!«. مخلص کالم اینکه پس از شنیدن 
ایــن همه حرف حســاب، ما از قبــل هم ســرگردان تر و 

حیران تر شده ایم.  

833...0921: خیلي وقته دیگه کســي نپرسیده: آقا 
روزنامه پولیه؟

   چون نســلی که بــرای روزنامه پول 
می دادن رفتن دیگه. پیر شدی آقا!

068...0911: روزنامــه محتــرم، خیلی تابلــو از یه 
جریان انتخاباتی حمایت مي کنی!

   می شه لطفًا بگی از کدوم طرف که من 

متناسب با اون جواب بدم؟
231...0912: الحمدهلل مردم ما سال هاســت دزد و 
دروغگو رو مي شناسن و انشــاءاهلل امسال هم انتخاب 
اصلح رو می کنن. فقط من مونــدم بعضي آقایون چه 
ریگی به کفــش دارند که این همــه از دولت دو دوره 

قبل می ترسن؟
   از فتحه هایی که اســتفاده می کنه، 

می ترســن. یهو همه چی رو از ایــن رو به اون رو 
می کنه.

659...0919: فقــط متن هــای آقــای ســلطانی 
جناحیه؟ متن هــای آقای کریمیــان رو نمی خونن 

دوستان؟
   از قدیم گفتن فقط جناح مقابل کاراش 

جناحیه.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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32
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ما که حیرانیم و سرگردان به منزل می رسیم؟
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به نظر شما  چرا شریفی ها  
ترجیح می دهند کفش هایشان 

را باالی کمد بگذارند؟
1. میانگین قدی شان بلند 
است و خم شدن جان فرسا

2. پاهای بزرگی دارند و 
کفششان جا نمی شود

3. تعدادی از کمدها کلید 
ندارند

4. می خواهند سریع پس از 
نماز بردارند بروند چون وقت در 

شریف طالست

تعبیر خواب؛ مخصوص 
کاندیداهاي انتخابات شوراها 

 
1. اگر خواب دیدید فیلي 
بر پشــت شما ســوار شده 
اســت و شــما نمي توانید 
کمرتــان را راســت کنید، 
کــه  اســت  آن  تعبیــرش 
کمرتان در آینده زیر بار ســنگین مسئولیت ها 
خواهد شکســت. به شما پیشــنهاد مي کنیم 
با ایــن روحیــه ظریفتــان هرچه ســریع تر از 
کاندیداتوري اســتعفا دهید. اگر هم اســتعفا 
ندادید، بی خیال بودن و حاشاکردن را تمرین 

کنید.
2. اگر خــواب دیدیــد در زیــر آوار مانده اید و 
یك سگ زنده یاب شــما را پیدا کرده و درحال 
تکه پاره کردن شماست، تعبیرش آن است که 
نه تنهــا در انتخابــات موفق نمي شــوید، بلکه 
به خاطر هزینه هاي انتخابات یک عالمه بدهي 
هم باال مي آورید. آن سگ هم احتمااًل یکي از 
طلبکاران شماست که به نحو خاصي )!( حال 

شما را اخذ مي کند!
3. اگــر خــواب دیدیــد در ســر کوچــه یــك 
کشتي گیر شما را ضربه فني کرد و در ته کوچه 
یك کاراته باز شــما را ناك اوت کــرد، تعبیرش 
این است که نمي توانید با هیچ کدام از احزاب 

ائتالف کنید.
4. اگر خواب دیدید که »ســیزده به در« است 
و شــما در وســط یك فلکه نشســته اید و چاي 
مي خوریــد، تعبیــرش این اســت که توســط 
افــراد هم لیســت و به ظاهــر طرفدارتان، دور 
مي خورید. راه مقابله این اســت که اگر وسط 
یک فلکه نشستید، هم زمان که خواستند شما 
را دور بزننــد، شــما هم بچرخید تا این نقشــه 

آن ها خنثی شود!
5. اگر خــواب دیدید در کره مریخ هســتید و 
مردم را از آن باالباالها خیلي کوچك مي بینید، 
تعبیرش این اســت که در یك » لپ لپ« جایزه 
سفر به کره ماه را خواهید برد و بعد از موفقیت 
در انتخابات دیگر مردم کوچه و بازار را مشاهده 

نخواهید کرد. 
6. اگر خواب دیدید که دارید خواب مي بینید، 
تعبیرش این اســت که مگر خــواب ببینید که 
در انتخابات شــورا رأي بیاوریــد. البته ناامید 
نشــوید، در برخی موارد ثابت شــده است که 
برخی افراد که حتی خوابش را هم نمی دیدند، 

در انتخابات ها برنده شده اند.
7. اگر خواب دیدید که یك مرغابي هســتید و 
مدام زیرابي مي روید، بعد مارمولك شــده اید 
و از دیوار راســت باال مي روید و بعــد تبدیل به 
آفتاب پرســت... ، تعبیري نــدارد، فقط کمتر 

شام بخورید!
8. اگــر خــواب دیدید کــه اقتصــاد در رکود 
قــرار دارد و ســاختمان پالســکو فروریخته و 
معدنچی ها در معدن گرفتار شــده اند، تعبیر 
خاصی ندارد؛ زیرا شما خواب نیستید و الکي 

خودتان را به خواب زده اید!

ارژنگ حاتمي

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به کسانی که در زندگی شــان انصراف می دهند. تقدیم می شود به نامزدهای 
انتخاباتی که با انصراف خودشــان به نفع یکدیگر، بــازار پیش بینی هــا و مناظرات خیابانــی و فامیلی انتخابات 
را رونقی دوباره می دهند. اما خارج از دنیای سیاســت تقدیم می شــود بــه آن هایی که پس از کنکوری ســخت یا 
سهمیه ای سخت یا ســهمیه ای گالبی، تصمیم می گیرند به نفع علم خودشــان انصراف دهند. تقدیم می شود به 
کسانی که در عالم دوستی بعد از کدورتی ساده یا سخت، به نفع نفر بعدی از ادامه راه انصراف می دهند. در نهایت 

تقدیم می شود به مردان و زنانی که به نفع کسانی که دوستشان دارند، عاشقانه از آسایش خود انصراف می دهند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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