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وکیل شمای نامحرم
جلســه ای  بــه  را  فــردی 
می فرستید که به جای شما 
رأی دهد. اما هیچ گاه باخبر 
نمی شوید که او به جای شما 
چه رأیــی داده اســت. بار 
دیگر برای حضور در همان جمع به نظر شما نیاز 
است و شما باید باز هم کسی را به جای خودتان 
برای دادن رأی بفرستید. با چه احتمالی کسی 
را که رأیش را از شــما مخفی کرده بود به عنوان 
نماینده انتخاب می کنید؟ احتمااًل می گویید 
هیــچ گاه دوباره ایــن دوســت پنهان کارتان را 
به نمایندگی نمی فرســتید. اما عملکرد شــما 
درســت عکس این نظر اســت. شــما در همه 

انتخابا ت های مجلس همین کار را می کنید. 
نمایندگان مجلــس را وکالی ملت می خوانند. 
یعنــی بــه وکالــت از مــردم حــوزه انتخابیه و 
رأی دهندگان در مجلس حاضر می شــوند و از 
طرف ایشــان به قانون بودجه، اعتماد به وزرا، 
اســتیضاح، قوانیــن عمومی کشــور و... رأی 
می دهند. شــما به عنــوان رأی دهنــده به جز 
اظهارنظر نماینده در سخنرانی های پیش و میان 
دستور، مصاحبه با رسانه ها، اعالم موافقت ها 
و مخالفت هــای صریح و علنی هیچ گاه متوجه 
نمی شــوید کــه نماینــده ای که به جای شــما 
رأی می دهــد به چــه چیزی رأی داده اســت. 
بدبینانه اش این اســت که حتی وقتی نماینده 
شــما موضع صریحی می گیرد، باز هم از رأیی 

که می دهد بی خبرید.
در بیشــتر موارد منع قانونی برای انتشــار رأی 
نمایندگان وجود نــدارد و اصطالحًا رأی گیری 
مخفــی نیســت. فقــط روال جــاری و عــادت 
مرســوم اســت که شــما را از رأیی که وکیلتان 
به جای شما داده اســت، ناآگاه نگاه می دارد. 
اما مواردی هســت که قانونًا رأی گیری مخفی 
است و بناست کســی از محتوای رأی نماینده 
مطلع نشــود. فــرض کنید دانشــجوها با رأی 
اعتماد به وزیری یا رأی موافق به استیضاح وزیر 
دیگری مخالف اند. در انتخابات بعدی یکی از 
مالک ها برای رأی دادن می تواند همین رأی به 
اعتماد و استیضاح باشد. اما شما بنا به قوانین 
مجلــس نمی توانیــد چنیــن داده ای را بــرای 
تصمیم گیری های بعدی داشته باشید، چراکه 

رأی ها را مخفی در گلدان ها می ریزند. 
شــما حتی نمی دانید نماینده تان چندبار رأی 
داده و چقدر در مجلس حاضر بوده اســت. در 
این وکالتی که وکالت نیســت، تنها ابزار شــما 
برای سنجیدن عملکرد نماینده مجلس می شود 
توییت پراکنــی،  ســخنرانی های جنجالــی، 
مصاحبه و خالصه سیاســت بازی. برای برخی 
دیگر هم می شــود انجام فالن پروژه دولتی در 
استان. باز هم تأکید می کنم که در نگاه بدبینانه 
رأی نماینده که از شــما مخفی است، می تواند 
چیزی متفاوت بــا رگ گــردن بادکردن هایش 
باشــد. این روزها که نماینده ها به مناسبت روز 
دانشــجو به دانشــگاه ها می آیند و از هر رطب 
و یابســی می گویند، کاش دانشــجویی بود که 
از نماینده ها ســازوکار آگاهی رأی دهندگان از 

وظایف ذاتی شان را هم بخواهد. 
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قانون در برابر عدالت
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قرارمان این نبود
مدتی است که معاونت فرهنگی طی تفاهم نامه ای با پردیس سینمایی ملت، اکران 
اختصاصــی و رایگان فیلم های روز را برای خانواده شــریف برگزار می کند. اولین 
اکران ویژه خانواده کارکنان، همین شــنبه با نمایش فیلم »صفر تا سکو« بود که با 
ثبت نام حدود40 نفر از کارکنان دانشگاه همراه بود. اما در کمال تعجب فقط 12 

نفر و البته با تأخیر در برنامه حضور پیدا کردند و فقط هزینه مالی و خســتگی روی دوش مجری برنامه باقی 
ماند. کارکنان گرامی و همکاران عزیز، احترام امام زاده را متولی اش نگه می دارد. وقتی خود شما با امکانی 
که دانشگاه ایجاد کرده است این گونه برخورد می کنید، چگونه انتظار دارید که دانشگاه هم تالشش را برای 

بهبود وضعیت رفاهی خانواده اش بیشتر کند؟

القدس لنا
اظهارات ترامپ درمورد قدس و فلسطین اشغالی در چند روز گذشته، واکنش های 
فراوانی را برانگیخت. مردم کرانه باختری فلسطین، اردن، ترکیه، لبنان و ایران برای 
بیان مخالفت خــود درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اعالم قدس به عنوان پایتخت 
اســرائیل، تظاهرات کردند. همان طور که انتظار می رفت دانشــجویان دانشگاه 

شــریف هم برای اعتراض به این اقدام ترامپ، روز یکشــنبه گذشته بعد از نماز ظهر و عصر در حیاط مسجد 
دانشــگاه تجمع کردند و پس از قرائت بیانیه، پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند. آن ها در این بیانیه 
در ابتدا ســخنان ترامپ را نشانه عجز و ناتوانی سیاســت های شکست خورده شان خواندند و این اقدام او را 

سبب همبستگی و پیروزی هرچه سریع تر جنبش های مردمی مقاومت دانستند.

روز چهارم مسابقات بسکتبال دانشگاه
مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشگاه با حضور 7 تیم از روز 11 آذر آغاز شده است. 
در ابتدای این مســابقات تیم ها در دو گروه 3و4نفــره باهم رقابت کردند. تیم های 
اول از هر گروه مســتقیمًا وارد مرحله نیمه نهایی می شوند و تیم های دوم و سوم هر 
گروه به صورت ضربدری باهم رقابت کرده و برنده این بازی ها به مرحله نیمه نهایی 

می رود. تاکنون 7 بازی در این مسابقات انجام شده است که در آخرین بازی دیروز هوافضا 58 بر 48 از سد 
عمران گذشت. در دو بازی باقیمانده از مرحله گروهی، فردا فارغ التحصیالن با هوافضا و مکانیک با عمران 

در سالن قهرمانی بازی می کنند.

دختران قهرمان
مســابقات والیبال قهرمانی دختران دانشــگاه که از 5 آذرماه در دو گروه آغاز شده 
بود، یکشــنبه گذشته با قهرمانی تیم عمران به پایان رسید. در این مسابقات 7 تیم 
برق، مکانیک، صنایع، عمران، هوافضا، فیزیک و کامپیوتر شــرکت کرده بودند که 
ســه تیم اول در گروه A و بقیه تیم ها در گروه B باهــم رقابت کردند. از این دو گروه 

تیم های برق، عمران، کامپیوتر و مکانیک به مرحله نیمه نهایی رفتند و برق با شکســت کامپیوتر و عمران با 
پیروزی در برابر مکانیک به فینال رسیدند و درنهایت عمران با شکست 2 بر صفر برق به مقام قهرمانی رسید 

و برق و مکانیک هم به ترتیب دوم و سوم شدند.
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دوشــنبه ســیزدهم آذرماه، آمفی تئاتر مرکزی شاهد حضور دانشجویی بود که نقدش به امام جمعه  شــیراز سبب شد درگیر پرونده  قضایی و  گزارش
امنیتی شود. انجمن اسالمی دانشجویان »مستقل« سعی کرد با دعوت از دبیر سابق جنبش عدالتخواه، آن هم در بحبوحه  دادگاه  رفتنش، بهنام نورمحمدی

معیارهایی را برای سنجش دغدغه های دانشجویی مطرح سازد. حسین شهبازی زاده، سخنانش را با اشاره ای به تاریخ اسالم و شکل گیری طبقات در حکومت های 
پس از پیامبر آغاز کرد. پس از آن با اشاره به تاریخ انقالب، شکل گیری دوباره حکومت امنیتی را توصیف کرد که در ادامه خالصه ای از آن را می خوانید.

Ó	 پس از انقالب، هم ویژه خواری ها و خاصه بخشی ها
و هم مرکزیت قرارگرفتن امنیت، به خصوص پس از 
پایان جنگ، تکرار شد. مرکزیت امنیت، سیاست 
داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار داد. در فضای 
داخلی هم مرکزیت با امنیت اســت. اگر از دریچه  
امنیت به مســائل بنگریم هر منتقد و هر جنبنده  
دگراندیش و هر معترضی عامل اخالل اســت. اما 
اگــر از دریچه عدالت و مردم ســاالری نگاه کنید، 

این ها فرصت اند.
Ó	 ،در فضــای داخلی امــروز براســاس قاعده لطف

اعتقاد دارند که اقاًل در راهبردهای کالِن حاکمیت، 
مصونیت از خطا وجود دارد و براین اساس رهبران 
آینده نیز مصون از خطا هســتند. باید دید که این 
پشتوانه اعتقادی چه آثار و تبعاتی دارد. مهم ترین 
حقوق مردم حقوق سیاســی اســت. سؤال، نقد، 
پرسشــگری و مطالبــه و نصیحت حاکمــان، اقاًل 
مردم را در موقعیت عرضی نسبت به حاکمان قرار 
می دهــد. حــال نگاهی که از قاعــده لطف منتج 
می شود، اساسًا ارتباط عرضی را منتفی می داند. 

بر این اســاس حاکمیت تصمیمــی می گیرد و به 
جهتــی حرکت می کند. شــما یــا می فهمید چرا 
این تصمیم گرفته شــده که خوشــا به حال شــما 
که بصیرت کافــی را دارید، یا نمی فهمید چرا این 
تصمیم گرفته شده که بدا به حال شما که بصیرت 
کافی را ندارید، اما باز هم تعبدًا باید پیروی کنید!

Ó	 ما یک کلمه گفتیم: »آقای امام جمعه! شــما توی

انتخابات پول زیادی خــرج کرده اید« و به همین 
خاطر ده ماه درگیر دادگاه و پاسخگویی هستیم. 
در دادگاه به ما می گویند: »نشر اکاذیب کرده ای« و 
حتی حاضر نیستند مصداق آن را بیان کنند. هنوز 
پرونده بسته نشــده که در دادگاه فرهنگ و رسانه 

تهران احضار شده ایم.
Ó	 مــا بــا ده تشــکل دانشــجویی با تحصــن جلوی

دادگستری اعالم کردیم شهردار وقت تهران مجرم 
است و لیست مفاسد را هم نوشته و تحویل دادیم، 

اما این موضوع اصاًل بررسی نشده است.

شهبازی زاده در بخش دیگری از سخنانش علت حوادث 
رخ داده برای چهار دانشجوی عدالتخواه را تشریح کرد. 
وی با انتقاد از شیوه ظالمانه بررسی پرونده های قضایی، 
بی توجهی به مفاسد کالنی را که مطالبه مردم است، با 
پیگیری سخت و خشن نقدی ساده به مسئولی انتصابی 
مقایسه کرد. او از روند سیاستی که انحطاط امر سیاسی 
را رقم می زند و حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان را از 

آن ها سلب می کند، انتقاد کرد.

گزارش اولین برنامه روز دانشجوی امسال در دانشگاه

تیغ امنیت بر گلوی دانشجو
Ó	 نمــاز جمعــه« موضــوع محوری نشــریه«

این هفتــه »حیات« ارگان رســمی هیئت 
الزهرای دانشگاه اســت. حیاتی ها پس از 
مدت ها با توپ پر آمده اند و پرونده جامعی 
را درباره کیفیت برگزاری نماز جمعه تدارک 
دیده انــد. پرونده ای با یکی دو یادداشــت 
تحلیلی، دل نوشته های اعتراض آمیز و البته 
گفت وگویی خواندنی بــا آیت الله صدیقی 
امام جمعــه موقــت تهــران. ورود هیئت به 
فضای رسانه ای دانشگاه، یکی از اتفاقات 
خوب امســال میز نشریات شــریف بود که 
تداومش، می تواند نگاه آسیب شناسانه ای را 
به برخی سنت های دینی در دانشگاه تقویت 
کند. البتــه در کنار همه ایــن ویژگی های 
خــوب، خــأ ویراســتاری قــوی و وجــود 
اشتباهات فاحش ویرایشی، شیرینی این 

»حیات« را کمی کم کرده است.
Ó	 فضای تشــکلی این هفته دانشــگاه متأثر

از دو برنامه بزرگداشــت روز دانشــجو بود. 
انجمنی ها با حضور چهار مدعو مشــهور، 
به تیتر یک روزنامه سراســری »شــرق« راه 
پیدا کردند، اما برخالف همیشه خبری از 
ویژه نامه روز دانشجوی »خبرنامه« نشد. از 
آن طرف، بچه های »میدان انقالب«  برنامه 
پرتنش دیروزشــان را روی جلــد بردند و در 
نوشــتاری تحلیلی و البته بدون نام، دالیل 
ناکارآمدی قوه قضاییه را فهرســت کردند. 
انتشــار ایــن مطلــب و مطالب مشــابه در 
میدان انقالب، نشان دهنده تغییر رویکرد 
رسانه ای بسیج است. انگار آن ها قرار است 
از این به بعد، مطالبه گر جدی تری باشند. 
گفت وگــوی میدان انقالبی هــا بــا کیوان 
ابراهیمــی، دانشــجوی دانشــگاه آیوای 
آمریکا هم از خواندنی های این هفته ارگان 

رسمی بسیج بود.
Ó	 خبرنامه فرایند« نشریه علمی بروبچه های«

مهندســی شیمی و نفت اســت که شماره 
اولش شنبه این هفته منتشر شد. نشریه ای 
تمامًا  علمی که مشــخص نیست در جذب 
مخاطــب موفق عمل کــرده اســت یا نه. 
فونــت »فرایند« ریز و البتــه حجم مطالب 
هــم زیاد اســت. نتیجــه ایــن دو اتفاق در 
کنار صفحه آرایی شــلوغ، از این  »فرایند« 
نشریه ای متوسط ساخته است. ما که برای 

بهترشدنشان دعا می کنیم. 

میز نشریات
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سفرای کارآفرینی
مرکــز کارآفرینی شــریف در ابتدای هر ترم طی فراخوانــی از عالقه مندان دعوت 
می کند که ســفیر این مرکز در شهرهای دیگر ایران شوند. این مرکز این طرح را با 
هدف انتقال تجربه و افزایش توجه دانشــجویان و استادان و فارغ التحصیالن به 
امور کارآفرینی در سراســر کشور اجرا می کند. برای انتخاب شدن به عنوان سفیر 

مرکز کارآفرینی مصاحبه ای گرفته می شــود و پذیرفته شدگان پس از گذراندن دوره  آموزشی مرکز کارآفرینی 
می توانند کار خود را با حمایت مرکز کارآفرینی آغاز کنند. مهلت ثبت نام تمدید شــده و درحال حاضر فقط 

تا 30 آذر فرصت باقی است. برای اطالعات بیشتر به آدرس karafarini.sharif.ir/safir رجوع کنید.

خط و نشان بسیج شریف برای مسئوالن بی کفایت
هفته  پیش میزگردی بین مسئوالن بسیج 7 دانشگاه بزرگ تهران شکل گرفت. محور 
اصلی صحبت ها شکاف میان مسئوالن و مردم بود. محمدعلی واردی مسئول بسیج 
شریف نیز به تفصیل به این قضیه پرداخت. واردی یکی از مصداق های این شکاف را 
مناظره های انتخابات اخیر عنوان کرد که به گفته  او هیچ کدام دغدغه های واقعی مردم 

را مطرح نکردند. واردی همچنین به این اشاره کرد که مسئوالن خود را جدا از دانشجو می دانند و در انتخابات 
ریاست جمهوری هم به جز میرسلیم هیچ کدام برای پاسخگویی در دانشگاه حاضر نشدند. او در انتها گفت که اگر 
مسئوالن روند خود را تغییر ندهند، مردم ما همان گونه که انقالب کردند با این مسئوالن نیز برخورد خواهند کرد.

96 آذر  21 سه شنبه    746 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

تا قبل از 5 دقیقه به ساعت 14:30،  گزارش
جمعیت نه چندان زیادی، پشت در محمد حسین هوائی

ســالن جابربن حیان ایســتاده اند تا در باز شــود، اما تا 
بازشــدن در جمعیت به حدی می رسد که ظرف حدود 
10تا15 دقیقه تقریبًا تمام ردیف ها را پر می کند. تخمین 
جمعیت کار پیچیده ای نیست. به جز بچه های انجمن 
اسالمی، نه کسی ایستاده و نه کسی روی زمین نشسته 
اســت و ایــن یعنــی جمعیــت تقریبــًا برابر بــا تعداد 
صندلی های جابر اســت. طبیعتًا اینکه امسال 16آذر 
پنجشنبه باشد باعث نمی شود تشکل ها این روز را از یاد 
ببرنــد و برنامه ای برگزار نکنند؛ هرچند به رونق ســابق 
نباشد. تدارک انجمن برای امســال، دعوت از محمود 
صادقی و قاسم میرزایی نیکو، نمایندگان مجلس دهم و 
عبداللــه رمضان زاده، ســخنگوی دولــت اصالحات و 
استاندار ســابق کردستان بود که شــب قبل از برنامه، 
محمدرضا خاتمی نیز به این جمع سه نفره اضافه شد. 
بعد از موســیقی با پخش قرآن و سرود و کلیپی کاماًل در 
حد متوســط، برنامه با اندکی تأخیر از ساعت 14:30 
شروع شــد که اتفاق نادری نیســت. اجرای زنده شعر 
»آفتــاب کاران جنگل« با ســنتور و همراهی جمعیت، 
توجه ها را بیش از پیش به سن سالن جابر جلب می کند. 

بی بیانیه فطیر است
برنامه رسمی با قرائت بیانیه ای توسط حنیف حضرتی، 
دبیر جدید انجمن اسالمی آغاز می شود. در این بیانیه 
که خواندن آن 11 دقیقه طول کشــید، ســرفصل های 
متعــددی درمــورد دانشــجویان و مشکالتشــان و 
سیاست های داخلی و خارجی مطرح شد. در میان آن ها 
مواردی چون وضعیت مسلمانان در سراسر دنیا اعم از 
میانمار و یمن و فلسطین، رسیدگی نکردن به وعده های 
پیش از انتخابات، ممنوعیت های سیدمحمد خاتمی، 
وضعیت محصورین، فضای رخوت حاکم بر دانشگاه، 
مدرک گرایی در دانشگاه، نبود ارتباط دانشگاه با صنعت، 
کاالیی سازی آموزش و سرکوب فعاالن دانشجویی مطرح 
شــد و در برخی موارد، راه حل هایی نیز از طرف انجمن 

اسالمی پیشنهاد شد.

محمدرضایشان
 خاتمی در ابتدای صحبت های خود به نقش دانشگاه 
در عمران کشــور اشاره کرد و وضعیت نابسامان کنونی 
را ناشــی از جلوگیری از ورود دانشــگاه به امور کشــور 
دانســت. وی افــزود: »تفــاوت دانشــگاهیان با دیگر 
مردم کشــور در دید علمی آن ها به مســائل است. اگر 
از مردم عادی بپرســیم مشــکالت کشــور چیست، به 
بیکاری و مشکالت معیشتی اشاره می کنند؛ اما اگر از 
دانشگاهیان و نخبگان کشور بپرسیم به این مشکالت 
اشاره نمی کنند، بلکه به دنبال عواملی می روند که باعث 
این مشکالت می شوند«. وی همچنین مشکالتی را که 
برای دانشجویان در این روشنگری ها پیش می آید مانعی 
بزرگ دانســت. خاتمی در ادامه با استناد به مطبوعات 
جناح های مختلف در کشور، اشاره کرد که اکنون عموم 
مردم و حاکمان جامعه بر این نکته واقف اند که وضعیت 

کشور نه تنها خوب نیست، که بسیار هم بد است. به گفته 
اواگر کمترین این مشکالت در بسیاری از دیگر کشورها 

وجود داشت، باعث انقالب های بزرگ می شد. 
خاتمــی درمورد نقش دانشــگاهیان در گــذر از وضع 
فعلی، توصیه رهبر انقالب به کرســی های آزاداندیشی 
را از مهم تریــن ارکان معرفی کــرد و در عین حال منتقد 
نحوه اجرای آن ها شد. او اظهار کرد: »برای کرسی های 
آزاداندیشــی نخســتین چیزی کــه الزم اســت آزادی 
اســت، آزادی در همه چیز. چرا کرسی ها را در حوزه ها 
نمی گذارند؟ چون حوزه ها تعلقات خاص ایدئولوژیک 
خودشــان را دارند«. وی این موضوع را مســئله اصلی 
دانشگاه عنوان کرد. خاتمی سپس موضوعاتی را طرح 
کرد که شایسته است در دانشگاه به آن ها پرداخته شود. 
تعدادی از این موضوعات عبارت است از بررسی نظارت 
اســتصوابی در انتخابات و مجلس، فســاد در باالترین 
ســطوح قوا، وضعیت قوه قضائیه و استقالل این قوه، 
عدم حاکمیت قانون، فقدان شفافیت و نبود پاسخگویی 
مســئوالن در برابر مردم. نایب رئیس مجلس ششــم در 
ادامه گفت: »باید بررسی کنیم ببینیم ما چه حکومتی 
ســاختیم که یک رئیس دولتش سالم از آب درنیامده؟ 
نخست وزیرش که رأس فتنه است؛ یک رئیس مجلسش 
در حصر است؛ یک رئیس مجلسش مغضوب است؛ یک 
رئیس مجلسش هم منکوب است! رؤسای جمهور هم که 
یکی شان فراری است؛ یکی شان را خدا به او رحم کرد که 
از دنیا رفت؛ یکی شان ممنوع التصویر است؛ یکی شان 
منحرف است؛ آقای روحانی هم که از االن وضعش معلوم 
است«. وی پس از این موضوعات به مشکالت اخالقی در 
جامعه مثل مسائل روانی اشاره کرد و گفت با پرداختن 

به این مسائل، شما رهبران این جامعه خواهید بود.

امان از اولویت بندی ها
قسمت بعدی برنامه میزگرد سه مهمان دیگر برنامه بود 
که در آن دانشــجویان سؤاالت خود از سه مهمان برنامه 

را به صورت شفاهی و کتبی طرح کردند.
	Óدر همین ابتدا

صادقی صحبت هایش را با گفتاری از دکتر شریعتی در 
یکی از آثارش درمورد سه شهید روز دانشجو شروع کرد. 
وی سپس نقش مجلس را تشــریح کرد و آن را با چیزی 
که طبق قانون برایش درنظر گرفته شده، مقایسه کرد و 
مجلس را خالف سخن امام)ره( که می فرمودند »مجلس 
عصاره فضائل ملت است«، درواقع عصاره فضائل شورای 
نگهبــان خواند. این نماینده مجلــس همچنین نقش 
مجلس را در بسیاری از جایگاه ها به جای نظارت، نظاره 
خواند. صادقی در پاسخ به سؤالی کتبی درمورد ارزیابی 
وی از وضعیت فراکســیون امید، به نقش فراکسیون در 
طرح ســؤاالت و تذکرها و رأی اعتماد به وزرا اشاره کرد 
و درنهایــت گفت: »امیدوارم روزی دکتر عارف که عضو 
هیئت علمی همین دانشگاه هستند نیز به این موضوع 
پاســخ بدهند«. پس از صادقی، میرزایی نکو نیز اضافه 
کرد: » نمره فراکســیون امید شــاید با تک ماده قبولی 

باشد، ولی نمره خوبی است«.
سؤال بعدی از رمضان زاده و درمورد جنبش دانشجویی 

پرسیده شد. او برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان 
را مانع حرکت جنبش دانشــجویی در ســال های اخیر 
عنوان کرد و به مشکالت بزرگ مملکت ازجمله ناتوانی 
در کار گروهی اشــاره کرد. به گفته رمضان زاده در ایران 
نزدیک به 75درصد مردم، یکدیگر را دروغگو می دانند 
و این باعث ضریب شــکنندگی زیــاد حکومت در ایران 
است. به عبارتی همین موضوع سبب می شود که تمام 
رهبران سیاسی ایران پس از انقالب محکوم به فساد یا 
تخلف سیاسی اند. رمضان زاده اضافه کرد: »ما به جنبش 
دانشجویی نیاز داریم. باید دوباره تالش کنیم که جنبش 
دانشجویی و دانشــجویان به عنوان مراجع اعتمادساز 
مطرح شــوند. امروز جنبش دانشــجویی این وظیفه را 
انجام نمی دهد؛ کمااینکه احزاب هم انجام نمی دهند؛ 
کمااینکه نخبگان سیاسی هم انجام نمی دهند. بنابراین 

جنبش دانشجویی در جای خودش نیست«.
	Óشفاهی، داِغ داغ

سؤال شفاهی اول، مستقیمًا مشکالت دانشگاه را هدف 
گرفته بود. یکی از دانشــجویان دختر در ســؤال اول به 
موضوع اســتاد خاطی دانشکده هوافضا اشاره کرد و با 
شرح ماوقع از صادقی درمورد اقداماتش در این زمینه 
پرسید. سپس در سؤال دوم وزیر علوم را هدف قرار داد و با 
اشاره به نظر دانشجویان درمورد آقای غالمی از صادقی 
پرســید که چرا با او موافق بوده است. در سؤال سوم اما 
مسئله ورود بانوان به ورزشگاه ها مطرح شد که دانشجوی 
مذکور با ذکر یکی از ســخنان صادقــی با این مضمون 
که »پــس از صحبت آیت الله مکارم، به خاطر اعتقادات 
مذهبی اظهارنظر نمی کنم«، صادقی را مخاطب قرار داد 
و گفت: »شما نماینده مردم هستید و باید حق و حقوق 
ما را پیگیری کنید، نه اینکه براساس اعتقادات شخصی 

خودتان تصمیم بگیرید«.
صادقی در پاسخ به سؤال اول، با گفتن این موضوع که 
در جریان ماجراست، ابراز تأسف کرد. او پس از توضیح 
برخی موارد گفت که پس از صحبت با قائم مقام وزیر بنا 
شد ایشان فعالیت آموزشــی در دانشگاه نداشته باشد 
و فعالیتــش را به عنوان یک عضو پژوهشــی در یکی از 
پژوهشکده ها ادامه دهد. در پاسخ به سؤال دوم، صادقی 
با تکرار موضع خــودش در این زمینه گفت که با فرایند 
معرفی وزیر علوم مخالف بوده است، ولی با بررسی کلی 
آقای غالمی در کمیته ای که در فراکسیون امید تشکیل 
شد، نظرش درمورد او به موافق تغییر کرده است. وی در 
پایان نیز در جواب سؤال سوم با اشاره به شیطنت رسانه ها 

گفت که بسیاری از مسائل موجود، بنیادی تر از ورود به 
ورزشگاه است که شامل مواردی چون برابری زن و مرد و 
نگرش به زن در خانواده می شود. صادقی با بیان اینکه 
یکی از مراجع فرموده بودند که مسئله اصلی ما مسئله 
بانک ها و بیکاری است و نه ورود زنان به ورزشگاه، اظهار 
کرد که او هم در تأیید همین جمالت، به مســئله بانکی 
اشاره کرده است. به گفته صادقی ورود زنان به ورزشگاه 
در جایگاه خودش مهم است، اما برغم اینکه مهم است، 
در اولویت نیســت. میرزایی نکو نیز درپایان در تکمیل 
حرف های صادقی گفت: »چه مــن چه آقای صادقی 
و چه هرکســی نتواند چنین کاری بکند، سازمان های 

بین المللی مثل ِای ِاف سی این کار را خواهند کرد«.
	Óپنج ثانیه سکوت

یکی از دانشــجویان با مخاطب قراردادن دکتر صادقی 
پرســید که او برای مشکل دانشجویان دانشگاه صنعت 
نفــت چه کرده اســت. صادقی در پاســخ، وزارت نفت 
را مســئول این مشــکل دانســت و پاســخ وزیر نفت را 
مبنی بر ناممکن بودن اســتخدام فارغ التحصیالن در 
این وزارت خانه بازگو کــرد. او در ادامه از وجهه حقوقی 
به مســئله نگاه کرد و گفت: »با تغییــر دولت، تعهدات 
دولت قبلی نیز به دولت جدید منتقل می شــود. البته 
این موضوع تابه حال در کمیسیون انرژی مورد بررسی 
بوده و در کمیســیون آموزش مطرح نشده؛ اما شخصًا 
به دوســتان قول دادم کــه همین هفته موضــوع را در 
کمیســیون آموزش مطرح کنم. مجلس قدرت اجرایی 
ندارد و من نمی توانم قول بدهم که اتفاقی بیفتد، ولی 

می توانم قول طرح شدن این موضوع را بدهم«.
	Óپایان باز

اگرچه برنامه در ظاهر، پس از پاسخ صادقی به این سؤال 
به پایان رسید، به سادگی می شد از چهره ها و حرف های 
بلندبلند و دِرگوشــی صحبت کردن دانشجویان متوجه 
شد که بســیاری از ســؤاالت مطرح شــده، حداقل در 
ذهن آن ها به پاســخ نرسیده است. فریادها و صداهای 
مغشوشــی که پس از برخی جواب ها در سرتاسر سالن 
شــنیده می شــد، به خوبی حاکی از قانع نشدن تعداد 
بسیاری از دانشجویان از آن جواب ها بود. ما هم به علت 
محدودیت فضا نتوانستیم همه سؤاالت را پوشش دهیم. 
به هرحال، چه آن هایی که به قصد قانع شدن آمده بودند 
و چــه آن هایی که بــرای پذیرایی چندســاعتی مهمان 
جابربن حیان بودند، نتوانســتند با دســت ُپری از این 

برنامه خارج شوند!

گزارش برنامه انجمن اسالمی به مناسبت روز دانشجو

همان همیشگی با خاتمی اضافه

مهمانان از راست:  محمود صادقی، عبد الله رمضان زاده و قاسم میرزایی نکو
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بعد از مدت ها دانشگاه طعم یک برنامه شانزده آذری را چشید. روز گذشته به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو حجت االسالم والمسلمین  محســنی اژه ای، معاون اول و ســخنگوی قوه قضائیه، مهمان بســیج دانشجویی دانشــگاه بود تا خود و قوه قضائیه را در معرض سؤاالت گزارش
دانشــجویان قرار دهد. جلسه ای که قطعًا پرحرارت ترین برنامه عصر دوشنبه ایران بود و مستعد سؤال و جواب هایی تاریخی.

سیستم دادرسی در هر نظامی را می توان حساس ترین 
نقطه آن دانســت. مردم نیز قضــا را حافظ حق خود در 
جامعه دانســته و به همین ســبب  همیشــه آن را نقد و 
بازخواســت می کنند، البته در خلــوت خود. از همین 
رو، روز گذشــته به مناســبت بزرگداشــت روز دانشــجو 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول 
و ســخنگوی قوه قضاییه، مهمان بســیج دانشــجویی 
دانشگاه بود تا خود و قوه قضاییه را در مواجهه با سؤاالت 

دانشجویان قرار دهد.
جلسه با حواشی بسیار و شعارهای ضدونقیضی در سالن 
جابر دانشکده شیمی آغاز شد. قبل از هرچیزی مجری 
برنامه، روند برنامه ریزی شده برای جلسه را توضیح داد.

سالن جابر از همان دقایق اول پر شده بود. حتی تعدادی 
از افراد روی ســن نشسته بودند و البته جمعیت دیگری 
نیز در البی دانشکده شیمی مشغول تماشای صحبت ها 
از تلویزیون بودند. پیش از اینکه حتی ســالن پر بشود، 
اعالمیه ها باال رفت و هم صدایی ها آغاز شــد. این شور، 
نوید جلسه پرتنشی را می داد. جلسه با دعوت از نماینده 

بسیج به عنوان اولین پرسشگر به طور رسمی آغاز شد.

سه درد مشترک
ســینه جامعه دیگر تاب درد و غم را ندارد. این جمله ای 
بود که سرآغاز بحث شد. محمدعلی واردی، دبیر بسیج 
ادامــه داد که ما از پرونده هایی که به نتیجه نمی رســند 
خسته ایم. آقای اژه ای کارمندان خود را از خواب بیدار 
کنیــد که خــواب را از مردم گرفته اند. مــا تا کی منتظر 
محاکمه ســران فتنه بمانیم؟ تا کی وضعیت بد کارگران 
کشور را تحمل کنیم؟ کاسپین و هپکو چطور؟ ما که دل 
خوشــی از هیچ جناحی نداریم، تا به کی منتظر عدل و 
عدالت باشیم؟ همیشه سعی می کنید مصلحت اندیشی 
کنید. چرا به مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری 

عکس العملی نشان ندادید؟
نوبت به انجمن اسالمی مستقل دانشگاه رسید. برخالف 
نماینده بســیج، سرخی سخنش را با کنایه همراه کرد. 
او گفــت که ما چه کنیم که اقــدام علیه امنیت عمومی 
محسوب نشــود؟ چرا تااین حد قوه قضاییه، سیاسی و 
سیاســت زده برخورد می کند؟ در این سال ها چه شده 
اســت که امروز انجمن اســالمی در این جلسه حضور 
ندارد؟ چرا رئیس قوه به دانشــگاه ها نمی آید؟ موردی 

بوده است که پیش شما شکایت آورده و شما او را  به متهم 
ارجاع داده اید. چــرا نمی گذارید آقای نظری صحبت 
کند؟ رسانه ها را برای چه خفه کردید و چرا فضا امنیتی 
اســت؟ نتیجه کلیپ پخش شــده از آقای الریجانی در 

مجلس چه شد؟
نماینده انجمن اســالمی مستقل از اســامی بسیاری 
من جمله ستار بهشتی و حمید بقایی نیز نام برد. لحن 
قــوی و بیــان صریح، به تأثیــر کالم او می افــزود و بیان 
جمالتی مثل »ضعف و فســاد قوه قضاییه دارد به اسم 
نظام تمام می شود«  شور سالن را به اوج رسانده بود. او با 
اهدای کتاب »آشنایی با قوانین جمهوری اسالمی« به 

مهمان برنامه، سخن خود را تمام کرد.
نماینــده جامعــه اســالمی که بنــای حرف خــود را بر 
پایه شــوخی گذاشــته بود، از همان ابتدا نه مهمان که 
دانشجویان را مخاطب قرار داد. مگر نمی دانید نمی توان 
بزرگان کشــور را محاکمه کرد؟ شــما مگــر نمی دانید 
که همیشــه حقیقت باید پای مصلحت قربانی شــود؟ 
چرا متوجه نیســتید که اگر کســی زندانی است، برای 
قوی ترشدن اوست؟ مگر نه اینکه زندان محلی مناسب 

برای تفکر و بازپروری است؟
او به نکات دیگری مثل بابک زنجانی، نبود شــفافیت، 
ممنوع التصویــری بعضــی اشــخاص، بوروکراســی و 

احمدی نژاد اشــاره کرده و بــا همان لحن طنز صحبت 
خود را به پایان برد.

پاسخ
در ادامه دومین شــخص دادرسی کشور به پاسخگویی 
ســؤاالت پرداخــت. حجت االســالم پایه جلســه را بر 
صمیمیت گذاشت و اظهار کرد که می خواهد به لسان 
دانشــجو با جمعیت صحبــت کند. بــه بخش هایی از 
پاســخ های او اشــاره می کنیــم. اژه ای در ابتدا گفت: 
»می گویند انتقاد نیســت. خب پس این هایی که االن 
گفته شــد چیست؟ پس این هیاهو و شعارها  و عکس  و 
بنرها چیست؟ بهتر نیست اساس، همان شعار عدالت 
که می دهید باشد؟«. صحبت و همهمه جمع اجازه تمرکز 
روی بحث را نمی داد. در این لحظات اژه ای با اشــاره به 
خاطره ای از دانشگاه تهران و شوخی با جمعیت و حتی 
سوت زدن، جو را تا حدود زیادی برای صحبت خود آرام 
کــرد. او قانون را مالک و خط قرمز عملکرد قوه قضاییه 
خواند و راجع به اینکه چرا دادگاه افرادی مثل رحیمی، 
علنی برگزار نمی شود، توضیح داد که قانون جلوی این 
کار را گرفته وگرنه او شخصًا با دادگاه علنی بسیار موافق 
است و تشخیص این امور با قاضی است. وی درباره اینکه 
چرا افرادی که به شفاف سازی یا به قولی مبارزه با فساد 
دســت می زنند تحت تعقیب قرار می گیرند، اظهار کرد 
که این افراد به واسطه شکایت ذی نفع دستگیر شده اند. 
او ادامه داد که داستان رسانه نیز بر همین قاعده است. 
شــانتاژ خبری یا دروغ گویی و تهمت زنی با شــکایاتی 

مواجه می شود و آن ها مسئول اند که برخورد کنند.
البته ســخنگوی قوه قضاییه معترف بود که مشکالتی 
نیز هست. قشر ضعیف جامعه توان وکیل گرفتن ندارند 
یا مثاًل دزدانی وجود دارند که مبارزه با آن ها سخت است. 
به گفته وی بودجه بســیار کمتر از نیاز است، یا هستند 
قاضی هایی که فاسدند. ولی او منکر تعمیم فساد به تمام 

سیستم دادرسی کشور شد.
ادبیات اژه ای برغم ســریع صحبت کردن، بسیار دقیق 
و شیوا بود. او راجع به سران فتنه گفت که تصمیم زمان 
محاکمــه آنان با شــورای عالی امنیت ملی بــوده و قوه 
قضاییه نقشی در آن ندارد. او در ادامه به مسائل اسامی 
نام برده پرداخت. اژه ای درمورد ســتار بهشتی گفت که 
خاطیان پرونده دستگیر شده اند و حکم آقای مرتضوی 
نیز با دادگاه تجدیدنظر تخفیف یافته است. قسمت اول 
پرسش و پاسخ با صحبت راجع به شفافیت رأی قاضی در 

کشور و قوانین ناظر بر این موضوع پایان یافت.

بزرگداشت روز دانشجو با حضور محسنی اژه ای

قانون در برابر عدالت
مهمان ناخوانده

جلسه دیروز مهمان ناخوانده ای داشت که شاید 
بتــوان گفت حضورش اوج برنامــه بود. منصور 
نظری؛ کســی که چند ســال پیش از وضعیت 
نابسامان سیستم قضایی چهارمحال و بختیاری 
به تهران شــکایت کرده بود، ولــی پرونده وی را 
به همان حوزه ارجــاع داده بودند و محکوم هم 
شده بود. این مهمان ناخوانده و خارج از برنامه 
که به نظر می رسد دست پخت بچه های انجمن 
اسالمی مستقل بود، با موافقت اژه ای و در میان 
تشویق شــدید دانشجویان روی ســن آمد. او از 
اولیــن جمله موضع تند خود را مشــخص کرد؛ 
اینکه قضات مســتقل نیســتند. صحبت های 

نظری به طور خالصه در زیر آمده است.
Ó	 پنجم مهــر مأموران حفاظت قــوه قضاییه

درحالی که من هــر روز در دادســرا حضور 
داشتم و پیداکردنم کار ساده ای بود، بدون 
اطالع من به خانه ام ریختند. همسر بنده در 
خانه مورد هتک حرمت قرار گرفت، در خانه 

حجاب نداشت و بعد هم غش کرد.
Ó	 بحث از پرونده حقوقی بنده در اصفهان شروع

شــد. کاًل فاسد شــده اند و رشوه می گیرند. 
با قضات تبانی می کنند. قضات شــماره ها 
را از پرونده هــا درمی آورنــد، بــه وکال اطالع 

می دهند. برای همه این ها مصداق دارم.
Ó	 کارشناســان رســمی دادگســتری به طرز

فجیعی درحال رشوه گرفتن، زیرمیزی گرفتن 
و نوشتن گزارش های خالف واقع هستند. به 
هر ترتیب باند اصفهان جمع آوری شدند. با 
قاضی چه برخوردی شد؟ براساس گزارش 
وزارت اطالعــات کــه در اختیار ماســت اما 
منتشر نکرده ایم، این قاضی به مدت 15 سال 
مشغول رشوه گرفتن بوده است. از دریافت 
یک شقه گوشت گوسفند تا سکه های طال 
و ارتباط نامشروع با خاله زندانی در گزارش 

تخلف این قاضی وجود دارد.
Ó	 با حفاظت قوه همکاری کرده ام، خانه ام را

فروخته ام و رشوه داده ام، به دستور بازپرس 
بــه زندان اویــن رفته ام، به مدت 8 شــب با 
قاچاقچی مواد مخدر در ارتبــاط بوده ام تا 
اطالعات او را بیرون بکشم که این قاچاقچی 

با چند قاضی در ارتباط بوده است.
Ó	 دادستان انتظامی قضات امروز صبح به من

زنــگ زد و گفت این پرونده را جمع کن، هم 
برای تو شر می شود و هم برای من شد.

Ó	.عملکرد قوه قضاییه ضد والیت فقیه است
Ó	 از طریق فشــارهایی که آوردند با تعلیق این

قاضــی موافقت نشــد. مصونیــت قضایی 
وی لغو نشــد تا در دادگاه بــه اتهامات خود 

پاسخ دهد.
Ó	 کنگره آمریکا هر سال میلیون ها دالر تصویب

می کند تــا مردم را از انقــالب ناراضی کند. 
قــوه قضاییه بــا بودجه ای کــه می گیرد، با 
عملکردش مردم را از انقالب ناراضی می کند.

Ó	 حفاظت اطالعات قوه قضاییه توانایی اش
کم است. قضات خیلی در این سیستم های 
فساد و رشوه گرفتن وارد هستند و حفاظت 

را دور می زنند.
همه منتظر جواب هــای اژه ای بودنــد. اژه ای 
حکم دادن کلی نظری را اشتباه دانست  و گفت 
اینکه تمام قاضی های کشــور رشــوه می گیرند 
ادعایــی بی معنی اســت. او ادامــه داد که روند 
رسیدگی به جرایم بسیار پیچیده است و وظیفه 
بســیار سختی بر دوش دادرســان کشور است، 
چه بسا که فردی حقی دارد و به آن نمی رسد. او 
هدف نظری را درست، ولی راه او را اشتباه دانست 
و تعمیم مفاسد به کل کشور را بی انصافی خواند.
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بیش از دو ساعت از جلسه گذشته بود و جمعیت انرژی اولیه خود را از دست داده بودند که نوبت 
به سؤال های فردی رسید. در اینجا این بخش را به مضمون نقل می کنیم.

آقای اژه ای کلیپ پخش شده از آقای الریجانی را همه ملت دیده اند و انتظار پاسخگویی داریم.
پرونده موضوع کلیپ بررســی کامل شده است. دسیسه آقای مرتضوی و اطرافیان او و البته سهل انگاری 

شخص موردنظر شما باعث به وجودآمدن این پرونده بوده است و ایشان از هر جرمی مبراست.
پرونده آقای بقایی؟

مسائل او مالی بوده و مطمئن نیستم هنوز حکم اعالم شده باشد و به همین سبب از گفتن جزئیات معذورم.
راجع به اتفاقات نزدیک انتخابات ریاســت جمهوری چطور؟پرونده برادر رئیس جمهور چه 

شد؟آیا به تعویق افتادن این پرونده ها هماهنگ شده و با هدف سیاسی نبوده است؟
با توجه به زمان انتخابات و نشست ها و مسائل کشور می توان هر اقدام قضایی کشور را به چیز دیگری ربط 
داد. مطلقًا این گونه نیست که کاری با هماهنگی اتفاق بیفتد و ما با زمان بندی به تخلفات رسیدگی نمی کنیم.
چرا آقای احمدی نژاد را الت خواندید و اگر الت اســت چرا عضو مجمع تشــخیص مصلحت 

نظام است؟
صحبت های ایشــان خالف بوده است، ولی نقل اشــتباهی صورت گرفته است. من قصه التی را گفته ام 

ولی سوءتعبیری اتفاق افتاده است.

پرسش و پاسخ شفاهی
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سیاهچاله ها آن چنان قوی هم نیستند
سیاهچاله ها به علت شدت جاذبه گرانشی می توانند ستاره ای را در خود ببلعند و 
جریانی از ماده را با سرعتی تقریبًا برابر با سرعت نور به بیرون انتشار دهند. با این 
حال شاید واقعیت چیز دیگری باشد. گروهی از دانشگاه فلوریدای آمریکا موفق 
شــدند برای اولین بار میدان مغناطیســی ســیاهچاله ای را در فاصله 8هزار سال 

نوری از زمین و واقع در صورت فلکی ماکیان، به دقت اندازه گیری کنند. نتیجه این اندازه گیری با آنچه قباًل 
تصور می شد که جریانی از ماده از میدان مغناطیسی قوی سیاهچاله ها منتشر می شود، متفاوت است. این 

اندازه گیری  قیدی می گذارد بر مدل های نظری که فرار ماده از سیاهچاله  را پیش بینی می کنند.

تأثیر »نام« در رابطه بین همسران
پژوهشــی جدید از اســتاد روان شناســی دانشــگاه UNLV نشــان می دهد که 
نام خانوادگی همسر می تواند تأثیراتی در درک زوجین از هم بگذارد و قدرت پیوند 
ازدواج را محکم تر یا ضعیف تر کند. این تحقیق بیان می کند مردانی که همسرانشان 
پس از ازدواج با نام خانوادگی قبلی خود خطاب می شوند، در رابطه دوطرفه شان 

قدرت کمتری دارند. درواقع اعضای گروه تحقیقاتی با استفاده از روش های مختلف، همبستگی  بین صفات 
جنسیتی و دینامیک قدرت در رابطه را پیدا کرده اند؛ به این صورت که صفاتی مثل ریاست طلبی به جنسیت 

مذکر نسبت داده می شود و ویژگی هایی مثل احساساتی بودن به جنسیت مؤنث.

بخشی از فیلم ماتریکس، ذهن بسیاری از افراد را به کنکاش واداشت. این بخش به واردکردن اطالعات مربوط به چگونگی راندن هلیکوپتر  علمی
به مغز نئو مربوط بود. این قسمت که در آن زمان مصنوعی و تخیلی به نظر می رسید، اکنون رنگ وبویی واقعی به خود گرفته  است. تحقیق علیرضا خوشزبان

پیش رو، قدم مهمی در شناخت این پدیده است.

زمانی که به چهارراهی می رسید، با دیدن چراغ قرمز، 
پای خــود را روی ترمز می گذارید. بــا دیدن نور قرمز، 
سیگنالی به کورتکس بینایی می رود. پس از پردازش 
سیگنال ها، این سیگنال ها به بخش پریموتور می روند، 
این بخش حرکات بدن را برنامه ریزی می کند و دستور 

قراردادن پا روی ترمز را می دهد.
حال دو دانشــمند علوم اعصاب در دانشگاه روچستر 
توانســته اند اطالعــات را به صــورت مســتقیم به مغز 
میمون ها بفرستند. برای این آزمایش، دکتر مازورک و 
شیبر، دو میمون را تمرین دادند که بتوانند بازی خاصی 
را انجــام  دهند. مقابل این میمون ها پنلی اســت که با 
دکمه و دســتگیره اســتوانه ای و گرد و T شکل، مجهز 
 LED شده است. دور هرکدام از این اشیا، حلقه هایی از
وجود دارد که اگر روشن شوند، میمون ها باید دستشان 
را به آن شئ برسانند تا پاداش خود را دریافت کنند. هر 
شئ کارکرد خاص خودش را دارد. اگر دکمه درخشید، 
باید آن را فشار  دهند؛ اگر کره درخشان شد، باید آن را 
بچرخانند و اگر دستگیره  Tشکل و استوانه ای روشن 

شوند، باید آن را بکشند.
بعد از آنکه میمون ها یاد گرفتند چگونه باید بازی کنند، 
دکتر مازورک و دکتر شــیبر، نسخه »ســیمی« را بازی 
کردند. به این صورت که 16 الکترود در بخش پریموتور 
مغز میمون ها قــرار دادند. هر دفعه کــه نور مربوط به 
شیئی روشن می شــد، الکترودها جریان الکتریسیته 

کوتاهی، از مغز میمون عبور می دادند.
بعد از اینکــه میمون ها چندین مرتبــه این مدل بازی 
را انجــام دادنــد، حلقه نور دور اشــیاء شــروع کرد به 
تاریک شــدن. ایــن تاریک شــدن در ابتدا باعث شــد 

میمون ها اشتباه کنند، اما با گذشت زمان کارایی شان 
بهتر شد.

LEDهــا میمون هــا همچنــان  بــا خاموش شــدن 
می توانســتند به وســیله الکترودهایی که در مغزشان 
بود، شئ درست را انتخاب کنند و آن را درست استفاده 
کنند و پاداششان را بگیرند. میمون ها این کار را به خوبی 

زمانی کهLED ها روشن بود، انجام دادند.
ایــن پدیده نشــان داد کــه بخش سنســوری مغز که 
اطالعــات محیطــی را پــردازش می کنــد، می تواند 
غیرفعــال بماند. درحقیقت، مغــز راهی جدید را برای 
پاســخ به اطالعاتی که مســتقیمًا به وسیله الکترودها 
دریافت می کند، ابداع کرده  اســت. نورون شناسان از 
قدیم می دانستند که برقراری جریان در بخش هایی از 
مغز باعث می شــود موجود مورد آزمایش، بخش هایی 
از بدنــش تکان بخورد و بلرزد. امــا این چیزی نبود که 
میمون ها تجربه می کردند. دکتر مازورک و دکتر شیبر 
ایــن امــکان را با کوتاه بــودن پالس ها حــذف کردند. 
پالس ها درحدود یک پنجم ثانیــه بودند. این پالس ها 
 LED باعث می شدند که میمون ها بازی را بدون نورهای
درست انجام دهند. این پالس ها به قدری سریع بودند 

که باعث نمی شدند میمون ها به لرزه بیفتند.
»این تحریک باید درکی آگاهانه تولید کند«. این گفته 
پائول چنی، اعصاب شناس دانشگاه کانزاس است که 
در این تحقیق مشــارکتی نداشته است. اینکه ماهیت 
این اتفاق چیست، بسیار سخت و سؤال بزرگی است. 
دکتــر چنــی می گوید: »شــما نمی توانیــد از میمون 
ســؤال کنید چه تجربه ای داشته اســت«. دکتر شیبر 
حدس می زند که شــاید احساسی در پوستشان حس 

می کنند یا چیزی می بیننــد. چیزی که این تحقیق را 
پیچیده تر می کند این  اســت که ســیگنال هایی که به 
مغز میمون فرستاده شــدند، به اشیاء در بازی مرتبط 
نبودند. زمانی که میمون ها بااستفاده از سیگنال هایی 
که به مغزشــان فرستاده می شــد، کار درست را انجام 
می دادند، دانشمندان بازی جدیدی را ترتیب دادند.: 
الکترودهای متفاوت برای اشــیاء متفاوت. میمون ها 

سریع قوانین بازی را یاد گرفتند.
دکتر مایکل  گرازیانو، دانشمند علوم اعصاب دانشگاه 
پرینســتون که در این تحقیق نبوده اســت، می گوید: 
»ایــن بخش از مغز برای تصمیــم درمورد حرکات بدن 
نیست، بلکه بخشــی مربوط به یادگیری است«. دکتر 
مــازورک و دکتر شــیبر فقــط آرایه های الکتــرود را در 
میمون هــا قرار داده بودند. مهندســان روی آرایه های 
الکترود قابل کاشــتی کار می کنند که شــامل 1000 
الکترود می شــوند. ایــن الکترودها باعث می شــوند 
کــه روزی با کمک آن ها بتواننــد پکیج های اطالعات 

پیچیده تری را به بخش پریموتورها ارسال کنند.
دکتر شــیبر پیش بینی می کند که روزی دانشــمندان 
قادر باشــند با اســتفاده از این الکترودهای پیشرفته، 
به افرادی که از آســیب های مغزی رنج می برند، کمک 
بکنند. برای مثال، سکته مغزی می تواند بخش هایی 
از مغــز را که مربوط به عبوردادن ســیگنال ها از  بخش 
سنســوری به قســمت های تصمیم گیری مغز است، 
تخریب کند. این بخش از مغز به دیگر قسمت های بدن 
دستور می دهد. سنسورهای کاشته شده اطالعات را 
از بخش های سالم بینایی می گیرد و به بخش پریموتور 

ارسال می کند.

تحریک هایی به مغز میمون که درک آگاهانه تولید می کند

تزریق مستقیم اطالعات بازی به مغز

علمــــــــــــــــــــــــی

 جایزه بزرگ 
برای شناخت کیهان 

نعمت ا... فرهادی گروهــی از پژوهشــگران 

پروژه WMAP موفق شدند انسان را گامی به 
چگونگی مبدأ و تحول و ماهیت عالم نزدیک تر 
کننــد و 3 میلیون دالر آمریــکا جایزه دریافت 
نماینــد. اعضــای این گــروه کــه روی پروژه 
WMAP ناسا کار کردند، در مراسمی در ایالت 
کالیفرنیــا جایــزه Breakthrough   2018 را 

دریافت کردند. 
 WMAP از ســال 2001 تــا 2009، ماهواره
تابــش زمینــه کیهانــی را در آســمان رصد و 
نقشــه برداری کرد. تابــش زمینــه کیهانی به 
نــوری گفته می شــود کــه از زمــان مهبانگ 
بــه ما می رســد. ایــن پــروژه به دانشــمندان 
کمک کــرد بتوانند ســن عالم، نرخ انبســاط 
شــتاب دار و نســبت مقــدار مــاده  تاریک به 
مشــاهدات  روی  از  را  معمولــی   مــاده 

محاسبه کنند. 
درخورذکر اســت که ســن عالم حدود 13/8 
میلیارد ســال، نرخ انبســاط شــتاب دار عالم 
حــدود 70کیلومتر بــر ثانیه بر مگاپارســک و 
درصد مقدار ماده  تاریک حدود 71درصد کل 

عالم است. 
منجمان با استفاده از رصدهای قبلی تصویری 
کلی از تابش زمینه کیهانی عالم داشتند، اما 
پــس از WMAP عالوه بر مشــخصات کلی، 
اختالالت و جزئیات نقشه آسمان تا حد خوبی 
برای منجمان آشکار شد.  یکی از تأثیرات مهم 
این پروژه کمک به دانشمندان برای محاسبه 
دقیق پارامترهای موجود در مدل اســتاندارد 
ذرات و مدل اســتاندارد کیهان شناســی بوده 

 است. 
این محاسبات تا قبل از این ازطریق رصدهای 
پراکنــده و تقریــب صورت می گرفــت. ارزش 
کار WMAP بــه این جهت باالســت که نتایج 
مشــاهدات رصــدی ماهــواره پالنــک که در 
افتــاد،  اتفــاق  ســال های 2009تــا2013 
تمامًا یکســان و درجهــت دقیق ترکردن نتایج 
WMAP بوده  اســت. درنتیجه بــا کمک این 
پروژه به همراه ماهــواره پالنک فیزیک نظری 

جان تازه ای گرفت.  
این جایــزه بزرگ بیــن 22 نفــر از اعضای این 
گروه تقســیم خواهد شد. این اولین جایزه تیم 
WMAP نیست. این گروه در سال 2010 موفق 
شد جایزه Shaw را دریافت کند و در سال 2012 

برنده جایزه  Gruber شد. 
جایــزه Breakthrough در علــم و ریاضــی 
را مــارک زاکربــرگ و چند نفــر دیگر در ســال 
2012 پایه گــذاری کردنــد کــه هرســاله بــه 
شــاخه ای در فیزیک بنیادی و علوم انســانی و 
ریاضی اختصاص داده می شــود. امسال نیز، 
برنــدگان این جایــزه در حوزه علوم انســانی و 
ریاضی معرفی شــدند که در مراسمی با حضور 
 افــراد برجســته، 3میلیــون دالر بــه برندگان 

اعطا شد.

از کوارک تا کیهان 96 آذر  21 سه شنبه    746 شماره 



مصاحبه کننده خوب، مصاحبه کننده مرده است
معمواًل توصیه می شــود در میان مصاحبه هایی که بیشــتر از یک ساعت به طول 
می انجامند، تنفس داده شود که هم برای مصاحبه گر و هم برای مصاحبه شونده 
مفید اســت. برای خوب گوش کردن باید صبور بود. اگر هیجان زده و حواس پرت 
و بی حوصله باشــید، شنونده خوبی نیستید. شنونده خوب آن قدر روی مصاحبه 

متمرکز می شود که خودش در مصاحبه دیده نمی شود. یکی از نشانه های مصاحبه کننده خوب این است 
که حضور او در مصاحبه فراموش شــود. در مصاحبه هــای رودررو مصاحبه کننده باید عالقه خود را به آنچه 
مصاحبه شونده می گوید به وضوح نشان دهد. بنابراین باید سعی کنید نگاهتان دائمًا به مصاحبه شونده باشد.

والت و دوستان
این ماه تولد دو تن از بزرگان این عرصه است: اولی جوزف باربرا و دیگری والت دیزنی. 
جوزف باربرا به همراه ویلیام هانا طی چندین ســال تعداد فراوانی ســریال کارتونی 
ساختند که بیشتر آن ها به نوستالژی های کودکی ما تبدیل شدند؛ مثل تام و جری و 
یوگی و دوستان و  گوریل انگوری. والت دیزنی هم رؤیاپردازی بود که آینده را با نگرش 

خاص خودش شکل داد و میکی ماوس و دانلد داک را برایمان به یادگار گذاشت. مسیر موفقیت این افراد بسیار 
https://vimeo.com/106124059 پرپیچ وخم است و حرف های آن ها می تواند خیلی آموزنده باشد: 
http://www.emmytvlegends.org/interviews/people/joseph-barbera
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مارک تواین کیست؟ نویسنده »تام سایر« و »هاکلبری فین«. رودیارد کیپلینگ کیست؟ نویسنده »کتاب جنگل« و از طرفداران پروپاقرص  مارک تواین. سال 1۸۸9 است و کیپلینگ جوانی 2۳ ساله که مشتاق است نویسنده محبوبش را مالقات کند. راه زیادی را طی و باالخره او گفت وگو
را پیدا می کند، با همان مو های درهم و ســبیل قهوه ای رنگش. ســاموئل لنگهورن کلمنت که ما او را با نام مارک تواین می شناســیم، متولد ۳۰ نوامبر 1۸۳۵ 
اســت. در جوانی  در کشــتی  بخار و بعد معدن طال کارگری کرد، مدتی  هم کارگر چاپخانه و باالخره نویســنده روزنامه ها شــد. مصاحبه زیر گلچینی اســت از 

صحبت های آن ها در این دیدار از زبان کیپلینگ:

چــرا از چــاپ مصاحبه تــان بــا ادوارد بوک 
پشیمان شدید؟

به نظرم بی فایده است. مثل استفاده از قایق روی زمین 
است. چاپ، وسیله ای برای انتشــار نوشته است، اما 
شکل دهنده آن نیست. سخنی که به چاپ درمی آید، 
آنچه شنیده بودید نیســت. چیز بسیار باارزشی از آن، 
ناپدید شــده اســت. این چیز باارزش، روح گفت وگو 
است. زیرو بمی صداها، خنده ها، تکیه کالم ها و همه 
چیزهایی که گرمای وجودی را ارائه می کند، از دست 

می رود و چیزی جز جسدی از آن نمی ماند.
آیــا حقیقــت دارد کــه عالقه ای به نوشــتن 

شرح حال خود ندارید؟
 بله، چون فکر می کنم آدمی  همیشه کمی در وجودش 
خودپرســتی دارد. خیلی سخت اســت که در نوشتن 
زندگی نامه خودت همه حقایق را به درســتی بگویی و 
حتی ذره ای هــم به تحت تأثیر قــراردادن دیگران فکر 
نکنی. می توانی به راحتی به دروغگویی تبدیل شوی، 
بدون آنکه خودت متوجه باشی. کم هستند افرادی که 
به این کار موفق شــده باشــند. فکر نمی کنم من از آن 

افراد نادر باشم.
خودتان به چه کتاب هایی عالقه دارید؟

داستان های خیالی را دوست ندارم. ترجیح می دهم 
از رویدادهایی که اتفاق افتاده و واقعی  است بخوانم تا 
تخیلی. )مقاله ای را از روی میز بغل دستی  برمی دارد 
و به من نشــان می دهــد( می بینی چیســت؟ درباره 
ریاضیات است . بااینکه متأســفانه سواد ریاضی  من 
از جدول ضرب بیشتر نیست)!(، از خواندن آن لذت 
می بــرم؛ هرچنــد کلمــه ای از آن را هــم نمی فهمم! 
ولــی حداقل می دانم کــس دیگــری آن را می داند و 
این طــوری انــگار خیالــم از آینده بشــریت راحت تر 
می شــود. البته نه اینکه حاال خیلی  هم نگران باشم! 

)می خندد(
از تام ســایر بگویید. باز هــم ماجراهایش را 

ادامه می دهید؟
)مارک تواین از روی مبل برمی خیزد، پیپش را از توتون 
پر می کند و در عــرض اتاق با دمپایی هــای خود قدم 
می زند( هنوز تصمیم نگرفته ام. خیال دارم باز هم از تام 
سایر بنویسم، ولی  مرددم چه سرنوشتی نصیبش کنم؟ 
شاید هم دو کتاب بنویسم؛ در یکی  او را به درجات واالی 
انسانی  برسانم و در دیگری به چوبه دار! بعد بگذارم به 
عهده خوانندگان تا هرچه می خواهند درموردش حرف 
بزنند و بحث کنند. همان طور کــه در کتاب خواندی، 
عمه هم گفت کــه او می تواند رئیس جمهور شــود اگر 

دارش نزده باشند! )می خندد(
ولی  او شخصیتی واقعی است!

بلــه، البته کــه او واقعی اســت. او تمام آن پســرهایی 

اســت که من در طول عمرم دیده و نوشته ام. ولی  این 
راه خوبی برای تمام کردن سرنوشــت تام ســایر است. 
چون وقتی  واقع بینانه به سرنوشــت مردی جوان نگاه 
می کنیم، متوجه می شویم که نه آداب و رسوم و فرهنگ، 
نه دین و نه تحصیالت، هیچ کــدام واقعًا تعیین کننده 
نیستند. درنهایت ممکن اســت اوضاع به نحو دیگری 
رقم بخورد و نتیجه ای پیش بینی ناپذیر به دست بیاید.

این اعتقاد خودتان است؟
بله، فکر کنم. این همان چیزی نیســت که شــما به آن 

قسمت )kismet( می گویید؟
چرا، ولی  دو تا قسمت نداریم. قسمت یکی 

است.
اما من داشــتم به  دو مســیر فکر می کــردم. می توانم 
در محیط تام ســایر کمی  تغییر ایجاد کنــم، اوضاع را 
این طرف و آ ن طرف کنم و از او جانی یا فرشــته بسازم. 
چطور است یک دستکاری در اوضاع برای چهار سال 
بعد و یک دستکاری برای بیست سال بعد انجام بدهم 

و ببینم چه موجودی از آب درمی آید. 
اینکــه بــه او دو محیط بــا اوضــاع مختلف 
بدهید، یا زندگی اش را دستکاری کنید و بعد 
بنشــینید ببینید چه کار می کند، به نظرتان 

کار درستی است؟
به نظر تو اشکالی دارد؟

منصفانه نیســت که ایــن کار را کنید. چون 

او دیگر متعلق به شــما نیســت. تام سایر به 
همه مــا تعلق دارد. شــما نمی توانید هرچه 

می خواهید به سرش بیاورید.
)مــارک تواین قاه قاه می خندد( چرا که نه ؟ نویســنده 
اختیــاری در تعییــن سرنوشــت شــخصیت هایی که 

خودش خلق می کند، ندارد؟
بــه نظــر مــن خــودش به تنهایــی نبایــد 

تصمیم گیرنده باشد.
البتــه. از جایی به بعــد باید مخاطبی را هــم که درگیر 
داستان شده است، در نظر بگیرد. این خودش بحثی 

جداگانه الزم دارد.
فکــر می کنم دیگر بهتر اســت بروم. باز هم 
عذرخواهی می کنم که ســرزده به خانه تان 

آمدم و مزاحم شدم...
البته اینجا درواقع خانه برادر همســرم اســت و مزاحم 
آن ها شده اید! )خنده( نه این دو ساعت حقیقتًا برای 

من هم ارزشمند بود و خوش گذشت.

پی نوشت
بعدها که کیپلینگ معروف شد، تواین درباره او نوشت: 
»هر بار که آثار کیپلینگ را می خوانم، رنگ تازه ای در آن 
می بینم. از خواندن مکرر نوشته های رودی هیچ وقت 
خسته نمی شوم. اقرار می کنم که شــیفته کار های او 

هستم و گاهی به نبوغش غبطه می خورم«.

گپ وگفت دو نویسنده با یکدیگر

مالقات با نویسنده سالخورده
نظر اضافه ممنوع 

داشــتیم دنبال سوژه ای  سحر بختیاری

بــرای مصاحبــه می گشــتیم کــه یکــی از 
خانم های بازیگر با ما تماس گرفتند و گفتند 
خواهــان مصاحبه هســتند تا ثابــت کنند 
بیشــتر از آنچــه رســانه ها فکــر می کننــد 

اطالعات دارند:

به نظرتون چه شــرایطی برای حضور 
خانم ها در جامعه مناسبه؟

سادگی در پوشــش، ایمان، تقوا، عمل صالح، 
تست سالمت قلب برای موقعیت هایی که آقایون 

هم اونجا هستند.
چطور در فیلمایی که آقایون هم حضور 

دارند بازی می کنید؟
قبلــش چکاپ کامــل مــی دم. هــر روز هم یه 
آرام بخش می خورم. البته بازم وقتی می رم خونه، 

از شدت انقالب یه ساعت گریه می کنم.
انقالب؟

یعنی منقلب شدن دیگه.
 صحیح. پایتخت اسپانیا کجاست؟

بارسلونا. 
جواب مادریده.

من رو گول نزنید. شهر مادرید نداریم، فقط تیم 
فوتبالش رو داریم. بعدم مگه ایران چشه که رفتید 

سراغ کشور آفریقایی؟
خب مرکز خراسان جنوبی کجاست؟

بروجن. درست گفتم؟
نه بیرجنده. ولــی نزدیک بود بهش. 

برای شما پیشرفت خوبیه.
مرســی. یادم باشــه ایــن حرفتون رو بــذارم تو 

اینستاگراف.
اینستاگ… ولش کن. کاپوچینو چیه؟

اسم یکی از سینماگران خارجی.
می بینیم که اطالعاتتون بیشتر شده.

چندتا از فیلمایی که ساخته رو دیدم.
طارمی چیه؟

»چیه« یعنی چی؟ اسم یه بنده خداییه.
اسم نوعی برنج هم هست.

آره باورم شد. لطفًا توهین نکنید.
نقش »مختار« رو کی بازی کرد؟

فریبرز عرب نیا.
آفرین درسته.

بله، تازه فیلم »عروس« رو هم از ایشون دیده ام.
کاریزما یعنی چه؟

یعنی آدم بتونه تصمیماتی رو بگیره که در عرض 
چند سال یه کشور رو زیرورو کنه.

زیر و رو یا پشت ورو؟
فرقشون چیه؟

هیچــی. آیا بایــد وقتــی در زمینه ای 
اطالعات نداریم، درباره اون نظر بدیم؟

این سؤال انحرافیه. قطعًا نه.
تو این فصل ســرد از چــه موادی برای 

پوستمون استفاده کنیم؟
 این سؤال هم انحرافیه و به قبلی ربط داره، چون 
من در این زمینه اطالعات ندارم. دیدین فهمیدم!

گــــــــــــفت وگـــــــــــو 96 آذر  21 سه شنبه    746 شماره  بگو مگو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

وقتی در سال 2010 نام  یوســا پیشنهاد ماریوبــارگاس 
اعالم و جایزه نوبل ادبیات به او اهدا شــد، 
حتی خود ماریوبارگاس یوسا هم این خبر را 
در ابتدا باور نکرد و بنابــه گفته خودش در 
ابتدا فکر کرد که دوســتانش سربه ســرش 
گذاشته اند. این تعجب و اطمینان نداشتن 
به صحت خبر، به علت لیاقت نداشتن یوسا 
یا فقدان اعتمادبه نفسش نبود. نام یوسا از 
سال 1969 همواره به عنوان گزینه ای برای 
گرفتن جوایز معتبر ادبی بر سر زبان ها بود؛ 
یعنــی از ســالی کــه رمــان »گفت وگو در 
کاتدرال« را منتشر کرد. جایزه 2010 نوبل 
بــه او درواقع شــاید دیرترین جایــزه نوبل 

ادبیات در تاریخ این جایزه بوده باشد.
یوسای 81ســاله همچنان می نویسد و آثار 
او اغلــب و آن هم با ترجمه های درخشــان 
اســتاد عبداللــه کوثــری به زبان فارســی 
ترجمه شــده اند. او که ده هــا جایزه ادبی 
را از آن خود کرده اســت، هرروز می نویسد 
و نوشــتن بیشــتر وقتش را می گیرد. یوسا 
استاد پیوند تاریخ و سیاست با ادبیات است. 
آثار او اغلب پیوندی میان این دو و پیوندی 
میان حقیقت و دروغ برقرار می سازند. باید 
گفت که یوســا در کنــار چهره هایی مانند 
گابریــل گارســیا مارکز، خولیوکورتاســار، 
لوئیــس بورخس و کارلــوس فوئنتس جزء 
برترین نویسندگان آمریکایی التین است. 
در واقع او آخرین بازمانده آن نسل طالیی 
محسوب می شود. نسلی که در سرزمینی 
می زیستند پرتب و تاب، پرآشوب. سرزمینی 
درگیــر ظلــم و بی عدالتی. ســرزمینی که 
مردمش بارها و بارها کشورشان را به دست 

دیکتاتورها سپردند.
یوسا فقط داستان گویی قهار نیست، بلکه 
مقاالت و یادداشت های او در حوزه پژوهش 
ادبــی، سیاســت و فرهنگ زبانزد اســت؛ 

به طوری که کتاب او یعنی »یادداشت هایی 
درباب مــرگ فرهنگ«،  یکــی از مهم ترین 
تحلیل هــای نوشته شــده دربــاره  پدیده 
جهانی شدن به شــمار می رود. حال فرض 
کنید چنیــن نویســنده بــزرگ و توانایی، 
تجربیاتش درباره  نوشتن را به شما  بگوید! 
کتاب »نامه هایی به یک نویســنده جوان« 
مجموعه یادداشــت های یوساست درباره  
داستان نویسی و به خصوص نوشتن رمان.

کرم کدو چگونه رمان می شود؟
نوشتن چیز عجیبی است. از طرفی، یکی 
از ارزان تریــن راه های انتقال احساســات 
است. قلمی می خواهد و کاغذی. همین! 
ازطرفی هم زیاد است نوشته های بی ارزش 
و نویســنده های بــد. یکــی از ســؤاالتی 
که همیشــه از نویســندگان موفــق رمان، 
داســتان کوتاه، فیلم نامــه و نمایشــنامه 
می پرســیم ایــن اســت: شــما چگونــه 
می نویسید؟ چگونه خیال واژه پرمی کشد 
و نقش می زند بر کاغذ و شاهکارها آفریده 
می شــوند؟ چگونــه توصیــف می کنید؟ 
چگونه ایده هایتان را پیدا می کنید. جواب 
این سؤال ها در طول تاریخ یا جمالت قصار 
بوده اســت، یا مقاله ای و یــا کتابی. کتاب 
»نامه هایی بــه یک نویســنده جوان« هم 
پاسخی است به این سؤاالت. ماریوبارگاس 
یوســا در دوازده نامه به نویسنده ای جوان 
و فرضــی توصیه هایش را به نویســندگان 

جوان گفته است.
یوســا نامه اولش را با اســتفاده از مثل کرم 
کدو می نویسد. او داســتان را مانند کرمی 
می داند در وجود نویســنده. یوسا با آوردن 
مثال هایــی از نویســندگان بزرگــی مانند 
ســارتر و فلوبر توضیح می دهــد که چگونه 
ایــده داســتان مانند کــرم کــدو در وجود 
نویسنده شکل می گیرد و او را درمی نوردد؛ 

آن قدرکه نویسنده با نوشتن داستان، کرم 
کدوی وجودش را به بیــرون می ریزد. این 
مثال درواقع اشــتیاق را نشان می دهد. او 
اشتیاق فراوان به نوشــتن و جرئت نوشتن 
را اولیــن و مهم ترین ویژگی نویســنده ای 

موفق می داند. 
در ادامه یوســا با نوشــتن نامه هــای دیگر 
سعی می کند ویژگی های دیگر نویسنده و 
رمانی خوب را برشمارد. او توضیح می دهد 
که چگونه باید صاحب سبک شد و چگونه 
باید در رمــان، فریبایی ایجاد کرد. او حتی 
از تعریــف راوی، فضا، زمــان و واقعیت در 
دنیای داستان نمی گذرد و سعی می کند، 
توضیحات جامعــی از آن ارائه کند. یکی از 

نامه های یوسا در این کتاب عنوان »جعبه 
چینــی« را دارد. در ایــن نامــه او یکــی از 
مهم تریــن تکنیک های نوشــتن را توضیح 
می دهــد و بهتریــن نمونه ایــن تکنیک را 
در کتاب هزارویک شــب می یابد. شهرزاد 
برای فرار از سرنوشــت شــومی که، مانند 
زنان قبلی سلطان ظالم، در انتظار اوست، 
هرشب داســتانی برای وی تعریف می کند 
و آن هــا را چنان تنظیم می کند تا هر شــب 
داستان در نقطه ای قطع شود که کنجکاوی 
ســلطان را برای شــنیدن باقی آن در شب 
بعد تحریک نماید به این ترتیب او هزارویک 
شــب زنده می ماند و ســلطان از کشتنش 
صرف نظر می کند. یوسا می گوید تکنیک 

شــهرزاد با گفتــن قصه های تودرتوســت. 
در شــهرزاد داســتان بــازرگان را می بینیم 
کــه یکــی از آن ها برای ســه نفر داســتان 
جذامی بغداد را تعریف می کنند و جذامی 
بغداد داســتان دیگری را در دل خود دارد.

ختم کالم
 طرفه آنکه ختم کالم این یادداشــت، ختم 

کالم یوسا در کتابش باشد:
»دوست عزیزم، همه ســعی من این است 
که به شما بگویم هرآنچه در نامه هایم درباره 
قالب و شکل رمان خواندید، فراموش کنید 
و فقط بنشــینید و یک باره ســرگرم نوشتن 

رمان شوید«.

نگاهی به کتاب »نامه هایی به یک نویسنده جوان«

نامه به آقای یوسا

96 آذر  21 سه شنبه    746 شماره 

بی شــک ریچارد فایمــن یکــی از تأثیرگذارترین افراد در توســعه 
نظریه های مربوط به علم کوانتوم و الکترودینامیک کوانتومی بود. اما 
این موضوع، تنها دلیل شهرت فایمن نیست. شهرت اصلی فایمن 
به علت انتقال ساده مفاهیم پیچیده فیزیکی به شاگردانش و مردم 
عام بود. هنوز هم مجموعه سخنرانی ها و مقاله های او در زمینه علم 
فیزیک، یکی از مهم ترین منابع در زمینه درک فیزیک عمومی است. 
فایمن که مرد آزاداندیشــی بود، توانایــی خارق العاده ای در درک 
مطالب پیچیده و گفتن آن به مردم داشت. ریچارد فایمن تکنیکی 
4مرحله ای را ابداع کرده اســت که با آن تکنیک می توان، مطالب 

پیچیده را یاد گرفت:
1. هر موضوعی را که می خواهید یاد بگیرید، 

ابتدا مطالعه کنید و خوب یادش بگیرید.
2. ســعی کنید مانند معلمی این موضوع را 
به خودتان یا به فردی یاد دهید. سعی کنید 

مطالب را با زبان خودتان یاد بدهید.
3. اگر در هنگام اجرای مرحله دوم متوجه شدید جایی از موضوع 
را نفهمیده ایــد، دوباره مطالب را بخوانید و نکاتــی را که کم یا بد 

فهمیده اید فرا بگیرید.
4. در این مرحله ســعی کنیــد دوباره مطالب را بــه خودتان یا به 
دوســتی یاد بدهیــد. فقط این بار باید ســعی کنیــد مطالب را به 

ساده ترین شکل ممکن بیان کنید.

در ساختن فیلم، تجربه حرف اول را می زند. بسیاری از کارگردانان 
موفــق جهان ســینما، بعد از ســاختن یکی دو فیلم توانســتند، 
 فیلم شــاخصی را بســازند. اما فیلــم »شــبگرد« و کارگردان آن 

استثناست. 
دان گیلروی در اولین تجربه سینمایی اش موفق شد درام هیجانی 
موفقی بســازد. فیلمی که توانســت نامزد جایزه اســکار شــود. 
»شبگرد« داستان مردی را روایت می کند که وارد کار فیلم برداری 

حوادث می شود. 
مردی که شــب ها در ماشــینش بــا آخرین ســرعت خیابان های 

لس آنجلس را طی می کند. مردی که با تهیه 
ویدئو های خبــری از صحنه های حوادث و 
دلخراش و فروش آن به شبکه ای تلویزیونی 

پول به جیب می زند. 
اما داستان فقط این نیست! قصه  این فیلم 

موفق را می توان در جمله ای کلیشــه ای توصیف کرد: »آیا هدف 
وســیله را توجیه می کند؟«. این همان ســؤالی است که قهرمان 
قصه »شــبگرد« با آری گفتن به آن، برخی مسائل اخالقی را زیر 

پایش می گذارد و پیش می رود. 
دان گیلــروی نمی خواهد به مخاطبش درس اخــالق بدهد. او 
مخاطبش را رها می کند تا شــاهد داستان پرهیجان توجیه شدن 

وسیله توسط هدف باشد. 

شبگردیادگیری با فایمن

بازدید از موزه های تخصصی می تواند در نوع خود جذاب و جالب 
باشد. موزه پست و مخابرات تهران یکی از این موزه هاست. موزه ای 
که در خیابان امام خمینی واقع است و می تواند مکان جالبی برای 
دیدن تاریخ پست باشــد. موزه پست و مخابرات از 8 غرفه تشکیل 
شده است که در 2طبقه قرار گرفته اند. طبقه اول شامل غرفه های 
تشریفات یا وزرا است که شامل تصاویری از وزرای پست و تلگراف و 
تلفن ، از اولین وزیر تلگراف ، علی قلی خان مخبرالدوله تا وزیر وقت 
است . سالن تمبرهای داخلی شامل 1100 سری تمبر از سه دوره 
قاجاریه ، پهلوی و جمهوری اسالمی است و نیز دو ویترین مربوط 
به کلیشه ادیســون و کلیشه تمبر احمدشاه 
اســت. در انتهای ســالن  هم ماکت پستچی 
زمــان قاجاریه و نمادی از کوچه پســت قرار 
دارد. غرفه اشیای پستی شامل صندوق های 
پســتی دوره پهلوی ، انواع مهرهای دستی ، 
گرد، ساده ، بیضی ، مستطیل و غلتکی ، نمونه های مهرهای مصرفی 
دفترهای پســت خارج از کشور، مهر روز جمهوری اسالمی ، انواع 
حکم های دولتی ، حکومتی ، دستگاه های دستی و برقی قدیمی 
ابطــال تمبر، دســتگاه های دســتی و برقی قدیمــی نقش تمبر، 
دستگاه تایپ قدیمی و ویترین هایی از قبیل ویترین سیم و سرب و 
انواع پلمب شکن ، وسایل و پاکت های پست مالی ، قاب عکس های 
وسایل پستی دوره قاجاریه و تصاویر کارکنان پست دوره قاجار است .

بازدید از موزه های تخصصی



صفحـــــــه آخـــــــــر

72۵...۰9۰۳: آقــا ولــی این کلیدهای جاکفشــی 
مسجد درست نشده ها!

  شــما هم کمر بســتی به نابودی سنت ها. 
اگه قرار باشه با یه پیامک درست شه که دیگه اینجا، 

اینجا نبود!
2۵۳...۰9۳7: بگید ســلف یخچال هاش رو استفاده 

نکنه. کالس ها یخچال اند. بیاد ابنس به جاش.

  همینه که شــرایط نگهداری دانشــجو و 
غذای ســلف یکســانه. بدیهیه کیفیــت نتیجه هم 

یکسان می شه!
6۵۸...۰9۳۵: اون جواد درویش که تحلیلگر ثابتتونه، 
اینــم از رپرتاژ تمام صفحه مســتندهای فرمایشــی. 
البته مشــکلی نیســت ها، فقط درخواستم اینه برای 
برطرف شدن شبهات، زیر لوگوی روزنامه بزنید: »تنها 

رسانه کاغذی رجانیوز«!
  ما کــه نفهمیدیــم چی گفتــی. مهم هم 

نیست چون در حد کامنت های همون رجانیوز بود.
۵77...۰9۳7: نامه وارده شــماره 744 چقدر لوس و 

کلیشه ای بود!
  آره، ببیــن به نظــرم یــه نامــه غیرلــوس و 

کلیشه ای وارد کن!

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

11

10

9

 8

نوشته های کرانه ای

ببخشید شما ...

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

یک شــریفی تازه وارد پرانرژی؛ فاطمه نظافت دوست متولد 1۳67، مســئول آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشکده شیمی است که از کارکنان 
بسیار جوان دانشگاه محسوب می شود. کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دارد، ولی این مهم نیست، مهم پرانرژی بودنش است.

شــما کــه تــوی شــریف درس 
بــه  نخوانده ایــد و در شــریف 
کار مشــغولید، نظرتان درمورد شــریفی ها 
چیســت؟ فــرق آن هــا را بــا دانشــجوهای 

دانشگاه آزاد برای ما بگویید.
دانشــگاه شــریف دانشــجوهای خیلی فعالی دارد و 
به خاطر دانشجوهاســت که دانشــگاه شریف این قدر 
دانشگاه مطرح و خوبی شده است. چون استادها که 
همان درس را می دهند و در دانشگاه ما هم استادها از  
دانشگاه سراسری بودند، ولی دانشجوهای دانشگاه 
آزاد غالبًا به اندازه شــریفی ها مشتاق درس نیستند و 

بیشتر به دنبال نمره اند.
چه مدتی است که در دانشگاه شریف به کار 

مشغولید؟
من از تیر 92 استخدام شدم. 15 تیر استخدام شدم و 
15 روز آموزشی بودیم و از اول مرداد 92 حکم من صادر 
شد. من در آموزشگاه کنکور درس می دادم و به پیشنهاد 
خانواده در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت کردم. 
اما ناامید بودم، چون فکر می کردم آزمون سوری باشد 
و پارتی بازی در کار باشد. اما این طور نبود و در آن آزمون 
استخدامی قبول شدم و در شریف مشغول به کار شدم.

نظرتان را درمورد پوشش چادر به ما بگویید.
چادری بودن وقتی در محیطی تنها شــخص چادری 
باشی، دشوار است. برخی فکر می کردند که به خاطر 
آزمون اســتخدامی و اســتخدام در دانشگاه چادر سر 
می کردم و بعد از آزمون می گفتند دیگر نیازی به چادر 
نیســت؛ امــا چادری بودن عقیده من اســت و پای آن 

ایستاده ام.
به عنــوان جوان تریــن کارمند دانشــگاه از 

کارکردن در شریف راضی هستید؟
بله خیلی. همیشه با کارمندان می گوییم که ما هر روز 
باید خدا را شــکر کنیم که با نســل جوان درارتباطیم و 

هیچ گاه پیر نمی شویم.
اگر به تیر 92 برگردید باز هم شریف را انتخاب 

می کنید؟
صددرصد. حتمًا شریف را انتخاب می کنم چون از کار 
در شــریف راضی هستم. هرچند از نظر میزان حقوق، 
کارمندان شــریف پایین تر از بســیاری از دانشگاه ها و 
اداره ها هستند و امکانات سایر جاها بیشتر است، اما 

اینجا را دوست دارم.
اگر رییس دانشــگاه بودید چــه کاری انجام 

می دادید؟

کمی اختــالف بین هیئت علمــی و کارمنــد را کمتر 
می کردم تا کارمند هم دیده شــود. چون در دانشــگاه 
همه مســائل حول اســتاد و دانشــجو می چرخد و به 
کارمندان خیلی پرداخته نمی شــود. اگــر کارمندها 
مهم نیستند، پس چرا حضور دارند؟ به نظرم اگر کمی 
به کارمند بیشــتر توجه شــود، کارمندان هم برای کار 

مشتاق تر می شوند.
اگر 6 میلیارد پول داشته باشید چه می کنید؟
آن را 3 قســمت می کردم و یکــی از آن را به پدر و مادرم 
می دادم تا ســر سوزنی محبتشــان را جبران کنم.یک 
قسمت را برای خودم و همسرم برمی داشتم و قسمت 

سوم را در راه اهل بیت خرج می کردم.

فاصله استاد و کارمند را کم می کردم

علی اکبر بجستانی مقدم کارمند 
بانک ملی در مشهد بود، اما مثل 

هر کارمندی به جمع بندی رسید 
که با حقوق ماهیانه نمی شود 

کاری کرد و وارد راه سازی و 
ساخت وساز شد. بعد از مدتی 

صاحب یکی از پردرآمدترین 
شرکت ها در این حوزه شد. 

او فرزندی نداشت و آنچه 
داشت صرف امور خیریه کرد. 
بجستانی مقدم را بزرگ ترین 

واقف بعد از انقالب نیز می دانند. 

پند نهم: کمال گرایی و 
ایدئال گرایی را کنار بگذار

و  تصمیمــات  از  بعضــی 
اتفاقات هســتند که زندگی 
آدم را بــه دونیــم تقســیم 
و  آن  از  قبــل  می کنــد؛ 
بعــد از آن. دانشجوشــدن 
هــم یکی از آن  اتفاق هاســت پســرم. بــا اینکه 
کلمه  »دانشــجو« در نگارش، دو حرف از کلمه  
»دانش آموز« کم دارد، پشتش کلی حرف دارد! 
اگر دانش آموزبودن معادل »شــیطنت کردن در 
زنگ تفریح«، »حمله کردن به چیپس و ساندویچ 
کالباس هم کالسی«، »زوبازی کردن توی حیاط 
قبل از صبحگاه«، »پونزگذاشتن زیر معلم قبل 
از ورود به کالس« و... باشــد، دانشجوبودن اما 
فضای متفاوتی دارد. پشــت هر دانشجو تعداد 
معتنابهی عشق ناکام خوابیده است، ساعت های 
فراوانی مطالعه  نافرجام، لیست بلندی از فامیلی  
اســتادانی که پــس از فارغ التحصیلی از اســم  
اغلبشان بدت می آید و البته کلی پشت پرده  دیگر 

که نمی خواهم برایت اسپویل کنم! 
چیزی نمانده اســت. تا چند روز دیگر انتخاب 
بزرگ زندگی ات را انجام می دهی. اگر می گویم 
بزرگ، منظورم تصمیم بزرگ در این سن وســال 
اســت. وگرنــه کاش همــه  زندگــی از این جور 
تصمیم ها بود که آدم هنر را انتخاب کند یا فنی 
را. به هرحال با ایــن تصمیم دومینوی تقدیرت 
چیده می شــود. پند این دفعه ام چیزی نیست 
جز اینکه هر انتخابی که کردی پای آن انتخاب 
بایست. سرت را بگیر باال و به تصمیمت افتخار 
کن. چــون خودت آن را گرفتــه ای، بدون هیچ 
فشــار و تحمیلی. آزادی زیباترین حسی است 
که آدمی می تواند تجربه اش کند و اولین بار، در 
هجده ســالگی اتفاق می افتاد. »آزادی« را هم 
به آن مفاهیمی که باالتر درباره  دانشــجوبودن 
گفتــم، اضافه کن.  این شــاید مهم ترین پندی 
است که پدری می تواند به فرزندش منتقل کند. 
همه  چیزهای خوب کنارهم جمع نمی شــوند. 
با گرفتن هر تصمیمی بخشــی از چیــزی را از 
دســت می دهــی و درعوض صاحب بخشــی 
دیگر می شوی. اگر فکر می کنی با انتخاب برق 
شــریف قطعًا خوشبخت می شــوی همان قدر 
اشتباه می کنی که فکر می کنی با انتخاب مثاًل 
موســیقی دانشگاه هنر به آن می رسی.  هر آدم 
موفقی از سنی فهمیده است که ایدئال مفهومی 
دســت نیافتنی اســت و متأســفانه هر شریفی 
بخشی از زندگی اش را صرف تالش بیهوده ای 
برای رسیدن به ایدئال هایش کرده است. اغلب 
آن هــا این ایدئــال را در ایران پیــدا نمی کنند و 
می روند آن ور آب. غافل از اینکه آنجا هم خبری 
از ایدئال نیست. اگر شریفی شدی این را همیشه 
گوشه  ذهنت داشته باش و سعی کن هیچ وقت در 
گودال ایدئال گرایی نیفتی. هیچ چیز و هیچ کس 
کامل نیســت. اگر قبول نداری این را گوشه ای 
یادداشت کن تا چند سال بعد اگر خالفش بهت 

ثابت شد یاد این پند پدرت بیفتی. 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به قانون که اجازه نمی دهد ب.ز. را بابک زنجانی و م.ر. را محمدرضا رحیمی 
صدا کنیم. تقدیم می کنیم به قانون که برخالف نظر معاون اول قوه قضائیه نمی گذارد دادگاه بســیاری از موارد 
خاص به صورت علنی برگزار و معدود جلســات علنی منتشــر شــود. تقدیم می شــود به توپ که در زمین شورای 
امنیت ملی افتــاد. همان جایی کــه تصمیماتش قانونًا از هــر قانونی باالتر اســت و مرجــع تصمیم گیری برای 
ممنوع التصویری و حصر و... است. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به حضورنداشتن آن تشکل که باعث 

شد قوه قضاییه به اتاقش برود و به کارهایش فکر کند.
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