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پرونده ای در خصوص ضوابط پوشش در دانشگاه

چی بپوشم؟
شفاف باش

نمی دانم از کی شروع شد؛ 
اما بــه گمانــم خیلی وقت 
اســت راحــت نمی توانیم 
به هم اعتمــاد کنیم و این 
بی اعتمــادی در تمام ابعاد 
توســعه پیدا کرده اســت و حتی در خانواده ها 
هم که فی نفسه کانون اعتمادند، دیده می شود. 
به هم دانشــکده ای خود اعتماد نمی کنم؛ چون 
چیزهایی درمورد او می گویند که »اخ« اســت. 
به دانشــجویم اعتماد نمی کنم؛ چون به نظرم 
می خواهــد تقلب کند. بــه کارمنــدم اعتماد 
نمی کنم؛ چون فکر می کنــم می خواهد از زیر 
کار در برود. به همســرم اعتماد نــدارم؛ چون 
مشکوک می زند. به پســرم اعتماد ندارم؛ چون 
به نظرم به من دروغ می گوید. به رئیس جمهور 
اعتماد ندارم؛ چــون می گویند مدرکش تقلبی 
اســت. به رئیس قوه قضاییه اعتماد ندارم؛ چون 
شــنیده ام 63 حســاب بانکی دارد و دخترش 
جاســوس انگلیس اســت. به رئیــس مجلس 
اعتماد ندارم؛ چون می گوینــد معامله می کند 

و کذا و کذا.
می توان دالیلــی را که بــه ایــن بی اعتمادی 
دامن می زند، لیســت کــرد؛ اما فکــر می کنم 
یکی از مهم ترین دالیلش »ندانســتن« باشد. 
کافی نبودن اطالعات و شــناخت ما از موضوع 
یا فردی باعث می شــود با اولین حرف یا رفتار، 
هر چقدر هم که بی اســاس باشد، به اعتمادمان 
شــک کنیم و چرخه ای بی اعتمــادی را کلید 
بزنیم. قدیم ترها، آن زمان که فجازی آن قدر ما 
را در خود حل نکرده بود، بیشــتر با هم مواجهه 
داشتیم، بیشتر حرف می زدیم، بیشتر همدیگر 
را می شــناختیم و از آن طــرف کمتر شــایعه 
می شــنیدیم و کمتر همدیگــر را از روی ظاهر 
قضاوت می کردیــم؛ پس یک طــرف ماجرای 
بی اعتمادی، قضاوت بدون شــناخت و براساس 

شنیده ها است. 
اما این همــه ماجــرای بی اعتمادی نیســت. 
ســهم قضاوت شــوندگان هم در ایجــاد این 
بی اعتمادی کمتر از قضاوت کنندگان نیســت. 
امیرالمومنیــن )ع( در نامه شــان بــه مالــک 
می فرمایند: »هرگاه رعایا  به تو گمان بد ببرند، 
افشــاگری کن و عذر خویــش را درمورد آنچه 
موجب بدبینی شــده است، آشــکارا با آنان در 
میان گذار و با صراحــت  بدبینی آن ها را از خود 
برطرف ســاز و... «. پس طرف دیگــر ماجرای 
بی اعتمادی، فقدان شــفافیت اســت. قضاوت 
بدون علم و فقدان شــفافیت دو تیغه قیچی ای 
هستند که اعتماد را سر می برند. پس هم وقتی 
نمی دانیم قضاوت نکنیم، هــم وقتی در موضع 
ظن قرار گرفتیم، شفاف ســازی کنیم تا بتوانیم 

بیشتر به هم اعتماد کنیم.

سرمقاله

اتفاقات مختلف در ســلف دانشــگاه در سال تحصیلی 
صفحه  2 جدید، سؤاالت بسیاری را ...  

هفته  گذشــته ســایه  ناامنی بار دیگر بر محله  طرشت 
صفحه  3 گسترده شد. چند مورد زورگیری و ...  

ایران به مدد اینکه در نقطه خاصی از کره زمین قرار گرفته 
صفحه  6 است، هم از برخی مواهب طبیعت ... 

انرژی هسته ای و سد یا انرژی و آب؟اسنایپر طرشت دستگیر شدغذای شفاف

رضا کاردر رستمی

صفحات 4 و 5 
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توپ زرد و آبی
مســابقات ورزشی پاییزی بین دانشــکده ای کم کم آغاز می شوند. اولین مسابقه، 
والیبال است. گروه بندی های والیبال انجام شده است و 11 دانشکده  در سه گروه 
قرار گرفته اند. بازی های گروهی از امروز و با بازی عمران و پردیس، رأس ساعت 12 
در ســالن اســتاد جباری کلید می خورد و تا 15 آبان ادامه خواهد داشت. از طرف 

دیگر تمرین های تیم کارکنان والیبال آقایان آغاز شده است و عالقه مندان می توانند از امروز ساعت 16 در این 
تمرین ها که شنبه ها و دوشنبه هاست، شرکت کنند. برای دیدن جدول مسابقات والیبال دانشکده ای و کسب 

اطالعات بیشتر می توانید به کانال اداره  تربیت بدنی sharifsports@ مراجعه کنید.

رهرو
»نگاهی به پشــت ســر، نگاهی به پیش رو، تا دورترین افق ممکن و نقشه راهی در 
دســت، »رهرو« گاهی پا جای پای دیگران می گذارد و گاهی راه می سازد و همواره 
مصمم اســت. شــناخت راه، اولین قدمی اســت که »رهرو« بر می دارد«. انجمن 
اســالمی دانشــجویان قصد دارد تا اولین جلسه از سلسله جلســات »رهرو« را روز 

یکشــنبه 7 آبان ماه در ساعت 16:30 در آمفی تئاتر مرکزی برای عموم دانشجویان برگزار کند. در این جلسه 
دکتر مشایخی و دکتر ثنایی و مهندس جراحی حضور دارند و قرار است تا دورنمایی از راهی را که دانشجویان 

در پیش دارند، به آن ها نشان دهند. برای اطالعات بیشتر به کانال Rahrosessions@ مراجعه کنید.

رونمایی از یک جاسوس
جامعه  مهندسین نفت شاخه  شریف، روز سه شنبه ساعت 16 مستند »نامه های یک 
جاســوس نفتی«  را در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اکران می کند. اولین اکران این 
فیلم به صورت خصوصی و با حضور وزیر نفت بوده است؛ ولی سه شنبه، اولین اکران 
عمومی این مستند است که با حضور میهمانانی چون دکتر حسینی مشاور وزیر نفت 

و امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر صورت می پذیرد. این مستند قراردادهای نفتی را از جنبه های مختلف و با 
مصاحبه با افراد مختلف بررسی می کند. غیرشریفی ها تا یکشنبه مهلت ثبت نام دارند و شریفی ها تا سه شنبه، 

البته درصورتی که ظرفیت تکمیل نشود. برای ثبت نام و اطالعات بیشتر به کانال sharifspe@ سری بزنید.

حلقه مکتوب
انجمن علمی دانشــکده فیزیک، قریب به ده سال است که حلقه مطالعاتی-قرآنی 
»مکتوب« را با موضوعات مختلفی برگزار می کند. در این جلســات عالوه بر مطالعه 
مبانی تعالیم اجتماعی اسالم، به مسائل مناقشه برانگیز روز در همین رابطه نیز پرداخته 
می شود. محوریت این حلقه در ترم جاری اخالق و حقوق اجتماعی در قرآن است. در 

این جلسات، موضوعاتی از قبیل ارتداد، قصاص، حجاب و حقوق زنان  و... بررسی می شود.  این جلسات روزهای 
چهارشنبه   از ســاعت 13:30 تا 15 در اتاق انجمن های علمی دانشکده فیزیک دایر است. اطالعات بیشتر، 
گزیده متون مطالعه شده و دیگر اطالعات مرتبط را می   توانید در کانال Halghe_maktoob@ جست وجو کنید. 
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خبری برای عالقه مندان به محیط زیست   
و تصفیه  آب؛ گــروه کیمیا با همکاری گروه 
دوستداران محیط زیست ســمیناری را در 
زمینه  تصفیــه آب  با عنــوان »تصفیه  آب با 
غشــای پلیمری PVDF« برگــزار می کند. 
ارائه کننده، خانم نیلوفر پزشــک، اســتاد 
زمــان  و  کاناداســت  مریلنــد  دانشــگاه 
برنامــه دوشــنبه ســاعت 16:30 اســت. 
برای ثبت نــام و اطالعات بیشــتر به کانال 

kimia_group@ مراجعه کنید.
گروه خیریه فردای ســبز از افراد عالقه مند   
بــرای کار در زمینه های رســانه ای، مانند 
کارهای گرافیکی )برای تهیه پوستر و... (، 
عکاسی، فیلم برداری، تولید محتوا )برای 

کلیپ و فایل صوتی( دعوت می کند.
اگر به مسائل کارآفرینی عالقه مندید، این   
جلسه را از دســت ندهید. »زنگ صنعت« 
دوشــنبه، ســاعت 16تــا18 در ســالن 
سمعی بصری دانشکده صنایع با موضوع 
»نکاتی که برای نوشــتن  Bussiness plan و 
تحویل آن به سرمایه گذار باید رعایت شود« 
به سخنرانی دکتر محمدرضا فرحی، مدیر 
مالی شرکت ســرمایه گذاری رهنما برگزار 
می شــود. برای کســب اطالعات بیشتر به 

آدرس   ssa_iesharif@ مراجعه کنید.
موکب خیام الحســین، با همــکاری مردم   
عــراق ظرفیتی محــدود اســکان صلواتی 
برای زائران در شهر نجف برپا می کند. برای 
اســکان در این موکب، اولویت بــا بانوان و 
متأهالن اســت. برای ثبت نام به وب سایت 
www.izbanee.ir یا کانال تلگرامی موکب 

به نشانی khiam_hosein@ مراجعه کنید.
گروه علمی دانشــکده  صنایــع کارگاهی با   
عنوان »معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه 
ایران« در روز جمعــه 12 آبان برگزار می کند. 
برای ثبت نام به کانال دانشکده  صنایع که در 

باال به آن اشاره شد، مراجعه کنید.
مرکز کارآفرینی، سه شنبه 9 آبان کارگاهی   
رایــگان بــا عنــوان »هم آموزی فتوشــاپ 

مقدماتی و پیشرفته« برگزار می کند.
دکتر محمدرضــا اجتهادی کــه عضو هیئت   
علمی دانشــکده  فیزیک است، عضو اتحادیه  
فیزیــک محــض و کاربــردی )IUPAP( شــد. 
همچنین رامین گلستانیان از فارغ التحصیالن 
شــریف به عنوان رئیس کمیسیون بیوفیزیک 

این اتحادیه انتخاب شد.

اتفاقات مختلف در ســلف دانشگاه در سال تحصیلی جدید، سؤاالت بسیاری را در ذهن شریفی ها ایجاد کرده است. از کرم زنده پیداشده در  غذا گرفته تا منوی عجیب و هیجان انگیزی که در این دو هفته جلوی شــریفی ها قرار گرفته است. به همین علت سراغ آقای حسینی، مدیر گفت وگو
امور تغذیه دانشگاه رفتیم تا جواب بخشی از سؤاالت مطرح در حوزه تغذیه را از زبان خودش بشنویم.

قضیه کرم زنده ای که در اوایل مهر در غذا 
پیدا شد چه بود؟

برای مــا هم ســؤال بود که چه می شــود کــه یک کرم 
می تواند این همه مراحل مختلف پخت را رد کند و زنده 
سر از غذا بیرون آورد. چند ســال گذشته ما در یکی از 
غذاهایمان سوسک زنده پیدا کردیم. آن زمان همکاران 
ما چند سوسک را در قسمت های مختلف زنجیره تهیه 
و طبخ و توزیع غذا وارد سیســتم کردند تا بفهمیم این 
سوسک از کجا وارد کار شده است. حتی سوسک هایی 
را پختیم، ســرخ کردیم و قص علی هــذا. نتیجه ای که 
آن زمان گرفتیم این بود که سوسک بعد از طبخ غذا یا 
وارد شده یا آن را یک نفر از عمد وارد فرایند کرده است.
از  یکــی  کــه  می گوییــد  شــما  یعنــی 
دســت اندرکاران خود اداره تغذیه این کار 

را کرده است؟
کار که به طور کل دســت همکاران امور تغذیه نیســت 
و تحویل ســالم غذا در اختیار و تعهد پیمانکار اســت. 
جواب این سؤال نیازمند یک مقدمه است. طی برنامه 
بهبود سه ســاله ای که از بدو قبول این مسئولیت برای 
امور تغذیه دانشگاه در نظر داشتیم، ابتدا شروع کردیم 
به نوسازی وسایل آشــپزخانه و تبدیل روش آشپزی از 
ســنتی به صنعتی با رعایت ملزومات و استانداردهای 
ویژه خودش کــه این کار باعث شــد غــذای به مراتب 
ســالم تری را در اختیار دانشجویان قرار دهیم؛ به طور 
مثال مقدار روغن مصرفی در طبخ برنج به یک هشــتم 
مقدار قبل کاهش یافت )87 درصد کاهش(. با توجه به 
این صنعتی سازی نیاز بود که نیروی انسانی سلف نیز 
به همین تناسب به روز شود. پیش از این نیروی انسانی 
ما را 60 نفر تشــکیل می دادند کــه 35 نفر از آن ها را با 
نیروهایی که بتوانند با دســتگاه های جدید کار کنند، 
جایگزین کردیم. ضمن آنکه این صنعتی سازی باعث 

حذف 5 نفر از نیروها شد و االن 55 نیرو داریم.
خب این مســائل چــه ربطی به کــرم زنده 

غذا داشت؟
به هر حال چند ده نفر از همکاران قبلی سلف جابه جا 
شدند و باالخره سازمان های غیررســمی نیز در میان 
آن ها وجود داشته است. یک احتمال قوی این است که 

افرادی ناراضی از میان همان سازمان های غیررسمی 
در این اتفاق نقش داشــته باشــند؛ اما ما هنوز به هیچ 
عنوان قضــاوت نهایی در این خصوص نکرده ایم و این 

یک گمان است.
این درمورد کرم های زنده در غذاست. اما 
تا امروز چنــد بار در گوجه هــم کرم وجود 

داشته است.
گوجــه و میوه که یا طبخ نمی شــوند و یا خیلی کم گرم 
می شوند، احتمال دارد که کرم نیز در آن ها پیدا شود و 
از دست ما خارج است. ببینید ما روزانه به طور متوسط 
5هزار پرس غذا درســت می کنیــم. از این میان 2 غذا 
هم در گوجه شــان کرم پیدا شــود، فضــای مجازی پر 
می شود از عکس این دو گوجه؛ درحالی که این مسئله 

در رستوران ها نیز  بعضًا اتفاق می افتد.
آیا ایــن کرم اگــر خورده شــود بیمــاری زا 

نیست؟
کارشناس تغذیه ما می گوید که نیست؛ ولی قطعًا بهتر 
است خورده نشود و دوستان باید بیشتر دقت کنند در 

خوردن میوه و گوجه و... .
برویــم ســراغ منــوی جدید. قضیــه بیف 
اســتروگانوف و اسپاگتی با ســس آلفردو 

چیست؟

ما با پیمانکار جدید روی یک لیســت شامل 97 غذای 
مختلــف توافــق کرده ایم. یکــی از این غذاهــا که در 
قرارداد جدید پیش بینی شده است بیف استروگانوف 
است. غذاهای دیگری چون راگو، چلوکباب قفقازی، 
چیکن اســتروگانوف و... نیز وجود دارد. یک کارگروه 
که نماینده شورای صنفی نیز در آن حضور فعال دارد، 
نسبت به برنامه غذایی تصمیم می گیرند و برنامه غذایی 
را مشخص می کنند. درنهایت کارشناس تغذیه ما روی 
آن نظر می دهد که غذاها با هم سازگار باشند و مشکل 
بهداشتی و ســالمتی پیش نیاید. در این مقطع نوبت 
به بیف اســتروگانوف رسید. سرآشپز یک نمونه درست 
کرد و 20 نفر از دانشجوها با هماهنگی شورای صنفی 

مهمان ما بودند و غذا را تأیید کردند.
سؤال دیگر این بود که چطور می شود بیف 
اســتروگانوف را با قیمت هزار و چهارصد 
تومان تحویل دانشــجو داد؟ مگر گوشت 
آن چقدر است که این قدر ارزان می شود؟

نگران نباشید. 150 گرم گوشــت فیله گوساله، 100 
گرم ســیب زمینی،  50 گرم روغــن ، ادویه مرغوب نیم 
گرم، 50 گــرم پیاز، نمک 2 گرم، قــارچ 100 گرم، آرد 
12 گرم و شــیر به مقدار 50 سی ســی بــه ازای هر نفر 

تشکیل دهنده این غذاست.

از ماجرای کرم های غذا تا منوی ویژه دو هفته جاری

غذای شفاف
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ارتباط با فروش
شرکت دیجی کاال بزرگ ترین مرکز پردازش ســفارش )Fulfillment Center( در 
خاورمیانه را دارد. مرکز پردازش همان جایی اســت که فروشگاه های بزرگی چون 
دیجی کاال ســفارش ها را برای مشتری آماده  ارســال می کنند. مرکز کارآفرینی با 
همکاری گروه علمی دانشکده  مهندسی صنایع بازدیدی را از این مرکز ترتیب داده 

است. این بازدید روز پنجشنبه 11 آبان است و اولویت ثبت نام آن نیز با دانشجویان مهندسی صنایع است. در 
این بازدید استاد خدمتی، یکی از استادهای فعال دانشکده صنایع در حوزه  داده کاوی )Data Mining( هم 
حضور خواهد داشت. اطالعات بیشتر را در کانال گروه علمی دانشکده  صنایع ssa_iesharif@ پیدا کنید.

طراحی تفکر یا تفکر طراحی
همان طور که تیم VC-CUP از قبل وعده داده بود، اکنون زمان برگزاری کارگاه های 
آموزشی رســیده اســت. اولین کارگاه با عنوان »تأمین مالی اســتارت آپ ها و برنامه 
کســب وکار« روز 1 آبان برگزار شد و کارگاه دوم قرار است دوشــنبه 8 آبان برگزار شود. 
موضوع این کارگاه »تفکر طراحی« است و میزبان آن مهشید خسروی، مدیرعامل شرکت 

آوند است و قرار است در آن راجع به موضوعاتی چون »مفهوم تفکر طراحی« و »فعالیت گروهی در رابطه با تست 
 VC-Cup محصول« مباحثه کند. شرکت در این کارگاه ها برای همه  دانشجویان آزاد است، حتی کسانی که در
شرکت نکرده اند. هزینه  آن نیز 40هزارتومان است. اخبار مربوط به VC-Cup را در sharifvccup@ دنبال کنید.

نسیه روز 96بــــــــخش  خـــــــبری آبان   6 شنبه    734 شماره 

»خانه دختر«، قربانی سانسور 
برداشت اول. فیلم داستان  حسین شاهرخی

دختری اســت که در روز ازدواجش، خانواده 
نامزدش به طور غافلگیرانه ای او را برای تست 
دوشــیزگی به کلینیکی می برند. دختر دچار 
استرس شدید می شــود و فرار می کند. نامزد 
دختــر وقتی از ایــن جریان مطلع می شــود، 
بســیار ناراحت شــده و به دنبال همسرش در 
خیابان ها می افتد. دختــر به دلیل نامعلومی 

می میرد. 
برداشت دوم. فیلم سال 93 ساخته شد و مجوز 
پخش نگرفت. بعد از ســه ســال بــا تغییراتی 
)حذف بخش کوتاه اما معنا داری( اجازه پخش 
گرفت؛ اما قســمتی که سانســور شد این بود: 
»علت دوشــیزه نبودن دختر، تجاوز پدرش در 

کودکی بوده است!«.
برداشــت ســوم. نقد مــن بــه نــگاه مدیریت 
فرهنگی در کشور اســت. با پاک کردن صورت 
مســئله، مشــکل حــل نمی شــود. نگاهی به 
نقطه نظرات متولیان امور نشانگر این است که 
ما می دانیــم تجاوز، قتل، دزدی، کودک آزاری 
و در نگاه کلی هزاران مشــکل اجتماعی وجود 
دارد؛ امــا نمی خواهیــم درمــورد آن صحبت 
کنیم. چرا؟ چون می شــود سیاه نمایی! چون 
بهانه ای می دهد به دســت دشمنان. این نگاه 
از پایه غلط اســت. مشــکالت باید در ســطح 
جامعه مطرح شــود. نگاهی بــه فیلم نور افکن 
)Spotlight 2015 ( بیندازید. برنده دو جایزه 
اسکار و نامزد چهار جایزه اسکار دیگر. موضوع 
فیلم تجاوز کشــیش ها به پســران خرد ســال 
است. بیســت میلیون دالر هزینه می کنند که 
فیلمی بســازند که در آن نشــان دهند مشکل 
دارند! تفاوت نگاه را نظاره کنیم تا متوجه عمق 

فاجعه بشویم. 
برداشــت آخر. حال این روزهــای جامعه ما به 
هیچ وجه خوب نیســت. بــاور نمی کنید، فیلم 
سه مناظره انتخابات ریاست جمهوری را مرور 
کنید. شــش نفر کــه تأیید صالحیت شــدند 
تا ســکان مملکت را به دســت بگیرنــد به تمام 
زوایای پنهان و آشــکار مشکالت جامعه اشاره 
کردند؛ فقر، بیکاری و فساد اقتصادی و اداری 
و اجتماعــی. راه برون رفــت از ایــن وضعیت، 
بازکردن فضای گفت وگو و تعامل اســت. وقتی 
مشکلی مطرح شــد، وقتی قبح مسئله نشان 
داده شد، شاید کسی دیگر به راحتی به خودش 
اجازه ندهد تا مرتکب خطا شود. باید بگذاریم 
مشکالت مطرح شــود و سینما یکی از بهترین 
جاها برای این کار اســت. آحــاد جامعه از هر 
ســطح و با هــر تفکری بــه ســینما می آیند، یا 
ازطریق ســینمای خانگی به تماشای فیلم ها 
می نشــینند. پس از طرح مســئله، نوبت ورود 
متخصصان امور برای حل مشــکل اســت. از 
طرح مشکالت نترسیم. نســل جوان ما امروز 
با مشــکالت بســیاری مواجه اســت کــه اگر 
چاره اندیشی نشــود، شاید فردا دیر باشد، اگر 

امروز دیر نباشد!

هفته  گذشته سایه  ناامنی بار دیگر بر محله  طرشت گسترده شــد. چند مورد زورگیری و قمه کشی و سرقت و یک مورد تیراندازی به خوابگاه  گفت وگو
طرشت3، دیگر اخبار دانشگاه را تحت الشعاع خود قرار داد. سراغ آقای صیامی، مسئول حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه رفتیم و چندوچون هاتف محقق

قضیه را از زبان وی شنیدیم.

در رابطه با تیراندازی در طرشت3 بفرمایید 
زمان وقــوع حادثه کی بــود و چطور اتفاق 

افتاد؟
ســاعت 00:30 بامداد روز دوشنبه فرد تیرانداز که در 
طبقه  ســوم یکی از ساختمان های مســکونی شمال 
خوابگاه بود به ســمت دانشجویی که در بالکن اتاقش 
بود، تیراندازی کرد و ســاچمه  تفنگ بادی عینک او را 

شکست و به زیر چشمش اصابت کرد.
نقــش حراســت در پیگیــری قضیــه چه 
بــود و وضعیت دادرســی پرونــده در چه 

مرحله ایست؟
ســاعت 6:30 صبح که به دانشــگاه آمدم، به محض 
مطلع شــدن، با چند تــن از مســئوالن، کمیته  بحران 
تشکیل دادیم. همچنین بالفاصله با کالنتری و معاونت 
اطالعات آن ها هماهنگ کردیم. بــه خوابگاه رفتیم و 
اتاق دانشجو را بررســی کردیم و افرادی را هم که قباًل 
برایشان این اتفاق افتاده بود، خواستم و درنهایت فرد 
مذکور را شناســایی کردیم و تفنگش را نیز در خانه اش 
کشف کردیم. به هرحال این اتفاق فقط جنبه  شخصی 
ندارد. چون به خوابگاه دانشگاه تیراندازی شده است.
متهم با قرار وثیقه  50 میلیونی در زندان است. پدرش 
هم اینجا آمده بود و اصرار داشت که رضایت بگیرد که 
قاعدتًا این اتفــاق نمی افتد و فردی کــه چنین کاری 

کرده، باید هزینه بدهد.
سن فرد مجرم چقدر بوده است؟

حدود 27 تا 30 سال.
انگیزه  او چه بوده است؟

در ایــن مقام نیســتم که انگیــزه را تشــخیص بدهم؛ 
ولی طبق برداشت شــخصی ام و چیزهایی که از افراد 
مختلف، مثاًل پدر متهم شنیده ام، فرد بیماری داشته 

و از سروصدای خوابگاه هم به ستوه آمده بود.
دانشجوی مصدوم آسیب جدی دیده بود؟
خیر. در حد کبودی و کمــی خونریزی بود و با مراجعه 
به بهداری محل زخم را شست وشو دادند و آمپول کزاز 

به او زدند.
این اتفاق قباًل هم سابقه داشته است؟

بله. قباًل حداقل سه بار این اتفاق افتاده بود و احتمااًل 
بارهای پیش هم همین شخص بوده است. مثاًل یک بار 
به یکــی از کارگران خدماتی خوابگاه تیراندازی شــد. 
دفعه های پیش فرد خاطی شناسایی و دستگیر نشده 

بود؛ ولی خوشبختانه این بار دستگیر شد.
خب االن هم آیا امکان این وجود ندارد که 
این فرد پس از آزادشــدن ایــن کار را تکرار 

کند؟
این فرد ساعت 12:30 شب تیراندازی کرده بود و بعد 
بر این اساس که بارهای پیش هم دستگیر نشده بود، با 
خیال راحت خوابیده بود؛ ولی با برخوردی که این بار 
با او صورت گرفت بعیــد می دانم دیگر این اتفاق تکرار 

شود. در این رابطه پیشنهادی هم دارم برای مسئوالن 
دانشگاه. اینکه دیواری حائل یا ضدصدا در کناره های 
خوابگاه نصب کنند تا هم صدای خوابگاه کمتر منازل 
مسکونی اطراف را آزار دهد و هم از بروز چنین اتفاقاتی 

جلوگیری شود.
برویم ســراغ ماجرای قمه کشی. حراست 
دانشــگاه اطالعیــه ای داده بــود مبنی بر 
جلســه ای با مســئوالن نیــروی انتظامی 
دربــاره افزایــش امنیــت. پارســال هم در 
بازه ای که تعداد زورگیری ها زیاد شده بود، 
حراســت اعالم کرد که با نیروی انتظامی 
جلسه داشته اســت و قرار اســت امنیت 

افزایش یابد. در این مورد توضیح بدهید.
بحث ناامنــی در این منطقه مقوله  جدیدی نیســت و 
به طورکلی این منطقه، منطقه  جرم خیزی است. صرفًا 
در دوره های مختلف شــدت و ضعف داشته است. در 
این چند روز تعداد موارد زیاد شده و در دو روز دوشنبه 

و سه شنبه مجموعًا 3 مورد به ما گزارش شده است.

ایــن منطقه در حــوزه  اســتحفاظی کدام 
کالنتری است؟

کالنتری 118 ســتارخان. کالنتری تعامل خوبی با ما 
دارد. مثاًل در یک مورد که دوشنبه صبح از یک دانشجو 
زورگیری شد و مجرمین هم یک زن و یک مرد بودند، روز 
بعد کالنتری از دانشجو خواســت که بیاید و مجرمان 

دستگیرشده را شناسایی کند.
حراســت و نیروی انتظامی چه تمهیداتی 

برای افزایش امنیت داشته اند؟
کارهایی انجام داده ایم؛ مثاًل نزدیک خوابگاه طرشت2 و 
نزدیک خوابگاه مصالنژاد کانکس نیروی انتظامی نصب 
شده است و نیروهای انتظامی در آن اطراف گشت زنی 
هم دارند. از اول امســال هم بنده و مسئول خوابگاه ها 
با نیروی انتظامی جلســه هایی داشته ایم و مسیرهای 
تردد دانشــجوها را مشــخص کرده ایم و مکان هایی را 

برای نصب کانکس مشخص کرده ایم؛ مثاًل در نزدیکی 
خوابگاه طرشت3 و خوابگاه شــوریده. کانکس ها هم 
خریداری شده است؛ اما خب برای نصب این کانکس ها 
نیاز بــه بعضی چیزها مثل آب و بــرق و همچنین مجوز 
شــهرداری اســت که در این زمینه ها هــم نامه نگاری 
کرده ایم؛ اما هنوز محقق نشــده است. همچنین برای 
افزایش امنیت بعضی چیزها را درخواست کرده ایم که 
البته دانشــگاه به تنهایی نمی تواند از عهده  آن برآید؛ 
مثل افزایش روشنایی مسیر تردد به خوابگاه. همچنین 
درخواست کرده ایم که در مســیر دوربین نصب شود و 
اطالع رسانی شود که این مسیر مجهز به دوربین است  

که کسی جرئت سرقت به خودش ندهد.
توصیه هــای  چــه  دانشــجویان  بــرای 

امنیتی ای دارید؟
دانشــجوها گاهی بی احتیاطی می کننــد؛ مثال من 
دیده ام که دانشجو در مسیر گوشی یا کیفش را سمت 
خیابان گرفته. یا مثاًل دانشجویان از هندزفری استفاده 
می کنند کــه این هم باعث جلب توجه می شــود و هم 

باعث می شود که اگر کسی به آن ها نزدیک شود متوجه 
نشوند. بهتر است مثاًل اگر می خواهید صحبت بکنید 
جای امنــی بایســتید و صحبت بکنیــد. همچنین از 
دانشــجویان می خواهم که داخل دانشگاه هم بیشتر 
مراقب وســایل خود باشــند؛ مثاًل وســایل خود را در 
کتابخانه یا در سلف یا موقع نماز در مسجد رها نکنند یا 
کسی را که نمی شناسند با خود داخل دانشگاه نیاورند. 
همچنین از دانشجوها می خواهم هر مشکلی برایشان 
پیش آمد به حراست اطالع دهند. تلفن های 4411 و 
4412 مربوط به انتظامات است، تلفن 6616 فوریت 
امنیتی حفاظتی دانشــگاه اســت و اگر بــا حادثه ای 
مواجه شدید یا مورد مشــکوکی دیدید گزارش کنید. 
این تلفن ها شبانه روزی هســتند. تلفن های 4060 و 
4067 هم تلفن های دفتر حراســت هستند که بنده و 

همکارانم در خدمت شما هستیم.

سیر تا پیاز ناامنی های هفته  گذشته طرشت

اسنایپر طرشت دستگیر شد
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ماجرا از اینجا شروع شد که روزنامه سرمقاله ای داشت به قلم محمدصالح سلطانی که در آن از ضوابط پوششی در دانشگاه های دنیا گفته شده بود و اینکه دانشجو باید شرایط آکادمیک دانشگاه  را در پوشــش و انتخاب لباسش در نظر بگیرد. ســرمقاله واکنش هایی داشت و مهتاب محمودی که مسئول واحد زنان انجمن اسالمی هم است، پاســخی به این مطلب داد. بهتر دیدیم این دو در گفت وگو
جلســه  ای حضوری در روزنامه بیشتر درباره موضوع پوشــش دانشجو گفت وگو کنند. پرونده این شماره ماحصل گفت وگوی محمد صالح ســلطانی و مهتاب محمودی است در روزنامه. گفت وگویی که طوالنی تر از 

این بود و این خالصه جامعی از آن است. 

سلطانی: فکر می کنم راجع به آن 
ســرمقاله روزنامه ابهامی وجود 
دارد. من از قوانین پوششی که در 
دانشــگاه های معتبر دنیا وجود 
دارد و انکارش هم به نظرم خیلی 
سخت اســت، شــاهد مثال آوردم برای دوســتانی که 
عالقه منــد هســتند کــه مــا از غــرب الگــو بگیریم. 
دانشــگاه های برتر دنیــا هــم dress code دارند و این 
نشان دهنده این اســت که پوشــش یک امر شخصی 
نیست. مهم نیســت این ضوابط چیست. اصل وجود 
ضوابط پوشش در دانشــگاه های معتبر دنیا امریست 

پذیرفته شده. 
 محمودی: من اول بگویم که من 
شیفته غرب نیســتم. به عقیده 
مــن اتفاقــًا پوشــش یــک امــر 
شخصی است؛ ولی در کشور ما 
یــک امــر شــخصی محســوب 
نمی شــود. نظر به قوانینی که وجود دارد و الزاماتی که 
قانون ما برای افراد جامعه و برای خانم ها ایجاد می کند، 
دیگر از یک امر شخصی تبدیل شده است به حتی یک 

امر سیاسی. 
در ســرمقاله ایشــان این نکته ای بود که پوشــش های 
نامتعارف در دانشــگاه مــا دیده می شــود. نامتعارف 
یعنی خالف عرف. عرف چیســت؟ می توانیم بگوییم 
که عــرف دانشــگاه ها. شــریف را بــا دانشــگاه های 
هم طــرازش، بــا تهــران، بــا پلی تکنیک بســنجیم. 
پوشــش هایی در دانشــگاه شــریف دیــده می شــود 
کــه در دانشــگاه تهران دیده نمی شــود؟ من مســلمًا 
همچیــن چیــزی نمی بینم. پــس اســاس این حرف 
 کــه مــا پوشــش نامتعــارف در دانشــگاهمان داریم، 

غلط است. 
خدا را شکر که ما در شریف هستیم و همه تعداد زیادی 
دوســت در دانشــگاه های آمریکا، کانادا و اروپا داریم. 
دوستان ما می گویند که چنین چیزی نیست و هر کس 
هــر چیزی که بخواهد، می پوشــد. اگــر ضوابطی هم 

وجود دارد، این ها به شکل توصیه است.

اســتفاده  من از dress code در 
دانشــگاه های معتبر دنیا صرفًا 
یک استفاده شــاهد مثالی بود. 
وجود dress code در دانشگاه ها 
قابل انکار نیست. حاال اینکه این 

اجرا می شود یا نه مسئله بعدی است. 
گفتند پوشش یک امر شخصی است، امر شخصی امری 
است که تمام اثرات و پیامدهایش به صورت مستقیم به 
خود فرد برمی گردد؛ مثاًل اینکــه من امروز چه غذایی 
بخورم، به هیچ کس، به حاکمیت، به پلیس هیچ ربطی 
ندارد و نمی توانــد درباره اش تصمیم گیــری کند؛ اما 
پوشش یک اثر اجتماعی بیرونی دارد. نمی توانم بگویم  
لباس نامتعارف من تأثیری در اجتماع ندارد. پوشــش 
موضوعی است که کاماًل پیامدهای اجتماعی دارد. اگر 
 dress code پوشش یک امر اجتماعی نبود که در دنیا
تعریف نمی کردند. اصاًل چرا دانشــگاه باید به خودش 
اجازه دهد که برای دانشجویش ضابطه پوششی تعیین 

کند؟ به خاطر اینکه یک امر اجتماعی است. 
عرف هم یــک حرف خیلــی کلی اســت. نمی توانیم 
بگوییم که عرف جامعه امروز این اســت یا نیســت. در 
تهران سمت خیابان ایران یا شهرک شهید محالتی یک 
پوشــش هایی را می بینیم که با میدان ونک یا تجریش 
متفاوت اســت. یا عرف دانشــگاه ها، دانشــگاه امام 
صادق، مفید، الزهرا، تهران، آزاد و پردیس خودمان هر 
کدام یک طور اســت. نمی توانیم عرف را دقیق تعیین 
کنیم. نمی توانیم براســاس عرف قانون تعیین کنیم. 
عرف کاماًل متغیر و سیال است. امروز هم آیین نامه  ای 
تحت عنوان پوشش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، مصوب شــورای عالی انقــالب فرهنگی وجود 
دارد که در آن ضوابط پوشــش در دانشــگاه های ایران 
به صورت دقیق مشخص شــده است. این آیین نامه در 
دانشگاه اجرا نمی شود و دوستان نه تنها اصاًل برایشان 
مهم نیست، بلکه بدشان هم نمی آید که اجرا نمی شود. 
حتی اینکه بعضی از dress code ها در دانشــگاه های 
معتبر دنیا اجرا نمی شــود را به عنوان یک ویژگی مثبت 

در جواب هایشان به بنده استفاده کردند. 

داستان کمربند ایمنی خودرو را ببینید. متعارف نبود 
و با سلســله اقداماتی متعارف شده. یعنی عرف کاماًل 
قابلیت تغییرپذیری دارد. اما شــرع و قانون که قابلیت 

تغییرپذیری ندارد. 
 گفته شــد عرف چیــز متغیری 
است و مثاًل عرف کدام دانشگاه 
مــالک اســت؟ شــریف را بــا 
دانشگاه های هم سطح خودش 
مقایســه می کنیم، با دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران و پلی تکنیک مقایســه کنیم نه با 
دانشــگاه امــام صــادق کــه خیلــی متفاوت اســت. 
همین طور گفتند که عرف مشخص نیست، اما شرع و 
قانون مشــخص اســت. من این را قبول نــدارم. چون 
نگاه های متفاوتی راجع به حجاب در دین وجود دارد. 
شــما می گوییــد به خاطر اینکه شــرع گفتــه من این 
ضوابط را بگذارم و آن وقت کسی نمی تواند بگوید شما 
چرا ایــن ضوابــط را می گذاریــد چون تقــدس به آن 
می دهید. در حالی که من نگاهم چنین نیســت که هر 
کس مســلمان اســت، پس الزامًا باید بــه حجاب هم 

اعتقاد کامل داشته باشد. 
این هم واضح اســت که هر جایی یک پوشــش خاصی 
دارد. مــن با پوششــی کــه در مهمانــی دارم، اصاًل در 
دانشگاه احســاس راحتی نمی کنم، می خواهم اینجا 
درس بخوانــم. فکر می کنم این چیزی اســت که اکثر 
آدم ها رعایت می کننــد. هنجارهــا تنظیم کننده اند. 
اتفاقــًا از تصاویــری کــه دانشــگاه های دنیا منتشــر 
می کنند، دیده می شــود که آن ها با همان لباســی که 
ورزش می روند، با همان لباســی که در منزل هستند، 
دانشگاه هم می روند، با دمپایی هم دانشگاه می آیند. 
ما که نمی توانیم تصاویر تخیلی برای خودمان بسازیم، 
بعد بیاییم تحمیل کنیم و بگوییم غرب این چنین است. 
اســتنادهای خانم محمودی به 
عکس های منتشرشــده و بعضًا 
دانشــجویان  از  شــنیده هایی 
است. ایشان این ها را می بینند؛ 
ولی ضوابط رسمی  ای که توسط 

دانشگاه منتشر شده را نمی بینند. ضوابطی وجود دارد 
و ما نمی توانیم بگوییم پوشش یک امر شخصی است و 
کســی نمی تواند بگوید من چه بپوشــم یا چه نپوشم. 
فرمودند که عــرف می تواند تعیین کننده باشــد. من 
ســؤالم این اســت که چطور می توانیم عــرف را دقیق 
کنیم؟ عرف چیزی اســت که ســلیقه می تواند پارامتر 
به شــدت مهمی در آن باشــد. اگر یک دانشــجویی با 
پوشش بسیار نامناسبی  در دانشگاه حاضر شود و بگوید 
در محله ما عرف این است، آیا ما این را می پذیریم؟ پس 
عرف به تنهایی مالک خوبی برای تعیین ضابطه نیست. 
در تعیین چارچوب ما بایــد به چیزهای دیگر هم توجه 

کنیم. عرف به تنهایی عامل نیست.
 مشخص اســت که عرف تغییر 
می کند؛ اما من مشکلی در این 
زمینه نمی بینم. جامعه بشــری 
در حــال تغییــر اســت. ایرادی 
نمی بینم که جامعه تغییر کند و 
نوع پوشش عوض شود. عرف را کلیت تعیین می کند. 
می شــود یــک نظرســنجی داشــت تــا ببینیــم نظر 
دانشجوها چیســت؟ آیا اکثر دانشــجوها به این فکر 
می کنند که داخل دانشــگاه پوشش نامتعارف وجود 
دارد و آزارشــان می دهد؟ و شــأن دانشــگاه به خاطر 
پوشش نامتعارف متزلزل شده؟ گروه اندکی در داخل 
دانشگاه ما فکر می کنند پوشــش دانشگاه نامتعارف 

است و این چیزی است که من با آن مشکل دارم. 
عــرف تغییر می کنــد و این یک 
چیز عادی است؛ اما ما پذیرفتیم 
در دانشــگاه اقتضائــی بــرای 
پوشــش وجــود دارد. اگر عرف 
یک روزی این اقتضائات را تأمین 
نکند چه؟ ما بــر چه مبنایی ضابطه پوشــش را تعیین 
می کنیم. قطعًا با عرف نمی توانیم تعیین کنیم. اینکه 
نظرســنجی بگذاریم هم خیلی خوب اســت؛ اما من 
پیشنهاد می کنم درمورد قوانین راهنمایی رانندگی هم 
نظرســنجی بگذاریــم. قانــون را کــه نمی توانیــم با 
نظرســنجی تعیین کنیم. بلــه ما بایــد بدانیم صدای 

چــــــی بپوشــــــم

از شریفی های خارج از کشور پرسیدیم

فروردین سال 93 خبرگزاری مشــرق مقاله ای با عنوان »دانشجویان 
معتبرترین دانشگاه های جهان چگونه لباس می پوشند؟« منتشر کرد 
که در آن ضوابط و قوانین پوشش در دانشگاه های مختلف دنیا، بخصوص 
دانشــگاه های غربی را بررســی کرده بود. این قوانین خیلی عجیب 
و غریب بودند؛ به طور مثال در آن اشــاره شــده بود که باید لباس فرم 
بپوشند، شلوار جین ممنوع بود، طول ناخن محدودیت هایی داشت 
و... البته این قوانین دانشگاه به دانشگاه فرق می کرد. در انتهای مقاله 
منابع مربوط به آن مطلب آورده شده بود که به آن ها سری زدیم و دیدیم 
که چند دسته اند. یا خیلی قدیمی هستند و به روز نشده اند یا مربوط 
به یک سری مکان ها و گروه های خاص هستند یا بعضًا خیلی عمومی و 
مهم. اما چیزی که از این کنجکاوی و جست وجوهای بیشتر خودمان 
به دست آمد، این بود که اکثر دانشگاه ها ضابطه یا نمونه ای از پوشش را 
معرفی می کنند. به این مقدار بسنده نکردیم و حتی این موضوع آن قدر 
برایمان مهم شد که به فیس بوک بازگشتیم! اکثر ایرانی های خارج از 
کشور در فیس بوک فعال هستند و رفتیم که نظر آن ها را بپرسیم. مطلب 
مربوط به خبرگزاری مشــرق را گذاشــتیم و جواب ها از ایــن قرار بود:

علی از دانشگاه Delaware:  خنده داره. من دانشجو تو کالسم داشتم 
که یه تنه نصف این مقررات رو نقض می کرده. تنها دانشــگاه هایی که من 
دیدم مقررات پوشش رعایت می کنند، کالج های وابسته به کلیساهاست. 
اونم تازه نمی دونم حال دانشــجوهاش اینه که اینجوری لباس بپوشن یا 
واقعــًا مقررات رو اجرا می کنند. توی آزمایشــگاه ها البته همه جا مقررات 
پوشش داره که اون اصاًل بحثش چیز دیگه است. من مثاًل دانشگاه هاروارد 

رفتم چند بار، اون جا هم این قوانین لباس رو قطعًا نداره.

رامین از Ohio: اینجا برای دانشگاه ها قوانین خاصی برای لباس نیس. 
مگر دانشگاه های وابسته به کلیسا. مثاًل یه دانشگاه خیلی معروف تو یوتا 
هســت به اســم BYU که از این لحاظ قوانینش معروفه. تــا اونجا که من 

اطالع دارم تنها دانشگاه پابلیکه که این قوانین لباس رو داره.

احســان از Waterloo: نکته اصلی اینه کــه برفرض که یکی اون جوری 
پوشید. کیه که گیر بده؟ اینجا دانشگاه مثل ایران نیست که دورش دیوار 
باشه. دانشگاه وسط شهر پخشه رسمًا و همه تردد می کنن. گشت ارشاد 

و اینا هم که نداره. کی گیر بده که چرا این جوری پوشیدی؟

آرمان از Oxford: Believe me it’s a nightmare :D. اینجا یک لباس 
رسمی داریم که در برخی رویدادها باید بپوشیم؛ ولی در حالت عادی برای 

رفتن به کالس قانون محدودکننده ای نداریم.

محمد از Illinois: ســیگار اینجا ممنوعه و لباس هم هر چیزی نمی شه 
پوشید. مثاًل توی باشــگاه باید لباس باال تنه حتمًا پوشیده باشی. من تا 
حاال ندیدم کســی تذکر بده؛ ولی عالئمش هست. بیرون از باشگاه ولی 

فکر نمی کنم قانون خاصی باشه.

کیوان )دانشــگاه نامعلوم ولی خارج(:  آقا اون دانشگاها که گفتی رو 
نمی دونم؛ ولی حداقل من تو دانشگاه خودمون تاحاال همچنین چیزی 
ندیدم، خود استاد هم با شلوارک میاد سر کالس. البته من تا حاال ندیدم 
سر کالس کســی خیلی بیش از حد باز بپوشــه، اون جوری که مثاًل تو بار 
لباس می پوشن. یعنی فک می کنم خود دانشجوها اصواًل یکم تو محیط 

ــده ای در خصــــوص پرونـــ
ضوابط پوشش در دانشگاه
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دانشجو را بشنویم. دانشجوها باید صحبت کنند و باید 
ببینیــم نظــر و سلیقه شــان چیســت؛ امــا قانــون را 
نمی توانیم با چیزی که در نظرســنجی بیان می شود، 
تعیین کنیم. اگر هم اعتراضی به این قانون وجود دارد، 
باید از ســازوکار خودش صورت بگیرد. چرا کســی که 
برای قانون همیشه احترام قائل بوده، به این قانون که 

می رسد سکوت می کند؟
 درمورد تعمیم دادن نظرسنجی 
به قوانیــن راهنمایی و رانندگی 
واضح است این دو اصاًل ربطی 
به هم ندارند. قوانین راهنمایی 
و رانندگی چیزی اســت که اگر 
رعایت نکنید، جان شما در خطر می افتد؛ ولی اینکه 
مانتوی من چند ســانتی متر باال یا پایین زانو باشــد، 
خیلی تفاوت دارد با بستن کمربند ایمنی. اینجا صرفًا 
یک سلیقه ای است که اعمال می شود. می گویید یک 
زمانی ممکن اســت عرف طوری بشــود کــه دیگر با 
کادمیــک جور درنیایــد. مگر آن  اقتضائــات فضای آ
اقتضا را چه کسی تعیین می کند؟ این طور نیست که 
عــرف جامعــه تغییر کنــد؛ ولــی اقتضائــات جامعه 
کادمیک یک چیز ثابت بماند. این هم با عرف جامعه  آ

تغییر می کند. 
اینکه قوانین راهنمایی رانندگی 
اگــر نباشــد، بــه افــراد ضــرر 
می رســاند و ضوابط پوششــی 
این گونه نیســت، دقیقــًا نقطه 
اختالف من و ایشان است. اگر 
قوانین درمورد پوشــش هم اجرا نشود، خسارت هایی 
به ما وارد می شود و  اقتضائات فضای آکادمیک به خطر 

می افتــد. ضابطه هم برای جلوگیــری از برخوردهای 
سلیقه  ای است. چه معنی دارد که نگهبان حراست یا 
ممیز سینما براساس سلیقه خودش عمل کند. وقتی 
عرف را مطرح می کنید، داریــد فضا را باز می کنید که 
سلیقه حاکم شود. اما راجع به اقتضائات، معتقدم که 
نوعی از رسمیت متناســب با فضای علمی باید وجود 
داشته باشــد. در فضای علمی قرار اســت کار علمی 
انجام شود و با فضای تفریحی یا ورزشی متفاوت است. 
جدی تر و تخصصی اســت. در این فضا طبیعتًا ما باید 
رسمیت در لباس داشته باشیم. درباره پوشش رسمی  
می شــود هم از عرف کمــک گرفت، هــم از قانون. در 
پوشش رسمی از تی شرت تنگ و آستین کوتاه، شلوار 
جین پاره و لباس هاس ورزشی صحبت نمی کنیم. در 
کل قانون، اعمال ســلیقه را کم می کنــد. ده مصداق 
پوشش نامناســب و ممنوع در آیین نامه شورای عالی 
انقالب فرهنگی وجود دارد که به دانشگاه ها هم ابالغ 

شده است. 
 ایشــان می گویند باید ضابطه 
مشخص شود. سؤال این است 
که این ضابطه را چه کسی باید 
تعیین کنــد؟ احتمــااًل باز هم 
افــرادی که یــک تفکــر خاص 
دارنــد. بعضــی از مــوارد همین ضابطه نامشــخص 
اســت. مثاًل آرایش نامتعارف. نامتعارف چیست؟ یا 
کســی که موی سرش کامل پوشــیده نباشد، تخلف 
انضباطــی کرده اســت. یعنی اگر قرار اســت به این 
قانون عمل شــود، از فردا نباید بیشــتر دانشجویان 
دختر را به دانشــگاه راه دهیم. واضح است قانونی را 
که به اقتضــای جامعه و زمان توجه نکرده، نمی توان 

عملی کرد. شــما نمی توانید نوعی پوشش را به همه 
دانشجویان تحمیل کنید؛ مثاًل اینکه همه ناخنشان 
کوتاه باشــد، وقتی اکثرشــان مخالف این هستند، 
می شــود اعمــال زور. اعمــال زور یعنــی قانــون 
ســختگیرانه  ای را که با اقتضای دانشجو و جامعه ما 
هم خوانی ندارد، الزم االجرا کنیم و کسانی را هم که 

رعایت نمی کننــد، متخلف انضباطی اعالم کنیم. 
بنده خوشــحالم که از اقتضا به 
ضابطه رسیدیم. پاسخ سؤال هم 
این است که نهاد قانون گذاری. 
کشــور ســازوکار قانونی دارد؛ 
وزارت علــوم، شــورای عالــی 
انقالب فرهنگی، این هــا باید قانــون را تعیین کنند. 
قانون هم قطعــًا ضعف هایی دارد. مثــل همین  عدم 
شفافیت هایی که گفته شد. اما قانون است. این هم که 
از فــردا بیشــتر دانشــجوها را راه ندهیــم،  حــاال 
اکستریم کردن ماجراست. کسی نگفت از فردا همه را 
توبیخ کنیم. اینکه مشخص است اثر عکس دارد.  این 
هم که قانون ابالغ نمی شــود، اشــکال کار دانشــگاه 
است. در بســیاری موارد قانون آموزشی هم درست به 
دانشجو ابالغ نمی شــود. ما اواًل بدانیم که قانون این 
اســت. همان طور که قوانین راهنمایــی و رانندگی را 
رعایــت می کنیم و خیلــی قوانین دیگــر را هم رعایت 
کنیم. ایــن قانون تحمیل پوشــش خــاص نمی کند، 

نبایدها را می گوید. 
اعمال قانون با اعمال زور متفاوت اســت و یکی کردن 
ایــن دو کمــال بی انصافی اســت. درباره هــر قانونی 
می توانیــم بگوییــم اکثریتی از آن ناراضی هســتند؛ 
اما قانون در یک چارچوب مشــخص حقوقی تصویب 

شــده و حاال هم ما به عنوان یک شهروند باید به قانون 
عمل بکنیم. 

 البته بنده همچنــان به ضابطه 
ویژه اعتقاد نــدارم و می گویم ما 
قانــون درمورد پوشــش داریم و 
همــان قانــون کلی پوشــش و 
حجاب در کشــور کافی اســت. 
درمورد اقتضائات دانشــگاه هم برای دانشجو شعور و 
شأنی قائل شویم. دانشجو با توجه به معیارهای جامعه 
تشــخیص می دهد که چه پوششــی مناسب دانشگاه 
است. من هم پوششــی به عنوان زننده یا نامتعارف در 
دانشگاه شــریف ندیده ام که مشــکلی به وجود آورده 
باشــد. البته تعــداد زیادی از دانشــجوها و به نظر من 
بیشتر دختران دانشجو با این ضابطه یا گروه اندکی که 
تفکــر خاصی دارند، فاصله دارند؛ امــا با عرف جامعه 
آکادمیک کشور هیچ تفاوتی ندارند. اگر فکر می کنیم 
که پوشــش حاضر دانشجوها مشــکل دارد، دوستان 
می توانند حجاب و پوشش مناسب در دانشگاه را ترویج 

کنند.
ما اگر به قوانین کلی کشور هم 
به جای ضوابط محیط آموزشی 
مراجعه کنیم باز هم به نفع نظر 
خانم محمودی و سلیقه شــان 
نیست. کســی هم نمی خواهد 
ســلیقه خودش را در دانشــگاه اعمال کنــد. دنبال 
اجــرای قانونی هســتیم کــه در یک ســاختار مدنی 
توسط وزارت علوم به دانشــگاه ها ابالغ شده است. 
 کســی هم دنبال بیرون کردن دانشجوها از دانشگاه 

نیست. 

جمع بندی

اگر به عنوان ناظر عمومی شاهد این گفت وگو بودیم، جدا از متن 
صحبت های دوستان چند نکته را می توانیم در موضوع کدهای 

پوششی لیست کنیم. 
از قرار معلوم دانشگاه های ایران ضوابطی برای پوشش دارند. جدا   •
از شفاف یا مبهم بودن، سختگیرانه یا معقول بودن، باید گفت این 
ضابطه ها به درستی و روشنی به دانشجو ابالغ نمی شود. برخورد 
با تخلــف احتمالی، بدون روشــن بودن قانون بی شــک منطقی 

نیست. 
ضوابط پوششی به شکلی ناخواسته با موضوع حجاب در کشور   •
گره خورده است. هر قدر هم که تالش می کنیم، کدهای پوششی 
محیــط آکادمیک را جدا از بحث حجاب بررســی کنیم، میســر 
نیســت. متن ضوابط و ذهنیت موجــود جامعه، مهم ترین بخش 
کدهای پوششی را باز هم به موضوع حجاب و پوشش زنان، حدود 

قانونی و حواشی اش می کشاند. 
نوع اعمال ضابطه پوششــی، بر دانشگاه در پیوستگی بیشترش   •
با موضوع حجاب تأثیر جدی داشته اســت. به ندرت دانشجوی 

پســری را در دانشگاه های کشــور می یابیم که به دلیل پوشش از 
مدیریت دانشگاه تذکر رسمی گرفته باشــد. این در حالی است 
که نه تنها کدهای پوششــی به طور عموم، بلکه ضوابط پوششی 

دانشگاه نیز هم زمان شامل پسران و دختران دانشجو است. 
به نظر می رسد کد پوششی متناسب با محیط، موضوع جاافتاده   •
و مورداقبالی در کشــور و جامعه ما نیست. ما در یکی از دو سوی 
لباس فرم و نداشــتن هرگونه قاعده باقــی مانده ایم؛ برای مثال 
در محیط اداری،  پاکردن صندل رسمی اســت یا نه؟ در برخورد 
با کارکنان و اصنــاف نیز به واقع یا به توصیه های ناشــی از قانون 
حجاب و پوشش اســالمی اکتفا کرده ایم، یا لباس فرم بر تنشان 

کرده ایم. 
این گفت وگو تنها مقدمه ای است برای روشن ترشدن موضوع کدهای   •
پوششی در دانشگاه. اینکه دانشــگاه باید چنین کدهای روشن و 
دقیقی داشته باشد، رعایت آن را از اعضایش مطالبه کند، حدودش 
را مشخص کند، یا اصاًل آن را اولویتش نداند، به گفت وگوی بیشتر 

میان استادان و مدیران و دانشجویان دانشگاه نیاز دارد. 

دانشگاه رسمی تر لباس می پوشند. ما اینجا هر ترم یه سری کالسای 
آنالین هســت باید بگذرونیم که راجع به قوانین محیــط کار و قوانین 
تعرض جنســی هســت. من تاحاال ندیدم چیری راجع به نوع پوشش 

گفته بشه.

ارســالن از Princeton: در مقاله شــرق به برنامه PUPP اشاره شده 
است که برنامه ای اســت برای بچه های دبیرســتانی؛ لذا برای عموم 

دانشجویان محدودیت خاصی یا وجود ندارد یا اجرا نمی شود.

نتیجه: آنچه مســلم است در خارج از کشــور به طور عموم وجود 
این قوانین برای افراد جا افتاده نیست؛ یعنی یا نیست، یا اطالع 
ندارند یا ضابط خاصی برای اجرای آن ها پیش بینی نشده است. 
در ایران خودمان نیز نهادهای باالدســتی دانشگاه، مثل وزارت 
علوم و به خصوص وزارت بهداشت برای علوم پزشکی، ضوابطی 
را برای پوشــش تعریــف کرده اند؛ امــا این قوانین نــه به تفکیک 

دانشگاه هاست و نه به اطالع دانشجویان رسیده است.



روزی 400 هزار بشکه نفت کوره روی دست ایران
همین چند ماه پیش بود که نهاد بین المللی کشتیرانی )IMO( استاندارد جدیدی 
را برای سوخت مصرفی کشــتی های جهان وضع کرد. این قانون که در ژانویه سال 
2020 الزم االجرا می شود، اســتفاده از سوخت های مایع با غلظت گوگرد بیش از 
3/5درصد را در کشتی های جهان ممنوع کرده است. هم اکنون 30درصد تولیدات 

پاالیشگاهی ایران را نفت کوره به خود اختصاص می دهد که درصد گوگرد آن نیز زیاد است و زمانی که این قانون 
اجرایی شود، عماًل روزانه 400 هزار بشکه نفت کوره ایران بدون مشتری خواهد ماند. این موضوع به چالشی 

مهم برای صنعت نفت ایران تبدیل خواهد شد که باید به خوبی برای رفع آن برنامه ریزی کرد.

الهام از بال نوعی پروانه برای ساخت سلول خورشیدی
اخیرًا نوعی پروانه منبع الهام جدیدی برای دانشــمندان برای ساخت سلول های 
خورشیدی شده است؛ ســلول هایی که راندمانی دو برابر سلول های موجود دارند 
و فارغ از اینکــه چه زاویه ای با تابش خورشــید داشــته باشــند، می توانند انرژی 
خورشید را دریافت کنند. این پروانه سیاه رنگ که معروف به Rose butterfly است، 

بومی آســیای جنوب شرقی است و ازآنجاکه موجودی خون سرد است، برای تحرک نیاز به نور خورشید دارد. 
دانشمندان برای مطالعه ساختار پیچیده بال این پروانه، آن  را با میکروسکوپ الکترونی بررسی کرده اند و مدلی 
www.theverge.com :منبع سه بعدی از آن را در مقیاس نانو تهیه کرده اند. 
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کشــورها در توسعه هر 
صنعتــی الزم اســت به 
هزینه و فایــده کالن و 
کند.  توجه  آن  بلندمدت 
اگر سود حاصل از صنعت 
هسته ای ایران را تولید برق 
و رادیودارو در نظر بگیریم، 
باید دقت کنیم که مصرف 
برق ایران امسال به بیش 
از 55هزار مگاوات رسیده 
و نیروگاه اتمی بوشــهر 
صرفاً ظرفیت تولید هزار 

مگاووات برق را دارد
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ایران به مدد اینکه در نقطه خاصی از  انرژی
کــره زمین قرار گرفته اســت، هم از محمد فالحی

برخــی مواهب طبیعت بهره مند اســت و هــم از برخی 
سختگیری های آن متضرر. هرچند به سبب قرارگیری در 
منطقه ای خشــک و نیمه خشک، ســهم یک سومی از 
متوسط بارش ساالنه جهان را داریم، از نظر منابع انرژی، 
چه فسیلی و چه تجدیدپذیر بخت با ما یار بوده است. اما 
حال که دیرزمانی است طبیعت در این مورد چهره مهربان 
خود را به ما نشان داده است، کاش در توان مدیریتی این 
منابع نیز بهره بیشتری به ما می داد! ما نه تنها در مدیریت 

منابع آب کــه چنــدان از آن بهره ای 
نداریم کشور را به مرحله ورشکستگی 
رسانده ایم، بلکه براساس برآوردهای 
خودمان، درحالی کــه دارنده منابع 
عظیم نفت و گاز جهان هستیم ممکن 
اســت تا ســال 1404 بــه واردکننده 
انرژی تبدیل شــویم. شاید این گزاره 
عجیب به نظر برسد؛ اما این مسیر را 
کشورهایی مثل اندونزی و مکزیک هم 
پیموده انــد و درحالی کــه زمانــی 
صادرکننده منابع انرژی بوده اند، به 

واردکننده آن تبدیل شده اند.
 

مصرف انرژی در افق 1404
ایران در شاخص شدت مصرف انرژی عملکرد مطلوبی 
ندارد و به استناد »سند تفصیلی برنامه ششم توسعه«، 
شــدت مصرف انرژی در ایران )براساس برابری قدرت 
خریــد( 1/26 برابــر متوســط جهــان، 1/38 برابــر 
خاورمیانه و شمال آفریقا و 2/1 برابر اروپا است. شدت 
مصرف انرژی کسری است که صورت آن مصرف انرژی 
کل و مخرج آن تولید ناخالص داخلی )GDP( کشــور 

اســت. موضوع مهم تر آن است 
که ما نه تنها انرژی زیادی مصرف 
می کنیم، بلکه تولید اقتصادی 
چندان بزرگ و افتخارآمیزی هم 
نداریم؛ زیرا ســهم عمده تولید 
ناخالص داخلی کشور را همین 
محصوالت انــرژی فســیلی به 
خــود اختصــاص می دهند که 
گویــا با ادامــه روند موجــود در 
ســال 1404 از همان هــا هــم 
بهره ای نخواهیم داشت. طبق 
نموداری که مشاهده می کنید 
)برگرفته از شبکه اطالع رسانی 
نفت و انرژی- شــانا( اگر رشــد 
مصرف انرژی با روند 5/5درصد 
در ســال افزایش یابد، 8ســال 
دیگر باید تمام منابع انرژی مان 
را به مصرف داخلی برســانیم و 
آن زمان اســت که دیگر اقتصاد 
وابسته به نفت ما پایدار نخواهد 

ماند.

 جایگاه صنعت هسته ای 
در تولید انرژی ایران کجاست؟

برنامه هسته ای ایران در سال 1329 آغاز شد و ایران در 
سال 1337 به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درآمد و در ســال 1347 پیمان عدم تکثیر سالح های 
اتمی )NPT( را امضا کرد. در سال 1353 نیز سازمان 
انرژی اتمی در ایران تأســیس شد و در همان سال بود 
که قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت آلمانی 
)KWU( Kraftwerk Union AG )از شــرکت های 
تابعــه زیمنس( منعقد شــد. با وقوع انقــالب ایران در 

سال 1357 عملیات ساخت این نیروگاه متوقف شد. 
جمهوری اســالمی ایران در اوایل با این اســتدالل که 
این احتمال وجود دارد که در ایــران منابع قابل توجه 
اورانیوم وجود نداشته باشد و نیز احتمال تبدیل شدن 
ایران به یک مصرف کننده وابســته به غرب، با توسعه 
صنعت هســته ای در ایــران مخالف بود؛ امــا به مرور 
این سیاســت ها تغییر کرد و طی 15 ســال اخیر ایران 
با تمــام توان صنعت هســته ای 
خــود را توســعه داد و در ســال 
1385 توانســت چرخه سوخت 
هســته ای را کامل کنــد؛ اما در 
این مدت با تحریم های ســختی 
از جانب جامعــه جهانی مواجه 
شد. این تحریم ها به گونه ای بود 
که ایران را از جنبه های گوناگون 
اقتصاد کالن و خرد، تحت تأثیر 
خود قرار داد. هنــوز هم عواقب 
این تحریم ها بر اقتصاد ماندگار 
اســت و با نگاه به سیاســت های 
کالن موجود در ایــران و آمریکا، 
دورنمــای روشــنی از رفع کامل 

آن ها مشاهده نمی شود. 
کشورها در توســعه هر صنعتی 
الزم است به هزینه و فایده کالن 
و بلندمــدت آن توجــه کند. اگر 
سود حاصل از صنعت هسته ای 
ایــران را تولید برق و رادیودارو در 
نظر بگیریــم، باید دقت کنیم که 

مصرف برق ایران امســال به بیش از 55هزار مگاوات 
رســیده اســت و نیروگاه اتمی بوشــهر صرفًا ظرفیت 
تولید هزار مــگاووات برق را دارد. همچنین برای تولید 
رادیودارو به اورانیومی با غنای بیش از 5درصد احتیاج 
نداریم. در عین حال تا 8 ســال دیگر اگر برنامه ریزی و 
اجرای درســتی در بهینه سازی مصرف انرژی نداشته 
باشــیم، به واردکننــده انرژی تبدیل می شــویم. حال 
بــا این توصیف ها چــرا باید با کوبیــدن نابه جا بر طبل 
انرژی هســته ای سیاست و اقتصاد کشــور را به ورطه 
ناپایداری ســوق دهیم؟ بنابراین به نظر می رسد بیش 
از آنکه انرژی هســته ای حق مسلم 
ایرانیان باشد، تأمین انرژی در کنار 
سیاست و اقتصادی معقول و پایدار 

حق آن هاست.

وضعیت آب ایران؛ مدیریت 
عرضه یا تقاضا؟

از ابتــدای دهه 80 بود کــه برخی از 
کارشناســان دربــاره خشک شــدن 
دریاچه ارومیه هشدار می دادند؛ اما 
به این موضوع توجهی نشــد تا اینکه 
این دریاچه در سال 94 کمترین تراز 
خود را تجربه کــرد و عمال 88درصد 
مســاحت آبی خود را از دســت داد. 
الزم اســت توجه شود که بیش از 70 سد در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه ساخته شده اســت و 130 سد دیگر نیز 
برنامه ریزی شــده بوده که خوشــبختانه ساخت آن ها 
متوقف شده اســت. بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه 
بود که کلمه »ورشکستگی آب« به کلیدواژه ای در میان 
کارشناسان تبدیل شد. نکته درخور توجه این است که 
در زمینه تأمین منابع، سیاست ایران همواره عرضه محور 
بوده اســت، فــارغ از اینکه به اهمیــت مدیریت تقاضا 
توجهی داشــته باشــد. اتفاقًا در ارائه این منابع شامل 
انرژی و آب بیشــترین یارانه ها نیز به اقتصاد داده شده 
است که به معنی آن اســت که هر کس به هر میزانی که 
خواست از این منابع استفاده کند. هنوز هم مسئوالن 
کشور متأسفانه با غلبه تفکر سازه ای در مدیریت آب، با 
ساختن سد و پروژه های انتقال آب در فکر عرضه بیشتر 
هستند. این درحالی است که چند سال پیش مهندس 
چیت چیان، وزیر سابق نیرو در مقابل دوربین سیما به این 
اشتباه تاریخی اقرار کرد که ظرفیت آب تجدیدپذیر ایران 
44 میلیارد مترمکعب اســت؛ در حالی که سدهایی که 
ساخته ایم توان تنطیم 74 میلیارد مترمکعب آب را دارد.

در کنار هر حقی وظیفه ای نهفته است
فارغ از اینکه مدیریت منابع انرژی و آب در سطح کالن 
چگونه بوده است و خواهد بود، وظیفه مهمی برای همه 
ما باقی خواهد مانــد و آن هم تفکر عقالنی در مصرف 
منابعی است که در اختیار داریم. اگر قرار باشد تغییری 
در نحوه مدیریت منابع طبیعی ما در ایران اتفاق بیفتد، 
این مهــم به مدد بیــداری و عمل تک تک مــا ایرانیان 

امکان پذیر است.

بازنگری در حقوق مسلم ایرانیان

انرژی هسته ای و سد یا انرژی و آب؟
محیط زیست و هویت ما 

بنــا بــر دســته بندی دکتر  علی دبستانی

صادق زیباکالم، استاد دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران، هویت ما از چهار منشأ 
سرچشمه می گیرد. بخشی از آن مربوط به ایران 
قبل از اسالم است. بخشی از آن الهام گرفته از 
فرهنگ و ادبیات این مرزوبوم است که فردوسی، 
سعدی، حافظ و موالنا چهار رکن اساسی آن به 
حساب می آیند. بخشی از آن برگرفته از اسالم 
و آموزه های دینی اســت و باالخــره بخش آخر 
مربوط به آن چیزی می شود که از دنیای بیرون 
به طور اعــم و دنیای متمدن غرب به طور اخص 
وارد ایران شده است. حال می خواهیم بررسی 
کنیم که محیط زیست در هر یک از این موارد چه 

نقش یا چه اثر برجسته ای دارد. 
در بررســی ایران پیش از اســالم، بهتر اســت 
بــه مدیریــت منابــع آب در آن روزگار اشــاره 
شــود؛ زمانی که اشــکانیان در مناطقی مانند 
خوزســتان، از کارون استفاده بهینه می کردند 
و از آب، هــم بــرای چرخاندن آســیاب ها و هم 
برای جلوه دادن به شهر بهره می بردند. درباره 
فرهنگ و ادبیات و شــعر نیز کمتر کسی وجود 
دارد که شــعر معروف سهراب ســپهری، »آب 
را گل نکنیم« را نشــنیده باشــد. همچنین در 
تاریخ هزارساله شعر فارســی، به ویژه در سبک 
خراسانی، به طبیعت بســیار توجه شده است 
و شــاعری مانند منوچهری یــک قطره آب را از 

چندین نما و جهت توصیف می کند. 
در دین اسالم نیز توجه به طبیعت از آموزه های 
اصلــی و مهم بــه شــمار مــی رود؛ آموزه هایی 
مانند »آب را هدر ندهید، حتی اگر در کنار نهر 
روان باشــید« کــه امروزه روی بطــری آب های 
اســترالیایی نوشته می شــود، خود حکایت از 

این ماجرا دارد. 
دربــاره غــرب نیــز آنچــه مربــوط بــه هویت و 
فرهنگ اســت، چیــز درخور توجهی نیســت 
که شــاخص و زبانزد باشــد؛ امــا بخش مهمی 
از تجهیــزات صنعتی کــه در صنایــع مختلف 
آب، هوا، کشــاورزی و... اســتفاده می شــود، 
ســاخته وپرداخته دنیــای غرب اســت. البته 
جای آن اســت که به پیشرفت های جدید آن ها 
در حــوزه محیط زیســت توجه ویژه ای بشــود 
و در کشــور خودمان نیز به کار بســته شــود که 
ازجمله این پیشرفت ها می توان به روی آوردن 
به انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های 
فسیلی و انرژی هسته ای، کاهش هدررفت آب 
در کشاورزی و بازچرخانی آب به طبیعت اشاره 
کرد. پاسخ این ســؤال نیز به عهده خواننده که 

امروز چه میزان از هویت خود دورافتاده ایم!

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار
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مدرســه آزاد فکــری بــار دیگــر با  هزار قلم
موضوعــی جنجالــی بــه فضــای محمد حسین مخصوصی

مجازی آمد و مــورد توجه قرار گرفت. پــس از آنکه این 
مجموعه دوگانه »نجات یک شــریفی یــا یک کارگر« را 
ســاخت، دوگانه جدیدی طی هفته گذشته طراحی و 
اجرا شد که در آن شما وزیر اطالعات هستید و نامه ای 

با محتوای زیر به دستتان می رسد:
»وزیر محترم اطالعات

احترامــًا به عرض می رســاند با توجه بــه گزارش های 
به دست آمده از نیروهای اطالعات و شناسایی، اسناد 
موثقــی از حضور تیم اصلــی طراحــی و هدایت گروه 
تروریستی داعش در مهد کودک فعال شماره 28 شهر 

االنبار عراق حاصل شده است.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده، این تیــم درحال 

طراحی گسترده ای از عملیات های تروریستی در ایران 
اســت که احتمااًل ظرف یک هفته آتی انجام خواهند 
شد. لکن به سبب محدودیت زمانی، امکان شناسایی 
عوامــل داخلی آن ها فراهم نبوده و خنثی ســازی این 
عملیات تنها از مســیر انهدام تیــم طراحی فوق الذکر 

می گذرد.
قابل ذکر است مهد کودک مذکور که به عنوان پوشش 
جلسات استفاده می گردد، در تمامی ساعات جلسات 
تیــم طراحی فعال بــوده و تعداد کــودکان و کادر مهد 
جمعًا حدود 14 نفر تخمین زده می شوند. از آنجایی که 
هرگونه اقدام برای انهدام این تیم باید از طریق عملیات 
موشکی صورت گیرد، قطعًا منجر به کشته شدن تمامی 

افراد داخل مهد خواهد شد.
با توجه به شرایط حساس، بیان نظر فوری جناب عالی را 

درخصوص انجام عملیات انهدام خواستاریم«.
یکــی از فیلم های مربوط بــه جواب افــراد روی کانال 

روزنامه بازپخش شــد و نظر مخاطبان را خواســتیم که 
تعدادی از آن ها از قرار زیر است:

من فکر کنم هدف همه این سؤاال دو چیزه:
1. برای رفتارهای انسانی هیچ ارزش عددی و هیچ مدل 

ریاضی نمی شه قائل شد.
2. برای حل مشکل باید برگردیم به عقب. به قول هایدگر 

شاید راندِن کامیون کار اشتباهی باشد.
صالح 94 صنایع

 professionally ســختی جواب دادن در اینه که مــا
مهدی 81 هوافضا نمی تونیم تصمیم بگیریم. 

من دستورش رو صادر نمی کردم. به نظرم تمام افرادی 
که می خوایم جونشون رو حفظ کنیم )چه افراد اون مهد 
کودک وچه افرادی که ممکنه در عملیات داعش کشته 

بشن( به یک اندازه اهمیت دارن. من جون هیچ کس 
رو نمی گیرم بــه این دلیل که ممکنــه در آینده یه عده 
جونشون رو از دســت بدن و این فرق داره با اینکه مثاًل 
دو تا گروه دارن می میرن و شــما گروه بزرگ تر رو نجات 
می دید. و اگه واقعا راهی غیر از این برای متوقف کردن 
عملیات یا کاهش شدتش وجود نداشته باشه، بقیه کار 

رضا 87 صنایع رو به خدا می سپرم. :دی 

اصواًل این کار انسانی نیســت. حتمًا راه حل دیگه ای 
هم وجود داره. نباید به خاطر یه حدس، به یک جنایت 

حتمی دست بزنیم. همه چیز که ریاضی نیست.
شیما 91 آزاد

گزارشی از دوگانه ای دیگر از مدرسه آزاد فکری

منهدم نمی کنم
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ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

RashidJafarpoor negiiinmorshayan

“Will i ever be reaching you, Uranus?”
.
.
.

پ.ن: صرف کشــیدن نقاشــی ای بود که من رو از اون 
وضعیتی که به صفحه  ســفید نــگاه می کــردم و ذهنم 

خالی از هرگونه ایده و احساس بود، جدا کنه...

پیش نوشت : هوا چقدر عالیه !
مقدمه: نتیجه دیدن آدم های خیابان و دنیای مجاز.

رفت و آمد، رفت و آمد ، رفت، آمد. رفت... متأســفانه باز 
هم آمد.

غمبارگی، یا بعضــًا غمپارگــی، یا همان پارگــی از غم، 
اتفاق منحوسی اســت که به گمان برخی دانشمندان، 

محصول زمانه و پیچیدگی های زندگی های نو است.
کافی اســت در میان انســان ها قــدم بزنیــد تــا در دیدار 
نخستین، پس از بازدید از لبخندهای تصنعی و تعارف های 
همیشــگی، یک غم یا کالفگی را در چهره شان بیابید.

این کالفگی هــا چون در هــم پیچیده می شــوند، گره 

عجیبی در جامعه می ســازند که حیات و لذت در آن گم 
می شــود. نه، گم لفظ مناســبی نیســت. حیات و لذت 
دچار ابهام می شــوند. آن قدر مبهم که خط میان لذت و 

زجر در میان آن همه کالف، سردرگم می شود.
در ایــن میان، تنهایــی منزجرکننده فســرده، مبدل به 

لذت می شود و خودآزاری حس مفیدبودن می دهد. 
ناظران بین المللــی در اقدامی خون بــار اعالم کردند، 
این حس و حــال جامعــه، درآمدزاتر بوده و بــا این روند 
رشــد اقتصادی بــازار هیجانــات کاذب، می تــوان در 

آینده ای نزدیک رفاه »بیشتری« به جهانیان داد. 
محققان هم ابــراز امیدواری کردند که بــا افزایش رفاه، 
مســاحت جنگ کمتــر و محدودتــر خواهد شــد. این 
محدودیت آن قــدر ادامه خواهد داشــت، تــا جایی که 

جنگ به محدوده فرد با خودش تسری یابد.

همیشه برام ســؤال بود که وقتی می گفتیم »سیبیل 
بابات می چرخه« منظور چرخش حول محور x بود یا 

y یا محور عمود بر گودی باالی لب؟

Navid92_

یه زمانی معیار روشــنفکری این بود که بگی دربی رو 
خودشون مساوی درمیارن.

RaminAnsarii

چطور می شــه کاری کرد اســپاتیفای کاًل #حامد_
همایون پلی نکنه واست؟  #ماشین_لرنینگ

PaghiusBokholametius

استاد درس هستن

خاک عاِلم پرور
علیرضا زمانی هزار سال پیش، ده طرشت سرسبز بود 
و خیلــی خوش آب وهــوا. خیلــی هم 
بزرگ بود، بزرگ تر از ده طهران.  نه مثل 
حاال که شــده نقطه و محلــه ای در دل 
تهران. آن زمــان خیلی ها طرشــت را 
می شــناختند، اما تهران را نــه.  برای همین، وقتــی یکی از 
خاندان های منتسب به صحابه گرامی پیامبر، به نام  خاندان 
حذیفه بن یمان راهی دیار ری شــدند، اینجا را برای سکونت 
انتخاب نمودند. حذیفه از نزدیک ترین اصحاب پیامبر بود، با 
عمار یاســر عقد اخوت بســته بود و کنــار او، ابــوذر، مقداد و 
سلمان از شیعیان خاصه امیرالمؤمنین به حساب می آمدند. 
او آن چنان به ایرانی ها نزدیک بود که بعد از مرگش کنار جناب 

سلمان به خاک سپرده شد. 
روستای دوریست یا درشت یا طرشت شــهر ما از همان زمان 

خاکش عالم پرور و نخبه پرور بود.  ا ولین عالمی که از طرشــت 
برخاســت، محمد بن احمد درشــتی بود، از همان خاندان 
حذیفه که به دوریستی معروف شــده بودند. او از همان زمان 
بساط علم و علم پروری را در طرشت راه انداخت. حاال طرشت 
شده بود پاتوق طالبان و دوستداران علم و دانش. وقتی هم که 
شیخ جعفر درشتی از نجف به طرشت آمد، همه دانش پژوهان 
و دانشجویان و طالبان علم از والیات و شهرهای اطراف سرازیر 
شدند به طرشــت تا از محضر شــیخ جعفر بهره ها برند. شیخ 
جعفر شاگرد شیخ مفید بود و استادی تمام معنا. حتی خواجه 
نظام هم با همه سرشــلوغی اش در ری، خود را ملزم کرده بود 

هرطور شده، دو هفته یک بار پای درس او حاضر شود. 
باری طرشــت تا ســه قرن همچنان مهد علم و دانش بود و از 
آخرین بــزرگان خاندان دوریســتی که در ایــن خطه درس و 
بحث داشت، می توان به شــیخ عبدالله طرشتی اشاره کرد. 

او را بعد از مرگش در همین طرشــت به خاک ســپردند و بقعه 
او در طرشت، امروز یادگار و نمادی از استادان آن روز تهران و 

طرشت و ری است. 
بعد آن ســال های درخشــان، خاک طرشــت دیگــر مثل آن 
زمان هــا از نظر دانش حاصلخیــز نبود؛ اما همچنــان میوه و 
توت و شــاه توت های لذیذی بــار مــی داد و کام تهرانی های 
پایتخت نشین را شــیرین می کرد. همگان بر این خیال بودند 
خاک طرشت دیگر خاصیتش را از دست داده است و هیچ گاه 
دیگر عالم و دانشــمند و نخبه ای از خاکش سر برون نخواهد 
آورد؛ اما این فقط ظاهر بود. خاک طرشت شیخ عبدالله خود 
را تقویت و مهیا می کرد تا یازده آبان 1345شمســی فرا رسد و 
نشان دهد چه استعدادی در خودش نهفته دارد. آبان نیم قرن 
و یک سال پیش، دانشگاهی در طرشت بنا شد به نام صنعتی 
آریامهر یا همان صنعتی شــریف خودمان که دانشــجویانش 
همچون مریــم میرزاخانی، یک یک در این خــاک پاگرفتند و 

جوانه زدند و نخبه ای شدند از نخبگان عالم هستی.  

صدای مخاطبان



صفحـــــــه آخـــــــــر

228...0936: آقایون »میدان انقالب« مسئلٌت. شما 
با کدوم فیلترشکن توییتر دوستان رو چک مي کنید؟ 
ســایفون خوبه ها، ولي دنبال یه اپ با ســرعت باالتر 

مي گردم.
   بابا دســت از ســر این بندگان خدا 
بردارید! شــما با »میدان انقالب« کار داری، چرا 
میای چغلیش رو پیش ما می کنی؟ خجالت بکش 

یه کم با این سنت!
944...0939: مصاحبه تــون بــا پیشکســوت هاي 
دانشگاه رو ادامه بدین و چقدر خوب مي شد از همه شون 
مي پرسیدین که دانشــگاه در زمان کدام مدیر وضعیت 

مناسب تري داشته و نتایجش رو مجزا منتشر مي کردین.
   عزیز، برخــی از ایــن مدیرانی که 
می فرمایید هنوز هستن همین جا! بیا و برای ما شر 

درست نکن. 
936...0935: آن قدر بی قرار تو هستم که حاضرم/ با 

دیگران ببینمت اما ببینمت 
   حاال به نظرم شما همین اول کار کوتاه 
نیا. بذار شاید تنها هم اومد. واقعًا این شعرای جدید 
داره از ارزش تهی می شه! بابا یه کم غیرت به خرج 

بده. چیه همین اول خودت رو باختی؟

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

27

27

26
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در خدمت مسئوالن محترم 
امور تغذیه بودیم که چنین 

ایمیلی برای آن ها آمد. برای 
عکس برداری از این نامه خیلی 

مقاومت کردند؛ اما باالخره 
با شرط عدم انتشار هویت 

ارسال کننده راضی شدند. 
بقیه اش بدون شرح است.

در باب عکس های پروفایل 
)قسمت دوم( 

طرف پیغام داده که نیازمند 
هم خانــه ای هســتم. بعد 
عکس هــای پروفایلــش را 
باز می کنیــد، 113 عکس 
پروفایل دارد. یکی درمیان 
نوشته تو همان هیچ کسی که هیچ کسی جای 
تــو را نمی گیرد )با یک عکــس مرتبط خودتون 
تصور کنید(. مابین آن ها را هم با عکس مناظر 
طبیعی پر کرده اســت. حاال اینکه شما چگونه 
می توانید جای آن هیچ کس باشید، درحالی که 
عکس فرد را بیــن 113تا پیدا نمی کنید، جای 
بحث دارد. بعضی موقع ها هم وضع بهتر پیش 
می رود، عکس 113ُام، عکســی دسته جمعی 
است که وظیفه  شما حدس زدن آن نفر می شود.

یک ســری هم هســتند که عکسشــان آن قدر 
بی کیفیت است که معلوم است هم اتاقی هایش 
به او گیر داده اند که عکس داشــته باش، او هم 
گفته ندارم. بعد آن ها یک عکس دسته جمعی 
را کــراپ کرده اند و آن  را بــه زور روی پروفایل او 

انداخته اند.
اتفاقــات مهم زندگــی هم تأثیر بســیاری روی 
عکس پروفایل دارنــد. در دوران نامزدی و چند 
ماه بعد از عروسی، عکس های پروفایل زوجین 
محدود است به عکسی از نمای باال درحالتی که 
دست دردســت هــم دارنــد و حلقه هایشــان 
مشخص است و همچنین عکسی از نمای پشت 

یا بغل از خودشان در لباس عروس و دامادی.
بنابر قواعد زیبایی شناسی، صورت هر انسانی 
بــرای عکس گرفتــن حالتــی بهینــه دارد که 
زیباترین شکل آن است. افرادی که این حالت 
را پیدا کرده اند )یا فکر می کنند پیدا کرده  اند(  
تمــام عکس هــای خودشــان را از آن زاویــه 
صورتشــان می گیرند. مثــاًل می بینید در تمام 
عکس ها با حالت سر با زاویه 37درجه نسبت به 
افق، لب ها 6 درجه روبه باال و مردمک چشمان 

روی نقطه کانونی بیضی چشم حضور دارند.
عده ای هم هستند که عکس های پروفایلشان 
آدم را یاد والپیپرهای ویندوز اکس پی می اندازد. 
عکس های گل های مختلف با چاشــنی دریا و 
جنگل. اگر وطن پرســت هم باشــند، آن وسط 
عکس هــای چند شــخصیت ملــی و  مذهبی 
دیده می شــود با شــعارهایی مبنی بر ساختن 

کشور و جامعه.
افــرادی هم هســتند که وابســتگی خاصی به 
دنیای مجــازی ندارند. این هــا معمواًل عکس 
پروفایل ندارند، آی دی تلگرام هم ندارند، لست 
سین ریسنتلی هستند و خالصه کاًل متعلق به 
این فضا نیستند. هوای این ها را داشته باشید 

یک وقت کار دست خودشان ندهند.
در نهایــت از رنک هــا و درس خوان هــا غافــل 
نشویم. عکس های پروفایل این عزیزان معمواًل 
سلفی هایی در طبقه دوم یا اول کتابخانه مرکزی 
با حالتی عبوس و چشــمانی خســته از فرمول 
است. برای تنوع هم عکس های دسته جمعی 

جلسه آخر در کالس های درس را می گذارند.

می خواســتیم در همان ابتدا بگوییم تقدیم می شــود به ابتکار جدید ســلف که غذاهای جدیدی را به فهرســت 
غذایی خود اضافه کرده که خبر رســید برخــی دلواپس اند که گویا باعــث ترویج فرهنگ غرب می شــود! با این 

حساب برای جلوگیری از اتهام غرب زدگی به همین جا بسنده می کنیم.
این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به یک سری از کارمندان قســمت توزیع غذای سلف و خوابگاه که باوجود 
خستگی و فشار کاری شدید، اکثر مواقع با روی خوش و مهربان حال آدم را خوب می کنند. با جمله »بفرما نوش 

جانت«... دلسوزی مادرانه ای در  غذا کشیدن... لبخندی آشنا... .

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

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

هوایی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
   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

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما در اولین جلسه کالس فرمودند: »بچه ها من این درس را در 
زمان تحصیلم داشته ام و واقعیتش االن چیز زیادی خاطرم نیست. حاال بریم 

جلو ببینیم چی می شه«.
استاد شریف ما یک بار گفت: »هرکاری که سخت است، الزامًا آسان نیست!«.
دانشجوی شریف ما تمام عکس های پروفایلش یک فرد عجیب با میکرفون 
و چفیه بود. بعد از اینکه برای ما »اســتاد شــریف ما« فرستاد، یکی از اعضای 
تحریریه عکس پروفایلش را ســرچ کرد. فرد مذکور، »رشــید غالم« خواننده 

مذهبی بااستعداد مراکشی بود!
استاد شــریف ما وقتی داشتند مانیتورها را عوض می کرد، با استرس خود را 
به صحنه رساند و فریاد زد: »اینا رو کجا می برید؟ من کلی فایل روی دسکتاپ 

کامپیوترم داشتم!«.
دانشجوی شریف ما با اینکه هرروز از سلف غذا می گیرد، هیچ وقت غذای آن روز 
را نمی داند. وقتی از او می پرسیم چرا، می گوید: »می خوام سلف غافلگیرم کنه!«.
اســتاد شریف ما داشت قســمتی از درس را که نیاز به پیش نیاز دروس قبلی 
بود، توضیح می داد و بعد از مشــاهده چهره شبیه عالمت سؤال دانشجویان 
گفت: »آره دیگه! فــالن درس رو همین جوری پاس کردیــد. اون یکی رو هم 
همین جوری پاس کردید. حتمًا بهمان درس رو هم همین جوری پاس کردید!« 
که ناگهان دانشجوی شریف ما فرمود: »ان شاءالله این یکی رو هم همین جوری 

پاس می کنیم!«.
دانشجوی شریف ما داشــت با ســیم کارت الی دندانش را تمیز می کرد که 

سیم کارت را قورت داد. فرداش موبایلش زنگ خورد.

اقلیت: minority. بخش کمتر. چیزی که تا پنجاه وخرده ای درصد 
هم باال می رود. یعنی افرادی که تعدادشــان زیادتر است، ولی به علت 
بازبازنشستن افرادی که کمترند، مجبور شدند هی جمع تر بنشینند و 
این عمل آن قدر ادامه پیدا کرده که اکنون از هم قابل تشخیص نیستند. 
در کتب بسیاری آمده است که »ایران بهشت اقلیت ها است« و اگر نیک 
بنگریم، همین گونه است. مقابل اکثریت. اقلیتی را که از خألهای قانونی سوءاستفاده می کنند 
و با فریب مردم ســعی می کنند بر آن ها تســلط پیدا کنند، به اختصار »سپنتا« می نامیم. 

مهم ترین دسته های اقلیت، اقلیت دینی، اقلیت نژادی، اقلیت اجتماعی و زنان هستند.
حقوق اقلیــت : Not Found - 404. طبقه منفی یک هرم مازلو. از مســائل فرعی و 

کم اهمیت که حتی ذکر آن در این واژه نامه نیز اسراف کاغذ و جوهر است.
هنجار:norm. الگوی رفتــاری که اکثریت جامعه خــود را به آن پایبنــد می داند. از 
هنجارهای مهم می توان برخورد دست زنان به فرمان، مدلینگ توسط زنان، ورزشگاه رفتن 
زنان، مدیریت زنان، ورزش کردن زنان در فضای سرباز، تبدیل انرژی پتانسیل به هرگونه 
انرژی جنبشی توسط زنان و اساساً خود حضور زنان اشــاره کرد. به کسی که هنجار را زیر 
پا می گذارد، هنجارشکن می گویند که خود جامعه خودبه خود، به صورت خودجوش این 
فرد را تنبیه می کند. به عملی که در آن هنجارها رعایت شود، هنجارمند می گویند. ابراهیم 
بن فورفکان در رســاله اآلنکوزمان آورده اســت: »و اما هر چیزی را هنجاری است و اهم 
هنجارمندان، کنسرت. و کنسرت هنجارمند آن است که آوازخوانش َمَثل ساکت العارفین 
محمدرضا، نظاره گرش مثل تندیس های میدان های شــهر و ســاز مطربش مثل ارگی 
بعد از زلزال، ویران و درهم شکســته اســت، چرا که نیک می دانیم »این ساز شکسته اش 

خوش آهنگ تر است««.

عمادالدین کریمیان

محمدحسین قاسمی


