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پوشک از پای نی نی همسایه 
درمی آوریم

هفته گذشــته برای پرونده 
دفــاع مقــدس نزدیک 10 
ساعت با دانشجویان جهاد 
دانشــگاهی دوران انقالب 
فرهنگی مصاحبــه کردم. 
نیتم این بود که بخشی از کارهایی را که شریف 
برای جنگ کرده اســت، پیدا کنــم که چیزی 
عجیب تر یافتم؛ روحیــه عجیب جوان های آن 
روز و مرشدهای فراموش شده امروز. با هرکدام 
از آنها که مصاحبه می کردم، از دنیای پوشــک 
و اردوی ورودی ها و گلشــنی و فتوحی و قیمت 
تافــل بیرون می آمــدم و دل را روانه می کردم به 
شریف اوایل انقالب و دفاتر پراکنده ای که تنها 
نقاط روشن محله طرشت در نیمه شب بودند؛ 
دفاتری که در آنها جوان های بیست و چند ساله 
بدون جار و جنجال و خودنمایی و سیاسی کاری 
دور هــم جمع شــده بودند و شــبانه روز تالش 
می کردند تا گرهــی از کار رزمندگان در میدان 
جنگ باز کنند. از شــورای دانشگاه شنیدم که 
ابتدای آن دبیر جلسه اخبار شهدای دانشگاه 
را اعالم می کرد و همــه را منقلب می کرد و بعد 
جلسه شروع می شد. منقلب شدن هم منقلب 
شدن های دهه شصت. در میان صحبت هایشان 
دائــم حال و هــوای خودمان را با آنها مقایســه 
می کردم، ما در دانشــگاه به چه چیزهایی فکر 

می کنیم و آنها با چه درگیر بودند!
صنعت کشــور اکنون با مسائل کوچک و بزرگ 
مهندســی دســت و پنجه نرم می کند و در این 
میان دغدغه روز و شــب استاد ما ارتقای مرتبه 
علمی اش اســت. البته حق هــم دارد. او برای 
دریافــت حقوق بیشــتر بایــد ارتقا پیــدا کند؛ 
ارتقایی که مسیرش از سمت مقاله های علمی 
در مجله های دهان پرکن بسیار ساده تر از ارتباط 
با صنعت است. واقعا جایگاه کشور در ذهن این 

دسته از استادان کجاست؟
در حالی که ارزش های ملی و مذهبی، اخالق در 
پژوهش و آموزش و جایگاه علم در جامعه روز به 
روز در حال افول است، دکتر گلشنی و طرفداران 
ســینه چاکش دائم علیه دانشــگاه و اشخاص 
صحبت می کنند و دانشگاه آنقدر منفعل است 
که این موضــوع از 8 ماه پیش تاکنون خبر اول 
شریف شده است. واقعا مردم کجای دعوای دکتر 

گلشنی و مدیریت دانشگاه هستند؟
اخبار کشور پر است از بی کفایتی های دولت و 
فسادهای سازمانی و غیرسازمانی اما تشکل ها 
و گروه های دانشــجویی ما به جای پرداختن به 
آنهــا با یکدیگــر و معاونت فرهنگــی به گیس و 
گیس کشی افتاده اند. واقعا کشوری به نام ایران 
چقدر دغدغه فعاالن فرهنگی ما در تابســتان 

بوده است؟
فکــر کنم الزم اســت از خــواب بیدار شــویم. 
ترم جدید شــروع شــده اســت. به جــای آنکه 
پوشک از پای هم بِکشــیم، خودمان را بُکشیم 
و چراغی روشــن کنیم در ظلمات جهل حاکم 
بــر جامعه مان. جنگ امروز ســخت تر اســت و 
دانشگاه باید شبانه روز در خدمت جامعه باشد.

سرمقاله

آخر های شــهریور که می رســد، هرچه هوا ســردتر 
صفحه  2 می شود، فضای دانشگاه گرم تر می شود و ...   

تابستانی که روز آخر آن را پشت سر می گذاریم، تابستانی 
صفحه  3 داغ و پرماجرا بود؛ از تب و تاب بازار ارز و سکه  ...  

از سال گذشته تاکنون اقبال شریفی ها به توییتر زیاد شده 
صفحه  7 است و تعداد بیشتری از دانشجویان شریف را  ...  

آلمان تا ایران، آبی تا مشکیتابستان شریف داغ بود، ولی  ...پیامی که Seen شد

محمد صالح انصاری صفحات 4و5

فصل چهارم  رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
هر هفته جمعه شب

کانال تلگــرام رادیــو  را 
دنبال کنید:

@radiosharif

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

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

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

نقش بزرگ دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی شریف در پشتیبانی علمی و فناورانه دفاع مقدس

 شبانه روز 
به یادت بودم رفیق

جلد:  میالد  مظفری
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شریف ترین ها
تابســتان امســال بخشــی در نشــریه راه انداختیــم و »ترین ها«ی 
هــر هفته خانواده شــریف را به انتخــاب تحریریه در کانــال تلگرام 
آن )sharifdaily@( معرفــی کردیــم. از ایــن بــه بعد شــنبه ها در 
ایــن قســمت، بــه جــای خبــر، ترین هــای هفتــه گذشــته را مرور 
خواهیــم کــرد. گزینه هــای مورد نظــر خود را بــرای ادمیــن کانال 
)Sharifdailyadmin@( بفرستید تا چیزهایی که از چشم کم سوی 

نشریه جا می ماند، فراموش نشود. 

آهسته و پیوسته ترین رهرو
گروه هنرهای تجســمی از معدود گروه های دانشــجویی بود که در تابســتان نه تنها خواب نبود، بلکه 
دفترش قبل از ظهر تا غروب باز بود. هنرمندان شریف در تابستان 12 کالس در 8 رشته )طراحی و سیاه 
قلم، نستعلیق، خط سفیر، خط کرشمه، خوشنویسی با خودکار، قالیبافی، خط التین و تصویرسازی با 
آبرنگ( هم برگزار کردند و در مجموع حدود 80 هنرجو را آموزش دادند. همچنین آنها دو کارگاه آموزش 

مانداال و نقاشی دیجیتال را با حدود 20 هنرجو برپا کردند. همه فعالیت های میدانی هنرهای تجسمی یک طرف، فعالیت صفحه 
اینســتاگرام آنهــا )Sharif Visual Arts Club( یــک طرف که پر از آثار هنری با توضیحات دقیق اســت و امروز نزدیک به 4500 

دنبال کننده واقعی دارد. 

97 شهریور   31 شنبه  بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 773   شریف نیوز

عکس خبری

گوگولی ها در تاالر ثبت نام
یکشــنبه تا سه شنبه هفته گذشته زمان ثبت نام 
ورودی های جدید دانشــگاه بود و مثل همیشه 
میزبانــی از آنهــا در تاالرهای دانشــگاه انجام 
 شــد. ورودی های جدیــد طبق انتظــار باید از 
خوان هــای مختلف عبور می کردند. این  بار اما 
عبور از خوان مرکز مشاوره برای هر ورودی 20 
هزار تومان آب می خــورد! ثبت نام اردوی »راه 
روشــن« هم مثل هر ســال با حضور سرگروه ها 
انجام یافت. همچنین خانواده ها می توانستند 
بــا پرداخت 40 تــا 100 هزار تومان )بســته به 
تعدادشــان( بــرای برنامه  »دانشــگاه گردی« 

ثبت نام کنند. 
امروز روز پایانی ثبت نام اســت و حدود 80 نفری 
که در زمان تعیین شــده در دانشگاه حضور پیدا 

نکرده  بودند، می توانند این کار را انجام دهند. 

آخر های شهریور که  می رسد، هرچه هوا گزارش
سردتر می شود، فضای دانشگاه گرم تر 
می شود و جنب  و جوش ها و فعالیت ها 
بیشــتر. اکثر اخبار هم یک ســرش به 
اردوی ورودی های جدید و مشــکالت 
معاونت فرهنگی بــا برگزارکنندگان آن 
و... می رسد. میان این همه اخبار داغ، 
یک خبر تکراری هم هست که هر سال 
زیر تلنبار اخبار گوناگون نادیده می ماند 
و آن هم پیام تبریک ریاســت دانشگاه، 
دکتر محمود فتوحی، به مناسبت آغاز 

سال تحصیلی جدید است. 

تاکنون چیزی از دست نداده اید!
اگر تا امسال پیام تبریک رئیس دانشگاه 
را نخوانده اید، چیز خاصی را از دســت 
نداده ایــد! پیام تبریک هر ســال دکتر 
فتوحی شــامل چند آیــه از قرآن، چند 
جمله نســبتا متکلف و آرزوی موفقیت 
برای من، شــما، ورودی هــای جدید، 
دانشــگاه،  کارکنــان  هیات علمــی، 
خانواده محترم اســدی)!( و... اســت 
که عموما قالبی کلی و یکســان دارند. 
از این رو می توان بــا صراحت گفت که 
متن پیام های پیشین بیشتر به یک نامه 
فرمالیته اداری شــبیه است. به عنوان 
یک دانشــجو همیشــه خیال می کردم 
یکی از کارکنان محترم روابط عمومی هر 
ســال یک متن مشخص را جست وجو و 
سپس کپی و در سایت دانشگاه ِپیست 

می کند!

تغییر صد درصد هم نه
اگر انتظار دارید که پیام تبریک امسال 
رئیــس دانشــگاه به طــور کلی عوض 
شده باشــد، در اشتباهید! هنوز نکات 
مشــترکی در  پیام روی ســایت با پیام  
ســال قبل مشــاهده می کنید. بارزتر 
از همــه آنکــه به شــکل جالبی عکس 
هــر دو پیــام دقیقــا یکســان اســت و 
احتماال فقط خداوند و شــاید یکی دو 
نفر از کارکنان روابــط عمومی از تاریخ 
دقیق ثبت آن اطالع داشــته باشــند. 
از جزئیــات کــه بگذریــم، متــن پیام 
هنــوز هم ُپــر از کلی گویی های متنوع 
اســت. البته اقتضــای چنیــن متنی 
نیــز تا حدودی همین اســت. کماکان 
می توانیــد کلمات عجیــب و غریبی را 

چون معاضدت )به معنی مســاعدت( 
در متــن بیابید که باعث می شــود اگر 
هیچ چیزی هم توجهتان را جلب نکرد، 
دست خالی سایت را ترک نکنید! دیگر 
اینکه هنوز متن سرشار است از آرزوی 
موفقیت برای خانواده شــریف. از آنجا 
کــه هیچ کــس به خــود دکتــر تبریک 
نمی گویــد، مــا به نوبه خودمان ســال 
تحصیلــی جدیــد را به ایشــان تبریک 
می گوییــم و برایشــان موفقیــت آرزو 

می کنیم. 

باز هم بگو نواره
تفاوت های پیام امســال با ســال های 
گذشته تیک گزینه I’m not a robot را 
زد! دکتر فتوحی یک بار برای همیشــه 

ثابت کرد که حواســش به آنچه پشــت 
نرده های دانشــگاه می گذرد، هست. 
وی در پیام امســال، با اشــاره درســت 
و دقیــق بــه تحــوالت کشــور از جمله 
از  مســائل اقتصــادی و اجتماعــی، 
نقــش دانشــگاه در عبــور از وضعیت 
کنونی سخن می گوید. رئیس دانشگاه 
در ابتــدای پیام خود از ســابقه کشــور 
در عبــور از بحران هــای گوناگــون در 
طول تاریخ ســخن به میان مــی آورد و 
رمــز موفقیت را در ایــن زمینه تالش و 
ایســتادگی معرفی می کنــد. فتوحی، 
با گوشــزد کــردن خطــر ناامیــدی در 
جامعه دانشــگاهی، از خانواده شریف 
می خواهــد با حفــظ روحیــه ، انگیزه 
و انرژی  جلــوی تضعیف علــم و انجام 
فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی را 
بگیرنــد. وی همچنیــن از همــکاران 
خود در پژوهشــکده ها و دانشــکده ها 
می خواهد که در ایجاد فضای صمیمانه 
و شــاداب بــرای دانشــجویان، به ویژه 
دانشجویان جدیدالورود، کوشا باشند 
و همچنین رفاه بیشتری را برای کارکنان 

دانشگاه فراهم کنند. 
در پایــان پیــام تبریک، دکتــر فتوحی 
همه اعضای خانواده شــریف را به بیان 
ایده هــا و انتقادات خود در زمینه اداره 
دانشــگاه تشــویق کرده اند که یقینا با 
کمک اعضای این خانواده سالی همراه 
بــا گام های رو به  جلــو را در ارتباط بین 
مسئوالن و دانشــجویان دانشگاه رقم 

خواهد زد. 

بررسی پیام آغاز سال تحصیلی رئیس دانشگاه

پیامی که Seen شد
شنبه

ÓÓ ســاعت: امروز ساعت رســمی کشور یک
ســاعت به عقــب کشــیده و در واقع یک 
ساعت به عمر همه ما اضافه شد. کالس ها 
به طور طبیعی با ســاعت جدید تشــکیل 
خواهند شــد لذا خودتان را لوس نکنید! 
ســاعت موبایــل و کامپیوتــر هــم معموال 
خود به خود به روز می شــوند، لطفا به آنها 

دست نزنید.
ÓÓ صنعت بانکی، مرکز کارآفرینی: جلســه

»بررسی آینده صنعت بانکی و ارائه خدمات 
آن« امروز به همت مرکز کارآفرینی ساعت 
16 تــا 20 در پژوهشــکده انــرژی برگزار 
خواهد شد. سخنرانان اصلی برنامه محمد 
مظاهری، مدیرعامل شرکت توسن تکنو و 
سید مرتضی صالحی، مدیر امور سازمان 

و برنامه ریزی بانک شهر هستند.
ÓÓ دســته عــزاداری: بــه رســم ســال های

گذشته، دسته عزاداری از امروز تا دوشنبه 
بعد از نماز جماعت ظهر و عصر از مســجد 
تا ساختمان ابن سینا حرکت خواهد کرد.

یکشنبه
ÓÓ استارت آپ: شــتاب دهنده شریف برنامه

»چگونه یک استارت آپ را استارت بزنیم؟« 
را برگــزار می کنــد. مســعود هادیــان، از 
مســئوالن جوان و باســابقه شتاب دهنده 
شــریف، ارائه دهنده برنامه است. ساعت 

10 تا 18 به setak.sharif.ir سر بزنید.

دوشنبه
ÓÓ شــعرخوانی: جلسات شعرخوانی کانون

شعر و ادب را دوشــنبه ها ساعت 16:30 
تــا 18 در اتاق این کانــون، با حضور دکتر 
رحیمی استاد ادبیات دانشگاه، از دست 
ندهید. اتاق کانون در ســاختمان شــهید 

رضایی است.

سه شنبه
ÓÓ :ورودی های جدید و خانواده هایشان

مهمــان داریــم، آن هــم چــه مهمانی! 
کل سه شــنبه احتمــاال دانشــگاه تحت 
تأثیــر حضــور ورودی هــای جدیــد بــه 
همــراه خانواده هایشــان خواهــد بود. 
از ســاعت 10 تا 17 دانشــگاه پر اســت 
از خانواده هــای دانشــجویان جدید که 
احتمــاال خیلی هــم گیــج خواهند زد. 
آنهــا را با روی خوش و حوصله راهنمایی 
کنیــد. ســاعت 14:30 تــا 16:30 هم 
برنامه »شریف ســالم« در سالن مرحوم 

جباری برگزار خواهد شد. 
ÓÓ همخوانــی کتــاب: سلســله جلســات

همخوانی کتــاب با موضوع »هفت عادت 
مردمان مؤثر« مرکز کارآفرینی ساعت 17 
تــا 19 در مجتمع خدمــات فناوری برگزار 

می شود. 
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تراکتورترین
کار اجرایی سنگین را اول بچه های هیئت الزهرا)س( انجام می دهند، بعد تراکتور! 
هیئتی ها بعد از رمضانی پرکار، تابستان هم چند روز شلوغ با مخاطب زیاد در نیمه 
دوم این فصل داشــتند. اولین برنامه ای که مسجد دانشگاه را در تابستان مثل هر 
سال پر از عالقه مندان کرد، دعای عرفه بود. یک هفته پس از آن هیئتی ها میزبان 

تجمع بزرگ هیئت های دانشجویی در عید غدیر بودند. در نهایت هم محرم آمد و خادمان هیئت رخت سیاه 
بر تن کردند و شب های اول تا هشتم محرم و ظهرهای تاسوعا و عاشورا، با همکاری گروهی متشکل از بیش 

از 200 نفر، از عزاداران حسینی پذیرایی کردند. 

انسان ترین
صحبت از انسانیت که می شود، به یاد »فردای سبز« می افتیم؛ گروه خیریه ای که 
امسال نیز مثل هر سال راهی اردوی جهادی شدند. آنها این بار به مناطق محروم 
خراســان شمالی رفتند. البته بسیج نیز که چند ســالی است گروهی جهادی به 
نام »شــهید وزوایی« تشکیل داده، تابستان اردوی خود را در نهبندان برگزار کرد. 

فردای ســبزی ها ولی یک کار کردند که ماندگار بود؛ پیدا کردن خانه ای برای یکی از اعضای پیشکســوت 
خانواده شــریف؛ کســی که مدت ها با بی مهری دانشگاه )که البته قانونی بود( بی سرپناه مانده بود ولی به 

همت دانشجوها به یکی از حداقل های امکان زندگی یعنی مسکن دست پیدا کرد. 

97 شهریور   31 شنبه  شماره 773   بــــــــخش  خـــــــبری

اندر مصائب یک خوابگاهی
ترم بهار بــرای خوابگاهی ها بــا ماجرای 
سمپاشــی اتاق هــا و جریمه های عجیب 
و غریب آن به پایان رســید. هر ســال پس 
از امتحانــات پایان ترم و در کوران پروژه و 
دفاع و کارآموزی، دانشجویان خوابگاهی 
باید وسایل خود را جمع کنند تا اتاق های 
خوابــگاه آمــاده سمپاشــی شــود. این 
سمپاشــی که برای مبارزه بــا موجودات 
مــوذی ماننــد ســاس در هر ســال چند 
مرتبه صورت می گیــرد، به عقیده برخی 
از ســاکنان خوابگاه تأثیــری در وضعیت 
بهداشتی اتاق ها ندارد و صرفا دانشجویان 
را به زحمت می اندازد. امسال جریمه های 
مربــوط به عــدم بهســازی اتــاق قبل از 
سمپاشــی و جریمه های خسارت زدن به 
اموال اتاق با اعتراض گســترده بچه های 
خوابگاهی رو به رو شد که در بیشتر موارد 
صالحیت مرجع تعییــن این جریمه ها را 
زیر ســوال می برد. این اعتراض ها بیانیه 
شــورای صنفی در حمایت از دانشجویان 
و پاســخ معاونت دانشــجویی را به دنبال 
داشت و در نهایت قرار شد به اعتراض های 
رسیده به اداره امور خوابگاه ها رسیدگی 

شود. 
محدودیت هــای رفت و آمــد در خوابگاه 
طرشت 2، سمپاشی مجدد در هفته های 
پایانــی شــهریور و کمبــود اتــاق بــرای 
دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد 97 
کــه موجب افزایش بیــش از حد ظرفیت 
اتاق های خوابگاه شد، از دیگر مشکالت 
امســال  تابســتان  در   خوابگاهی هــا 

بودند. 

بازنشستگی پرسر و صدا
ماجرای بازنشستگی دکتر گلشنی، استاد 
برجســته و باســابقه دانشــکده فیزیک و 
رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه، حواشی 
بســیار زیادی را به دنبال داشــت که تنها 
به فضای رســانه   ای شــریف محدود نشد و 
درســت یا غلط به فضــای خبرگزاری ها و 
مطبوعات و حتی صدا و سیما نیز کشیده 
شــد. طبق مصوبه دانشــگاه، 31 تیر روز 
رسمی بازنشســتگی دکتر گلشنی بود. به 
عقیده طیف حامیان دکتــر، این اقدام به 

دنبال انتقادهای او از سیســتم مدیریتی 
دانشــگاه و ســخنرانی تنــد وی در بهمن 
سال گذشته صورت گرفته است در حالی 
کــه مدیران دانشــگاه ایــن کار را کامال بر 
اســاس قانون می دانند و هرگونه ارتباطی 
 را بیــن حکــم بازنشســتگی و انتقادهــا 

تکذیب می کنند. 
اعــالم خبر بازنشســتگی دکتر گلشــنی 
باعــث شــد خبرگزاری هــای مختلــف با 
وی مصاحبــه کنند و در ایــن مصاحبه ها 

انتقادهــای قبلی علیه مدیران دانشــگاه 
در فضایی غیردانشــگاهی مطرح شــد و 
حتی برنامه »ثریا« نیز یک قسمت خود را 

به وی اختصاص داد. 
این مصاحبه ها واکنش افرادی مثل دکتر 
حسینی، معاون فرهنگی دانشگاه و استاد 
گروه فلســفه علم و دکتر منصوری، استاد 
سابق دانشکده فیزیک و همکار سابق دکتر 
گلشنی را به همراه داشت. آنها دکتر گلشنی 
 را به دلیل مصاحبه هایش مورد انتقاد قرار 

دادند. 

ابقای آراِم رئیس آرام
27 شــهریور 1393، حــدود یــک ســال 
پس از شــروع به کار دولت یازدهم، دکتر 
فتوحی کلید دفتر ریاســت دانشگاه را از 
دکتر روســتا آزاد تحویــل گرفت و به گفته 
خودش سعی کرد براساس مشورت و خرد 
جمعی مهم ترین دانشگاه صنعتی کشور 
را اداره کند. اواخر تیرماه امسال شورای 
دانشــگاه تصمیم گرفت وی را در ســمت 
خود ابقــا کند و ایــن تصمیم بــا امضای 

وزیر علوم، دکتر غالمی، نهایی شــد و به 
این ترتیب ســکان شــریف تا سال 1401 
در دســت دکتــر فتوحی باقــی می ماند. 
احتمــاال همه قبول دارند که چهار ســال 
اول ریاست وی شریف دوره آرامی را پشت 
سر گذاشت که تا حدودی از شخصیت آرام 
دکتر سرچشــمه می گیرد. وجود مسائل 
و مشــکالت مختلف در کشــور که رئیس 
دانشگاه در پیام اول سال خود نیز به آنها 
اشــاره کرد، می تواند دکتــر فتوحی را در 
دوره دوم ریاستش با چالش های جدی تر 

مواجه کند. 

حاشیه فراتر از متن
اردوی ورودی هــای جدیــد دانشــگاه در 
چند ســال اخیــر موضوع بحــث و جدل 
گروه هــای مختلف دانشــجویی و مدیران 
و مســئوالن دانشگاه بوده اســت و بالتبع 
یکــی از موضوعــات داغ تابســتان های 
شــریف به همین اردو برمی گردد. امسال 
دکتر حســینی تصمیم داشــت با توجه به 
برگــزاری اردوی ویژه فعاالن دانشــجویی 

در زیباکنــار، اردوی ورودی ها را طبق رویه 
مدنظر خود برگزار کند و مســئولیت اردو را 
نیز به یکی از مشاوران خود سپرد. ولی نامه 
فعاالن دانشجویی خطاب به دکتر فتوحی 
کــه امضای 50 کانون و تشــکل را در خود 
داشت، سبب شد دکتر حسینی از موضع 
قبلی خود عقب نشینی کند و با همفکری 
فعاالن دانشجویی ساز و کاری جدید برای 
اردوی ورودی ها در نظر بگیرد. این ســاز و 
کار جدید در نهایت به تشکیل شورای 11 
نفره منجر شــد که وظیفه آن تدوین طرح 
ورودی هــا و انتخاب مســئول طــرح بود. 
البته حواشــی اردو بعد از انتخاب مسئول 
نیز ادامه یافت و هنوز هم ابهام های زیادی 

در مورد آن وجود دارد. 

پرچممون باال بود
دوره  چهاردهمیــن  امســال  تابســتان 
المپیاد ورزشــی دانشــجویان کشــور به 
میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد. امسال 
کاروان شریف پرتعدادتر از سال های قبل 
بــود و تیم بســکتبال دختــران و تیم های 

بسکتبال، تکواندو، شطرنج، دو و میدانی 
و شنای پســران آن در این المپیاد شرکت 
داشــتند. کاروان شریف در این مسابقات 
درخشید و مدال های خوشرنگی را کسب 
کرد. گروه کوهنوردی دانشــگاه نیز طبق 
روال هر ســال برنامه صعود به قله دماوند 
را از چهار جبهه انجام داد تا باز هم نشان 
دهیم شــریفی ها نه تنها در درس و دانش 
درجــه یک هســتند، بلکه در رشــته های 

ورزشی نیز استعدادهای خوبی دارند. 

بازار داغ جذب
اواسط مرداد امسال هم فضای دانشگاه پر 
بود از کنکوری هایی که بعد از اعالم رتبه ها 
به همایش معرفی رشــته های شریف آمده 
بودند تا بتوانند با شــناخت بهتر، شریف را 
انتخاب کنند. امسال یازدهمین دوره این 
همایش برگزار شــد؛ همایشی که باوجود 
جنبه هــای مثبتی که دارد هرچه باشــد، 
شــناخت جامــع و کاملی از شــریف ارائه 

نمی دهد. 

تریبون آزاد مجرمانه

اواخر مرداد صدور حکم غیابی محمد شریفی 
مقدم، دانش آموخته رشته متالورژی شریف 
و از دراویش گنابادی، از طریق توییتر همسر 
او اعالم شــد. نکته   ای کــه اعتراض فعاالن 
دانشجویی، انجمن اسالمی و شورای صنفی 
دانشگاه را به همراه داشت. جرمی با عنوان 
»حمایــت از دراویــش و دیگــر اقلیت ها در 
تریبون آزاد دانشگاهی در دانشگاه شریف« 

یکی از بندهای اتهام او بود. 
همچنین تعــداد قابل توجهــی از فعاالن 
صنفــی دانشــگاه های دیگــر محکوم به 
چندین ســال زندان و ده ها ضربه شــالق 
شدند که فضای مجازی را نیز بسیار تحت 
تأثیر قرار داد. حاج آقا رستمی، رئیس نهاد 
رهبری در دانشــگاه ها گفته بود که پیگیر 
احوال دانشــجویان خواهد شــد. شورای 
صنفی دانشــگاه ضمن انتشــار بیانیه، از 
معاون فرهنگی دانشــگاه، دکتر حسینی 
و همچنین رئیس دانشگاه، دکتر فتوحی 

خواستار اعالم نظر شدند.

مروری بر تابستان 97

تابستان شریف داغ بود، ولی تعطیل نه!
تابســتانی که روز آخر آن را پشــت سر می گذاریم، تابستانی داغ و پرماجرا بود؛ از تب و تاب بازار ارز  گزارش

و ســکه که با هوای گرم تابستان رقابت داشت تا برقی که تمام امید و آرزوهایمان را با خود می برد و محمدجواد شاکر
دولتی که یکی یکی مهره هایش را از دســت می داد.  تابســتان شریف هم داغ و پرماجرا گذشت و نشانه ای از سه ماه 
تعطیلی نداشت.  داغی پالس، تحوالت خیابان قاسمی، استاد خارجی و محبوب میم شیمی و اتفاقات ریز و درشت 

دیگر اجازه نداد فضای رســانه   ای شریف مثل کالس هایش خالی باشد.
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جنگیدن با گوشت و خون دیگر بس بود
»تــوی اون چند ماهی که جلو بودیم با رفقا، دیدیم 
که چقدر بچه ها دارن با دســت خالی می جنگن و 
خیلی وقتا به خاطر کمبــود مهمات یا ناکارا بودن 
ســالح ها شــهید می شــدن. گفتیم اینجــا به درد 
نمی خوریم. باید دست بچه ها رو پر کنیم.« اینها را 
یکی از معدود دانشجویان فوق لیسانس مهندسی 

شیمی آن زمان به زبان آورد. 
دانشــجویان جهاد دانشگاهی شریف که همه بین 
18 تا 23 سال داشــتند، با آغاز جنگ به دانشگاه 
برگشــتند و مشــغول کارهای نظامی شدند. وقت 
تنگ بود و مشکالت زیاد. گزینه خرید از خارج هم 
تقریبا منتفی بــود. اگر هم راهی برای خرید وجود 
داشت، آنقدر هزینه بر بود و مملکت بی پول که باید 

روی پای خودشان می ایستادند. 
مسائل جنگ متنوع و بســیاری از آنها فنی بود که 
جوابشــان باید در دانشــگاه جســت وجو می شد. 
از تولیــد، طراحــی و بازطراحی مهمــات گرفته تا 
تعمیــرات هواپیماها، رمزنگاری  و رمزشــکنی  هر 
کدام به یــک پروژه تبدیــل و هر گــروه تحقیقاتی 
موظــف بــه کار کــردن روی یک یــا چندتــا از آنها 
می شــد. پروژه هــا ددالیــن )مهلت( نداشــت اما 
 جریمــه دیرکــرد داشــت. ایــن جریمــه، جــان 

رزمنده ها بود. 
پرونده پیش رو حاصل قریب 10 ســاعت مصاحبه 
بــا دانشــجویان قدیمی و عضو جهاد دانشــگاهی 
دانشگاه صنعتی شریف است که بخشی از خدمات 
این دانشگاه را به جنگ در سنگر پشتیبانی فنی و 
مهندســی و حال و هوای دانشــجویان جهادی آن 

روزها بازگو می کند. 

کامپیوتری کردن توپخانه
 بازی های تانک بعد از تو 

فقط ادا بود

اواخر جنگ بود و توپخانه سپاه شدیدا نیاز داشت که 
محاسبات مربوط به توپخانه اش کامپیوتری شود. 
دلیلش هــم این بود که مهمات محــدود بود و باید 
ضایعات و تیرهای خطا را به حداقل می رســاندیم. 
در آن زمــان، با امکانات محدود، بچه های شــریف 
نقشــه ها را ترســیم و وارد سیســتم کامپیوتــری 
می کردند. مساله دیگر این بود که اطالعات الزم را 

چطور باید به سیستم داد. 
در آن زمــان برای هر تــوپ یــک دفترچه وجود 
داشت که دســتورالعمل های اســتفاده از آن در 
جدول های آن دفترچه نوشــته شده بود. توپچی 
باید با توجه به ارتفاع و فاصله، زاویه توپ را در این 
جدول ها پیدا می کرد. این کار هم وقت گیر بود و 
هم پرخطا. دانشجویان گروه ریاضی جدول های 
این دفترچه ها را در کامپیوترهایی با حافظه های 
چند کیلوبایتی به شکل توابع ریاضی درآوردند. 
اینهــا فرمول های ســّری کارخانه های ســازنده 
توپ بودند که جوان های کم ســن شــریف به آنها 
دســت یافتند و توپخانه ســپاه را در سال 1366 

کامپیوتری کردند. 

قصه بازطراحی و تولید انبوه موشک کاتیوشا
تقلب در حد بوندسلیگا

موشک کاتیوشا یکی از سالح های مهم ایران در جنگ با عراق بود. این موشک اصالتا روسی بود و آلمانی ها آن را 
کپی کرده و مجموعه ای برای تولید آن در پارچین )شــمال شرق پاکدشت( ساخته بودند. از جبهه خبر رسید که 
موشــک های کاتیوشا هم ُبردش نســبت به چیزی که باید کم است و هم دقتش. گروهی از دانشجویان شریف از 
طرف صنایع دفاع مأمور شدند به پارچین بروند و مشکل را حل کنند. اوایل که این دانشجویان به پارچین می رفتند، 
مسئوالن آنجا بسیار تحقیرآمیز با آنها برخورد می کردند و می گفتند شماها می خواهید مشکالت ما را حل کنید؟! 
راســت هم می گفتند، آن بچه های جوان تجربه نظامی نداشتند اما به هر حال وارد پارچین شدند.  اولین مساله 
این بود که بفهمند ایراد موشک کاتیوشا کجاست. یکی می گفت مشکل از سوخت آن است، یکی می گفت عایق 

موتــور آن خراب اســت و... تا اینکه 
باالخره قرار شد روی سوخت آن کار 
کنند. بچه ها ابتدا ســوخت را بهینه 
کردند. ســوخت موشــک کاتیوشــا 
از مخلــوط مجموعه ای مــواد جامد 
درســت می شــد که باید بــه صورت 
همگن درمی آمدند. آنها شب ها کنار 
همــزن یک تنی پر از مــواد منفجره 
می خوابیدند و در ساعت های معینی 
از نقاط مختلف آن نمونه می گرفتند تا 
زمان بهینه همگن شدن را پیدا کنند.  
وقتی مشکل سوخت حل شد، دیدند 
که اطراف دستگاه پرتاب کاتیوشا پر 

اســت از تکه های فلزی. خیلی زود متوجه شــدند که اینها پره های کوچک دور موشک هستند که بر اثر تغییرات 
شدید فشار هوا کنده و روی زمین ریخته می شوند به همین دلیل موشک بازدهی الزم را هنگام پرتاب ندارد.  مشکل 
دیگر مربوط به محفظه موتور موشک کاتیوشا بود که یا پاره می شد یا می ترکید! اول حدس زدند که احتماال مشکل 
از جنس فوالد باشــد. برخی هم معتقد بودند به خاطر عایق بین سوخت و موتور است. وقتی به آلمانی ها گفتند 
که مشــکل از فوالد است، آنها قبول نکردند. سپس یکی از بچه های متالورژی یادش آمد که جهاد دانشگاهی به 
تازگی یک میکروسکوپ الکترونی یا 
SEM خریده بود و پیشــنهاد داد که 
فوالد استفاده شده توسط آلمانی ها 
را تســت کننــد. وقتی آنها تســت را 
انجــام و بــا اســتانداردها مطابقت 
دادند، مشــخص شــد آلمانی ها در 
جنس فــوالدی که برای این کار به ما 
می دادند، تقلب کــرده بودند. خود 
دانشــجوها گرید مناســب ساخت 
محفظه موتور کاتیوشا را پیدا و برای 
اولین بار در مهمات ســازی فوالد آن 
را ریختند.  مشــکل بعدی عایق بین 
ســوخت و موتــور بود کــه آلمانی ها 
حالل آن را لیتری 20 مارک به ایران می فروختند. جهادی های شریف پس از بررسی ترکیب آن دیدند که شباهت 
زیادی بین حالل عایق و حاللی که در واحد کک سازی ذوب آهن اصفهان استفاده می شود، وجود دارد؛ حاللی که 
در اصفهان لیتری یک تومان فروخته می شد! این محلول نیز به دست شریفی ها جایگزین شد. مهمتر از آن خود 
عایق بود که متشــکل از ماده معدنی و یک رزین بود و آن هم ابتدا به صورت آزمایشــی تولید شد و سپس کارخانه 

آن را نیز جهاد دانشگاهی ساخت و راه اندازی کرد.

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 شهریور   31 شنبه  شماره 773  

نقش بزرگ دانشجویان و 
استادان دانشگاه صنعتی 

شریف در پشتیبانی علمی 
و فناورانه دفاع مقدس

 شبانه روز 
به یادت بودم 

رفیق

حس جامعه پس از  انقالب این بود که پرونده
دانشگاه با سیستم موجود در خدمت 

جامعه و مسائل آن نیست. دانشگاه 
یک ترم برقرار بود تا آنکه تابستان 

1358 تعطیل شد و استادان، 
دانشجویان و کارمندان دانشگاه 

فعالیت عادی خود را متوقف کردند. 
تعداد زیادی از استادان و تعدادی از 

دانشجویان به سراغ ترجمه کتاب های 
درسی رفتند که همه آنها انگلیسی 
بودند. تعداد دیگری از دانشجویان 
هم برای آنکه مفید باشند، تصمیم 

گرفتند به جهاد سازندگی بپیوندند و 
کار جهادی کنند. بسیاری از این 

دانشجویان برای برداشت محصول و 
کار روی زمین های زراعی به کمک 

کشاورزان رفتند. اما بچه های شریف 
که فنی تر بودند، با خود گفتند که باید 

کارهای مهم تری انجام دهند لذا 
مشغول ساخت و ساز در مناطق 

محروم کشور شدند. این رویه ادامه 
داشت تا آنکه 31 شهریور 1359 

جنگ شروع شد. 
امام خمینی)ره( در سخنرانی هایش 

دائم جوانان را تشویق می کرد که 
جبهه ها را خالی نگذارند. بچه های 

جهادی هم که روحیه  انقالبی 
داشتند، از خدا خواسته، گوش به 

فرمان امام و به شوق دفاع از میهن 
و شهادت راهی جبهه ها شدند. اما 
آنچه شریفی های جهادی در جبهه 

دیدند مسیر خودشان و جنگ را 
عوض کرد؛ قصه ای که آن را هیچ کس 

درست تعریف نکرد و آن پشتیبانی 
علمی و فناورانه جنگ بود. 

موشک کاتیوشا تست شده 

عایق حرارتی موتور موشک کاتیوشا

بال موشک کاتیوشا
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رمزشکنی شریفی ها در جنگ
وقتی خودش نمی داند

احتمــاال فیلم »بازی تقلید« یــا Imitation game را 
دیده اید و می دانید دســت یافتن به اطالعات سّری 
دشمن در جنگ از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
سیســتم رمزنگاری عراقی ها که همان سیســتم ناتو 
و پیشــرفته ترین در زمــان خــود بود، باید شکســته 
می شــد. در آن زمــان علم رمزنگاری در ایــران نوپا و 
جدید به حساب می آمد. در دوران جنگ با وارد شدن 
چند کتاب و ژورنال در حوزه رمزنگاری، دانشجویان 
پشتیبان جبهه ها به مطالعه آنها پرداختند. فراگرفتن 
این علم و به کارگیری آن همزمان انجام می شد چون 
نیروهای نظامی برای حفظ جان رزمنده ها و تشخیص 
تحرکات دشــمن به شکســتن رمزهای بی سیم نیاز 

مبرم داشتند. 
الگوریتم هــای سیســتم های رمز در واقع براســاس 
مسائل ســخت طراحی می شود. شــما می توانید به 
ســادگی یک الگوریتم را تولید کنید ولی به کلیدش 
بــه ســادگی دســت پیــدا نمی کنیــد. در ریاضیات 
بــه این مســاله »ان پــی کامپلیت« گفته می شــود؛ 
مســائلی که محاسبات آنها ســال ها طول می کشد. 
ایــن روش امــروزه در سیســتم های بالک چین نیز 
دقیقا اســتفاده می شــود. الگوریتم هــای رمز - چه 
آنهایــی کــه قالبــی کار می کنند و چــه آنهایی که به 
شکل جریانی هســتند - مبنایشان ریاضیات است، 
به خصوص آنهایی که در تئوری اعداد ریشــه دارند. 
مثال بســیار ســاده اش این اســت که برخی اعداد 
 اول بســیار بزرگ وقتی کشــف می شــوند، ســال ها 

محرمانه می مانند. 
بزرگ ترین اعداد اول را سوپرکامپیوترها پیدا می کنند 
و از آنها برای ســاختن یک کلید عمومی یا خصوصی 
اســتفاده می شــود. این موضوع پایه الگوریتم های 
رمزنگاری اســت. دانشــجویان در جهاد دانشگاهی 
شــریف بــا همین اطالعات شــروع بــه کار در زمینه 
الگوریتم هــای رمزی کردند و حیــن این کار به ابداع 
الگوریتم های جدید نیز می پرداختند. آن زمان مرکز 
 pdp تحقیقات الکترونیک دانشــگاه یــک کامپیوتر
داشــت که شبانه روز در اختیار دانشجوهای جهادی 
بــود.  یک بار یک دســتگاه »تلکــس« از عراقی ها به 
غنیمت گرفته شــد که هیچ کس نمی توانســت با آن 
کار کند، چه رســد به اینکه بخواهد رمز آن را بشکند. 
بچه های دانشــگاه کل اردوگاه های اسرا را گشتند تا 
باالخره توانستند میان عراقی ها یک نفر را پیدا کنند 

که با آن کار کند. 
آنها گاهی برای آنکه بتوانند رمزها را بشکنند، پیام ها 
را با اتفاقات جنگ تطبیق می دادند. حتی در برخی 
مقاطع الزم شــد دانشــجوها مطالعات زبان شناسی 
انجام دهند تــا بتوانند با راه حل هــای آماری به رمز 
پیام ها دست پیدا کنند. شیوه کار این بود که بفهمند 
مثال در فارســی یا عربی چقدر احتمــال دارد بعد از 
حرف »س« حرف »ر« بیاید و اینکه هجاهای مختلف 

نسبت به هم چگونه تکرار می شوند. 

F5 ساخت انواع کیت های الکترونیکی
الکترونیکی جنگنده ها پوست اندازی 

یکــی از پیچیده تریــن و قوی تریــن هواپیماهای جهان در 
زمــان جنگ ایــران و عــراق F5 بود. قطعــات الکترونیکی 
این هواپیمــا دائم باید تعمیر و تعویض می شــد. برای رفع 
مشــکالت هواپیماهای نیروی هوایی تعداد زیادی همافر 
در آمریــکا دوره دیده امــا هر کدام از آنهــا فقط متخصص 

بخشی از کار بودند. 
آمریکایی هــا یک راهنمــا آماده کرده بودند که بر اســاس 
آن اگر یکــی از اجــزای هواپیما فالن خطا را نشــان داد، 
همافــر باید کد 12 رقمی مخصــوص آن را اعالم می کرد و 
قطعه از آمریکا با هزار بدبختی می آمد و جایگزین می  شد. 
این کار هزاران دالر به ازای هر مشــکل برای کشــور هزینه 
داشت. تعدادی از بچه های گروه برق جهاد دانشگاهی که 
بزرگ ترین گروه نیز بودند، به ســختی و با ســماجت بسیار 
توانســتند خودشــان را به داخل ســازمان نیــروی هوایی 
برســانند و تجهیزات را ببینند. پس از یک ســال اولین ُبرد 
سیســتم )INS )Inertial Navigation System به دست 
دانشجویان دانشــگاه صنعتی شریف ساخته و تست شد؛ 
یک سالی که بیشتر آن به راضی کردن نیروی هوایی برای 
ورود دانشــجویان به ایــن نیرو و فرماندهــان آن به پریدن 

هواپیما گذشت تا به کار فنی. 
هر کــدام از ُبردهایی که بچه های شــریف ســاخته بودند، 
یک تســتر کامپیوتری داشــت که وقتی ُبــرد را به آن وصل 
می کردند، ایراد قطعه را مشــخص می کرد؛ شبیه کاری که 
دیاگ برای موتور خودرو انجام می دهد. آنقدر کار بچه های 
شریف در مسائل الکترونیکی این هواپیما گرفت و توانستند 
ُبردهایــی کوچک تر و کاراتر از ُبردهای ســابق بســازند که 
نیروی هوایی در این زمینه خودکفا و حتی صحبت از فروش 
قطعات و خدمات به دیگر کشــورهای دارای F5 شــد. سیر 
تحــول ُبردهای مذکور را می توانیــد در موزه کوچک جهاد 

دانشگاهی شریف ببینید. 

دلسوختگان خاکی
در ایــن پرونده افتخار داشــتیم با چند نفر از مهندســان 
جهاد دانشــگاهی شــریف هم کالم شــویم؛ کســانی که 
دوران دانشــجویی  آنهــا بــا جنگ مقــارن شــد و در ایام 
تعطیلــی کالس و درس به دانشــگاه برگشــتند تا در حد 
توانشــان در خدمت کشور باشــند. نکته جالب، روحیه  و 
 رفتارهای مشــترک این کهنه کاران بود که در ادامه به آنها 

می پردازیم. 
اول: ویژگی بارز آنها افتادگی بود. آنقدر ما را تحویل گرفتند 
و راحت صحبت  کردند که ما هم هر سوالی دلمان خواست، 
پرســیدیم. بعضی از آنها را وقتی بیرون از دانشگاه ببینید 
اصال بــه ذهنتان هم خطــور نمی کند کــه روزی ُبردهای 
الکترونیکــی F5 را درســت می کرده اند. آنقــدر افتاده و 
متواضــع بودند که زمان جنگ اگر کســی کاری می کرد و 
زیرش اســمی از خودش یا حتی گروهش می گذاشــت، 
عذاب وجدان داشت که یک وقت ریا نشود! به خاطر همین 
خصلت هم امروز در مستندســازی به مشــکل خورده اند 
و نمی دانند فالن کتاب را چه کســی نوشــته است. ضمنا 
خیلی راحت به روزنامه وقت دادند و اگر هم وقت نداشتند 
بسیار محترمانه به ما اعالم کردند. حاال این را مقایسه کنید 
با رفتار مدیران و اســتادان امروز دانشــگاه که در بسیاری 
از مصاحبه هایمان طوری با ما برخــورد کردند که نتوانیم 

راحت سوال بپرسیم. 
دوم: نتــرس، کنجــکاو )فضــول( و از لحاظ شــخصیتی 
جان سخت بودند. به هیچ مشکلی که از سمت سپاه و جبهه 
به گوششان می رسید، نه نمی گفتند و بین خودشان کار را 
تقسیم می کردند. گاه برای ورود به موضوعی باید وارد یک 
سازمان می شدند که اعضایشان همه از آنها بزرگ تر بودند. 
بارها از طرف آنها تحقیر شــدند ولی به هر شکلی که بود، 
کار خــود را پیش می بردند و به همه ثابت می کردند که یک 
جوان بیســت و چند ســاله چه هواپیماهایی که بلند و چه 

دشمنانی که زمین گیر نمی کند. 
سوم: سرباز وطن بودند. وقتی آن روزهایشان را به سادگی 
بازگــو می کننــد، آدم حیــرت می کند که اینهــا مگر کار و 
زندگی نداشــتند؟ مگــر چقدر در دانشــگاه بودند که این 
همه پــروژه انجام دادند؟ خودشــان می گویند طرحی به 
نام »شــب زنده داران« را راه انداختند و شــب های متوالی 
در دانشگاه دور از پدر و مادر و همسر و فرزند می خوابیدند 
تا پروژه ها را به ســرانجام برســانند. وقتی پرسیدیم چقدر 
حقوق می گرفتند، با خنده پاسخ دادند: حقوق؟! سال ها 
بدون کوچک ترین دریافتی مالی در پشتیبانی جنگ جهاد 
کردند و بعدها مبلغی اندک بــه عنوان کمک هزینه به آنها 
پرداخت شد. همه دغدغه شان دفاع از کشور و حفظ جان 

دوستانشان بود. 
چهارم: دلســوخته اند. چرا نباشــند؟ آنچه آنها با چنگ و 
دندان و شــب زنده داری نگه داشــتند و دوستانشــان را به 
خاطرش از دست دادند، سال هاست در حال ویران شدن 
است. وقتی از آن دوران صحبت می کنند، نام میرحسین 
موسوی و رهبری و امام)ره( و هاشمی را کنار هم می آورند. 
وقتی می پرســی چه شــد که این طور شد، همه می گویند 
وقتــی جنگ تمام شــد، موضــوع پول و مقام آمد وســط، 
معادالت کشــور کامال عوض شد و هر کس یادش افتاد که 
به خودش برســد و کم کم از هم جدا شــدند و روحیاتشان 

نیز عوض شد. 
چه خوب گفت شهید حمید باکری: »دعا کنید که خداوند 
شــهادت را نصیب شــما کند، در غیر این صــورت زماني 
فرامي رسد که جنگ تمام مي شــود و رزمندگان امروز سه 
دسته مي شوند. یک: دســته اي که به مخالفت با گذشته 
خود برمي خیزند و از گذشــته خود پشــیمان مي شــوند. 
دو: دســته اي که راه بي تفاوتی را برمي گزینند و در زندگي 
مادي غرق مي شوند. سوم: دســته اي که به گذشته خود 
وفــادار مي مانند و احســاس مســئولیت مي کننــد که از 
شــدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد. پس از خداوند 
بخواهید با رســیدن به شــهادت از عواقــب زندگي پس از 
جنــگ در امان بمانید چون عاقبت دو دســته اول ختم به 
خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم بسیار سخت 

و دشوار خواهد بود.«
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سخن آخر
این پرونده گوشه 

کوچکی بود از 
خدمات فنی و 

مهندسی دانشگاه 
صنعتی شریف به 

وطن و هموطنان در 
دوران جنگ و بسیار 

ناقص است. اصال 
هم ادعا نمی کنیم 

که مهم ترین کارهای 
شریفی ها را در آن 

زمان بیان کرده ایم 
و برای تکمیل شدن 

اطالعات در این 
زمینه نیاز است با 

بسیاری از افراد دیگر 
هم مصاحبه شود. 

تعدادی از استادان 
دانشگاه هستند که 
آن روزها در کسوت 
دانشجو یا استاد به 
میهن خود خدمت 

کرده اند و فرصت نشد 
خدمت آنها برسیم. 

بیشتر کسانی 
که برای گردآوری 
اطالعات موجود 

در پرونده پیش 
رو با آنها مصاحبه 

شد، فعاالن جهاد 
دانشگاهی شریف در 

زمان جنگ بودند. 
معاونت فرهنگی 
جهاد دانشگاهی 

نیز با در اختیار قرار 
دادن عکس های آن 
دوران کمک بزرگی 

به روزنامه کرد. باشد 
که این کار کوچک 

مورد توجه مخاطبان 
قرار گیرد و ادامه پیدا 

کند. 

کیت های الکترونیکی هوتپیمای جنگی

F5 هواپیمای

؟؟



چشمان من باش!
مأموریت تکنولوژی این اســت که زندگی را برای شمایی که روزنامه را می خوانید راحت 
کند. اما آنهایی که نمی تواننــد این روزنامه را بخوانند چطور؟ هیچ وقت فکر می کردید 

نرم افزاری در موبایل )اپلیکیشنی( بتواند به یک نابینا کمک کند؟ 
یکــی از نرم افزارهایــی کــه این روزها توجــه مخاطبان زیــادی را به خــود جلب کرده، 
نرم افزاری اســت که برای نابینایان ســاخته شــده و Be My Eyes نام دارد. افراد نابینا 
می تواننــد این نرم افزار را روی گوشــی های هوشــمند خود نصب کننــد و برای انجام 
 هــر کاری که بــه قوه بینایی نیاز باشــد، ســراغ آن بروند و فردی را بــرای کمک گرفتن 

پیدا  کنند. افراد بینا می توانند از طریق دوربین موبایل نابینایان برای عبور از خیابان یا 
چیزی که در قفسه ای دور از دست قرار دارد و یا حتی حل جدول به آنها کمک کنند. 

این نرم افزار رایگان اســت و به راحتی از تمامی فروشگاه های نرم افزار دریافت می شود. 
پس از نصب نرم افزار کافی است در آن ثبت نام کنید.  نرم افزار ابتدا درباره زبان هایی که 
به آنها مســلط هستید، از شما می پرســد تا بداند چه افرادی را با چه زبان هایی به شما 
معرفی کند. تنها زمانی متوجه خالقیت و زیبایی این نرم افزار می شوید که لذت کمک 

کردن به فردی هزاران کیلومتر آن طرف تر را تجربه می کنید. 
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امروزه با پیشرفت و گسترش شبکه های اجتماعی رایگان مبتنی بر محتوای چندرسانه ای، استفاده افراد از این شبکه ها نیز به طبع زیاد  اف یک
شــده اســت و سهامداران و صاحبان آنها را ناچار کرده اســت که برای ایجاد درآمد از حجم عظیم مخاطبان خود طرحی بریزند؛ طرحی که رضا درودیان

در آن راهی نیز برای دستیابی کاربران به ثروت وجود دارد. 

امروزه مرزهای کسب و کار بسیار جابه جا شده و دیگر 
نیازی نیست که برای کار کردن و کسب درآمد همانند 
گذشــته مســافت های طوالنــی را پیمود یــا زحمت 
زیادی متحمل شــد. کســب و کارهــای دیجیتال در 
حال جابه جایی مرزهای درآمد هســتند و توانسته اند 
عده  زیادی را صاحب درآمدهای باال کنند. تنها الزمه  
این کار خالقیت در نگاه به اطراف است. مثالی از این 
روش درآمدزایی اســتفاده از تبلیغات اینترنتی است 
که همه ما با آن زیاد برخورد داشته ایم. در عصر جدید 
شــما می توانید در خانه تان بنشــینید و تنها با تماشا 
کــردن کلیپ های ویدویــی یا ضبط چنــد کلیپ و به 
اشتراک گذاشتن آن  درآمد کسب کنید. همچنین، در 
صورت داشتن مخاطبان زیاد در شبکه های اجتماعی، 
می توانیــد با قبــول تبلیغــات پولی به جیــب بزنید. 
یوتیوب، توییتر، ویچ و اینستاگرام از جمله شبکه های 
اجتماعی هســتند که این امر را ممکن کرده اند. اگر 
بخواهیم به نمونه وطنی آن نیز اشاره کنیم، می توانیم 
از شبکه اشتراک ویدیو یعنی »آپارات« نام ببریم. ساز 
و کار استفاده و کسب درآمد از هرکدام از این شبکه ها 

متفاوت است. 
در مطلب پیش رو قصد داریم به توضیح درآمد نهفته در 
شبکه یوتیوب بپردازیم و در صورت بازخورد مثبت، در 
شمارههای بعدی نشریه به سایر شبکه ها هم اشاراتی 

خواهیم داشت. 
برای شــفافتر شدن موضوع باید گفت که هر کاربری 
در یوتیــوب می تواند یک کانــال ویدیو برای خودش 
داشته باشد. بســیاری از افراد مشهور چنین کانالی 
دارنــد و میلیون ها طرفــدار آنها کانالشــان را دنبال 
می کنند. کاربران این شــبکه اجتماعی به تماشــای 
ویدیوهای موجود در کانال خواننده یا فوتبالیســت 
محبوب خودشــان می پردازند. البته نیازی نیســت 
که حتما شــخصیت معروف یا محبوبی باشــید چون 
کانال  هــای پرطرفــداری نیز در یوتیــوب وجود دارد 
که صاحب آنها آدم مشــهوری نیست و مثال محتوای 
آنها آموزشــی است و دنبال کننده  های زیادی دارند. 

حاال شــاید این ســوال مطرح 
شــود که داشتن چنین کانالی 
و به اشــتراک گذاشــتن ویدیو 
با دیگران چــه فایدهای دارد. 
جواب این سوال خیلی راحت 

است: پـــــــــول !!!
گــوگل روی ویدیو هایــی که از 
طرف یک شــخص در یوتیوب 
قرار داده می شــود، در صورتی 
کــه محبوبیتش افزایــش یابد 
و تعــداد بازدید زیادی داشــته 
باشــد، تبلیغات قرار می دهد. 
معموال قبل از شروع یک ویدیو 

در یوتیوب تبلیغی 10 ثانیه ای پخش می شــود و شما 
مجبور به دیدن آن هســتید. گوگل بخشی از پول این 
تبلیغ را به صاحب ویدیوی آپلودشــده می دهد. شاید 
بپرسید این پول چقدر است؟ در پاسخ می توان گفت 
از هــزاران دالر تا میلیون هــا دالر. پس اگر خالقیت یا 
استعدادی دارید که می توانید از آن ویدیو تهیه کنید و 
در یوتیوب قرار دهید، خوب است یک کانال در یوتیوب 
ایجاد و ویدیوهای خود را در آن منتشــر کنید. شــاید 
ویدئوهای شما برای دیگران جذاب باشند و بتوانید از 
این راه درآمد میلیونی کسب کنید. برای اینکه بیشتر 
تشویق شوید، باید به شما بگوییم که یک جوان سوئدی 
در عرض دو ســال توانســته اســت 11 میلیون دالر از 

یوتیوب درآمد داشته باشد. 
حال روشــی را به شــما معرفی می کنیم که می توانید 
به راحتــی روزی چند ســنت تا 
چند صــد دالر از یوتیوب درآمد 
کسب کنید. بسیاری از افرادی 
که ویدیوهای خود را در یوتیوب 
قــرار می دهنــد، می خواهنــد 
دنبال کننده های زیادی داشته 
باشند تا زیر پست  های آنها الیک 
و کامنت بگذارند و ویدیوهایشان 
را تماشــا کننــد. هرچــه تعداد 
بازدیدها از ویدیوها زیادتر باشد، 
درآمد حاصــل از تبلیغات برای 
کاربــر بیشــتر می شــود. برای 
همیــن بعضــی ســایت  ها مثل 

یــک پیمانکار وارد ماجرا می شــوند و بــرای این افراد 
بازدیدکننده می فرســتند و در قبال این کار مبلغی را 
دریافت می کنند. سایت واســطه مبلغی را برای خود 
برمی دارد و مبلغی را هم به بازدیدکننده می پردازد. به 
عنوان نمونه مبلغ  های پرداختی به بازدیدکننده ها به 

شکل زیر خواهد بود:
ÓÓ 5000 به ازای هر بازدید 30 ثانیه ای از یک ویدیو 

سنت 
ÓÓ ،به ازای هر کامنتی که زیر یک پســت می گذارید

یک سنت 
ÓÓ به ازای دنبال کردن یک کانال، 35 سنت

شــما می توانید روزانه حدود 35 ویدئــو را ببینید و از 
این طریق تقریبا 12 ســنت به دســت بیاورید. شاید 
ایــن مبلغ بــه نظرتان ناچیــز بیاید، ولی بایــد به این 
نکته توجه داشــته باشید که این کار حدود 5 دقیقه از 
وقت شــما را می گیرد و همچنین با جمع کردن عضو 
برای خود می توانید این درآمد را افزایش دهید. برای 
مثــال، حــدود 10 درصــد از درآمد هر کاربــری را که 
عضو مجموعه شماســت، به عنوان پورسانت دریافت 
می کنید و در صورت داشتن 100 عضو می توانید هر 
ماه حدود 100 دالر درآمد داشــته باشــید. البته شما 
می توانید برای خودتان عضــو هم بخرید. با پرداخت 
30 ســنت می توان یک کاربر را به مدت 30 روز اجاره 
کرد یــا بــا پرداخــت 8 دالر 5 عضو برای همیشــه به 
عضویت مجموعه شــما درمی آیند. کاربرانی که شما 
اجاره یا خریداری می کنید، کاربران واقعی هستند و 
نمی توانند عضو مجموعه هیچ کاربری دیگری شوند. 

کسب  و کار دیجیتال؛ روش نوین درآمدزایی

با یوتیوب پولدار شو
OverClock

 Overclock  به زبان ساده به معنای دستکاری 
  CPU، RAM یک قطعه ســخت افزاری مانند
یا کارت گرافیک به منظور باال بردن ســرعت و 

کارایی آن است. 
به عنوان مثــال،CPU هایی که شــرکت های 
Intel و AMD می ســازند، با یک نرخ ســرعت 
مشخص طراحی و ساخته و آزمایش شده اند. 
این نرخ به عنوان ســرعت ایــده آل برای قطعه 

مذکور بیان می شود. 
اما این تنها بخشی از ســرعت و پتانسیل یک 
CPU اســت و اگر بخواهیم از ســرعتی باالتر 
از آنچــه شــرکت ســازنده برای آن مشــخص 
کرده اســت اســتفاده کنیــم، بایــد CPU را 
کــردن    Overclock کنیــم.   Overclock
ســخت افزاری مانند CPU بــا افزایش دادن 
پایــه آن صــورت  یــا   Base فرکانــس کاری 
می گیــرد و اگر ایــن کار غیرحرفــه ای انجام 
 شــود، طبیعتــا نتایــج نامطلوبی را بــه دنبال 

خواهد داشت. 

شارژ از راه دور
»انرژی اســکوار« نام اســتارت آپی در فرانسه 
است که فناوری جدید آن می تواند تقریبا همه  
دستگاه ها را به  صورت بی سیم شارژ کند. ابداع 
این شرکت در نمایشگاه CES امسال به نمایش 

گذاشته شد. 
این دستگاه مجموعه ای از پنج صفحه  چسبنده  
بسیار نازک است که در ارتباط با یک پد شارژر 
کار می کنند. هر صفحه  چسبنده از دو الکترود 
و یــک میکرو یو اس بی، یو اس بی نوع C یا رابط 
نورانی تشکیل شده که به درگاه شارژر دستگاه 
شــما می چســبد. پس از آن که این صفحات 
چســبنده را بــه پشــت دســتگاهتان متصل 
کردید، آن را روی پد می گذارید و دستگاه شارژ 

خواهد شد. 
فنــاوری شــارژ رســانای  از  انرژی اســکوار 
نوآورانــه ای اســتفاده می کنــد کــه بــه چند 
دســتگاه امکان می دهد به صــورت همزمان 
شــارژ شــوند. شــما می توانید به راحتی 3 یا 
4 گوشــی هوشــمند را روی پــد قــرار دهید و 
 آنها بــا ســرعتی مشــابه شــارژرهای معمول 

شارژ کنید. 
یکی از معایب مشخص طراحی کنونی دستگاه 
مذکور این اســت که صفحات چسبنده درگاه 
شارژ گوشی شما را مسدود می کنند، بنابراین 
اگر بخواهید با شــارژرهای معمول آن را شارژ 

کنید، باید صفحه را بردارید. 
گفته می شــود که این مشــکل در نســل دوم 
محصول با قــرار دادن درگاهی پشــت صفحه 

رفع می شود. 
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ماسماسک

مطرح  سوال  این  شاید 
کانالی  داشتن  که  شود 
اشتراک  به  و  یوتیوب  در 
گذاشتن ویدئو با دیگران 
جواب  دارد.  فایده ای  چه 
راحت  خیلی  سوال  این 

است: پـــــــــول !!!
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هــــــــــزار قلــــــــــم

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

از ســال گذشــته تاکنــون اقبــال  هزار قلم
شریفی ها به توییتر زیاد شده است و هاتف محقق

تعداد بیشتری از دانشجویان شریف را می توان در توییتر 
پیدا کرد، مخصوصا از اول تابستان. از طرف دیگر، بستر 
توییتر باعث شــده اســت که درباره دانشگاه در فضای 
مجازی بیشــتر ســخن گفته شــود. حتــی گاهی این 
سخن های پراکنده هدف دار می شود و همه یک جهت 
را نشــانه می گیرد. بــرای مثال، می توانیــم به ماجرای 
جریمه های سمپاشی خوابگاه و همچنین محدودیت 
عبور و مرور در خوابگاه طرشت 2 اشاره کنیم. در ادامه 
ما نیز شــعبه خــود را در توییتــر دایر کردیم تــا نظرات 
شــریفی ها را در آنجا هم ببینیم و بیشتر در جریان قرار 
بگیریــم کــه در ذهــن دانشــجویان چــه می گــذرد و 
دغدغه هایشان چیست. اگر خواستید ما را در توییتر پیدا 
کنید، کافی  است به آیدی sharif__daily@ مراجعه یا 

عبارت »روزنامه شریف« را در توییتر جست وجو کنید. 
هفته گذشــته بین توییت هــای شــریفی ها  محرم به 
شــکل های مختلفــی نمایان بــود. عــده ای در مورد 

وقایــع محــرم نوشــته بودنــد و بــا هشــتگ #حب_
الحسین_یجمعنا از حزن این ایام می گفتند و سخنان 
سیدالشهدا)ع( را نقل قول می کردند. بعضی هم درباره 
ارتبــاط کربال با انقالب ســخن می گفتند. همچنین، 
تعــدادی از توییت ها مربــوط به معرفــی هیئت های 
عزاداری بود و در بعضی توییت ها می توانستید محتوای 
سخنرانی ها و عزاداری های هیئت ها را هم پیدا کنید. 
نمونــه آن توییت هایی با موضــوع نوحه های محمود 
کریمی یا سخنرانی حاج آقا قاسمیان در هیئت شریف 
بود. بعضی نیز به پارادوکس های دینداری ما اشاره کرده 
بودند، به اینکه چقدر شــرایط جامعه ما با ارزش های 
حســینی تفاوت دارد و چقدر ما منفعل شده  و در برابر 
تمام ظلم ها ســکوت کرده ایم، مثل توییت هایی که به 
زندانیان سیاســی اشاره داشــتند یا از رواج ریا و تزویر 
و دروغ بین مســئوالن ســخن می گفتند. در این بین 
بعضی هم به آسیب های هیئت ها و آلودگی های صوتی 
و مردم آزاری دسته های عزاداری پرداخته بودند که شهر 
را تحت تاثیر قرار می دهد. مثال بعضی بچه های خوابگاه 

طرشــت از ســر و صدای دائمی این محله در این ایام 
شــاکی بودند. یا مثال در یک توییت به این اشاره شده 
بود که بیماران مبتال به میگرن در این ایام از سر و صدای 

دائمی بلندگوها و طبل ها چقدر عذاب می کشند. 
برخــی توییت ها هم به شــروع تــرم جدید اختصاص 
داشــت و اینکه همه به تکاپو افتاده انــد و برنامه های 
زندگی شان دستخوش تغییر شده است. برای مثال، 
یکی از دانشجویان در توییت  خود گفته بود که کال این 
مشکل در ترم های فرد گریبان دانشجویان را می گیرد!
عده ای از دانشجویان دانشــکده مهندسی شیمی و 
نفت نیز درباره درس جدیدشان صحبت کرده بودند؛ 
درس اختیــاری blue engineering که کالســش با 
تدریــس آندره بایر آلمانی در 6 روز پیاپی برگزار شــد. 
تمام کســانی که در این مــورد صحبت کرده بودند، از 
کیفیت باالی کالس می گفتند. مثال دو نفر گفته بودند 
این بهترین تجربه تمام دوران تحصیلشان بوده است. 
در مورد ایــن درس بعضی هم از بی مهری های رئیس 

دانشکده با استاد مذکور گفته بودند. 

شریفی ها آخر تابستان را در فضای مجازی چگونه گذراندند؟

آلمان تا ایران، آبی تا مشکی
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photo__media

 یارای گریه نیست، به آهی بسنده کن!
 آری، به آه گاه بگاهی بسنده کن!

درد دل تو را چه کسی گوش می کند؟ 
ای در جهان غریب! به چاهی بسنده کن!

hsan_delaramifar

خب اینم از سکانس آخر این داستان!
برای همــه بچه هــای نفــت 93 آرزوی ســالمتی 
و موفقیــت دارم، ایشــاال بــه آرزوهــای قشــنگ و 

بلندپروازانه شون برسن. 
چهار ســال با خوبی و خوشی در کنارتون گذشت. 
امیدوارم قدر همو بیشــتر بدونیم و دوستی هامون 

پایدار بمونه...

visualarts_sharif

خوشنویسی، نستعلیق، سیاه مشق
کوچه باغش پر موسیقی باد... 

اثر حسین مطلبی
فارغ التحصیل مهندسی برق )مخابرات( و ریاضی 

محض دانشگاه صنعتی شریف

The_naani

بعضی ها هم همیشــه با خودشــون چندتا سِر 
ســگ حمــل می کنن که اگــه یه بار بــا دیگی 
که براشون نمی جوشــه برخورد کردن، سریع 

اقدام کنن!

MMollanoori

از فســق و کفر نمی ترســم، از تفسیق و تکفیر 
می ترسم. 

ZbidOkiZ

امروز یه نم بارونــی زد که یادم افتاد خیلی دیر 
این اتفــاق افتاد... مثال حدود هزار و ســیصد 

سال... 

kianoosha76  

اینکه بگــردی بری نظرات مختلــف رو ببینی 
و بخونــی کار خوبیــه، ولــی نــه وقتــی کــه 
رویکــردت ایــن باشــه که »مــن که درســتم، 
حاال میرم ببینــم بقیه چرا غلطــن!« و صرفن 
بری یک آرامــش کاذب برای خودت درســت 
 کنــی کــه »جهنــم الضــرر! حــرف اینــارم 

شنیدم«

_salehwriter  

یه رفیق دارم، کال به همه آدم هایی که به جای 
خوبی رســیدند و خودش نتونسته برسه میگه 

بی استعداد.

 melifaar  

همون بچه ی 7 ســاله ی فامیلمون امروز زنگ 
زده میگه ســاعت 5 بیا دنبالم بریم کافی شاپ 
بســتنی بخوریم. اگه مامان بابــام بهت گفتن 
اجــازه نمیدیــم هــم تو گــوش نکــن، بیا من 
خــودم میام دم در. بعد من با 22 ســال ســن 
 نگــران اینم که چطــوری اجــازه  ی خودمو از 

مامانم بگیرم.

توییتر

اینستاگرام



صفحـــــــه آخـــــــــر

135****0912: آقــا بــرای من دیگــه واضحه؛ امت 
حزب الله با شفافیت آبش توی یک جوب نمی ره!

  نگــو عزیز من، نگو! پــس این همه بلندگو 
واســه چیه؟ اتفاقا از دوســتان خواهش می کنیم که 

level شفافیتشون رو یه خرده کم کنن، درد گرفت!
622****0915: بــه عنــوان یک شــرکت کننده در 
کالس درس blue engineering باید بگم که در طول 

6 روز و 24 جلســه کالس ایــن درس، بیشــتر از تمام 
مدت تحصیلم از ابتدایی تا حاال چیز یاد گرفتم. کاش 
رئیس و معاونای دانشــکده م شیمی هم این درس رو 

داشتن!
  اینکــه شــما در تمــام مــدت تحصیلــت 
از ابتدایــی کــم کاری کــردی دلیل نمی شــه رئیس و 

معاونای دانشکده هم کم کاری کرده باشن!

 blue کالس  مونــدم  مــن   :0935****667
engineering آقای بایر که تموم شــده دیگه چطوری 
بــه زندگی نرمالــم و کالس های نچســب اســتادای 

همیشگی برگردم؟ 
  به سال باالیی اش برای گرفتن جزوه درس 
کنترل کــه او هم از ســال باالیی هایش گرفتــه و آنها 

هم... پیام می دهد. 

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

30

31

30
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دل شکسته نوشته

یک وجب تا بهشت

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

در زندگــی همه مــا اتفاقات تلخ و 
شیرینی رخ داده است که هیچ گاه 
آنهــا را فرامــوش نمی کنیم، مثل 
شیرینی فرزند دار شدن و تلخی از 
دست دادن عزیزان به خصوص - 
خدای نکرده - پدر و مادر. این روز ها که نگه داشــتن 
ایمان - به فرمایش امام معصوم)ع( - از نگه  داشــتن 
آهن گداخته در کف دست سخت تر است و به بهانه های 
سیاسی دینمان هدف گرفته  شده، این سوال را بسیار 
می شنویم: عزاداری برای واقعه ای در هزار و اندی سال 
پیش الزم است؟ رابطه ما با امام معصوم چیست؟ چرا 
بر حادثه کربال اشــک می ریزم؟ حسین)ع( را با اشک 
ما چه کار؟ راستش را بخواهید آن قدر حول این واقعه 
ســخن گفته  شده که شاید برای چون منی سخِن تازه 

گفتن دشوار است. 

اما من می خواهم از منظر دل با شــما ســخن بگویم. 
داستان کربال برای من در یک کلمه خالصه می شود؛ 
معرفــت! معرفــت معانــی بســیاری دارد اما شــاید 
ساده ترین آنها شناخت باشــد. حسین)ع( نسبت به 
خداوند خود معرفت داشــت، نشــان این شناخت را 
در مناجات عرفه بجویید. یاران حســین)ع( نسبت به 
او معرفت داشــتند. جالب اینجاســت که این معرفت 
ســطوح مختلــف و متمایزی هــم دارد، از غالمی که 
جانش را بر کف دســت می گیرد تا برادر زاده  نوجوانی 
که دستش را ســپر جان عمو می کند و رهگذری که با 
امام)ع( هم مســیر می شود و مســیر زندگی اش تغییر 

پیدا می کند. 
کربال جریان همیشــه تاریخ است؛ رودخانه ای است 
که ابتدایش به آغاز خلقت انسان و نبرد تمام هابیلیان 
و قابیلیان و همه موســی ها بــا فرعون ها بر می گردد. 

حســین)ع( نه ابتدای مســیر اســت و نه انتهای آن، 
حسین)ع( روح آزادگی است. حسین)ع( آمد تا راه گم 
نشود و درخت معرفت را با خون خود آبیاری کرد تا من و 
تو و همه انسان ها با معرفت راه را از چاه تمییز دهیم و با 
کشتی نجاتش از طوفان سهمگین گمراهی به سالمت 
به ساحل رســتگاری برســیم. امروز هم عاشوراست، 
همین جا که من و تو ایستاده ایم کربالست و راهی جز 
انتخاب لشــکر حســین)ع( یا یزید نداریم. این روز ها 
که به نام ساالر شهیدان مزین است، از خود می پرسم 
در لحظه لحظه زندگی ام با اباعبدالله)ع( چه نسبتی 
دارم؟ بــا اویم یا - زبانم الل - علیه اویم. می اندیشــم، 
پس از محرم بهتر از قبل می شــوم یا نه؟ ای کاش ایام 
عزاداری ســیداالحرار بهانه ای باشد که زندگی مان را 
خداپســند تر از قبــل کنیم. خدایا دنیــا و آخرتمان را 

حسینی قرار ده. 

با شیر اندرون شد و با جان به در شود

دانشجویان کالس مجسمه  
استادشان را سفارش و به او 

هدیه دادند. الهه پاچه خواری 
در یونان باستان به احترام آنها 

کاله از سر برداشت. 

حسین جاری است
خارج از مرزهای جغرافیایی 
تشیع نیز حسین)ع( برای 
هر کس که نقل واقعه کربال 
را شــنیده، عزیــز و محترم 
است. اما این نیمه پر لیوان 
اســت. درد آنجاست که در دنیای تسلط رسانه 
کســی همراه با نــام حســین)ع( »واقعــه« را 

نمی شنود. 
گرچه هر روز عاشــورای حســین)ع( و زمین 
سراســر شاهد حماســه اش اســت، اما او در 
پهنه زمین مهجور اســت. عاشــورای تقویمی 
با جشــن بزرگ یوم کیپور یهودیان و ســال نو 
اسالمی و مبارک باد جمع بزرگی از مسلمانان 
به مناســبت عبور موسی از نیل مقارن است. 
دردناک تــر آن کــه از پنجــره جهان رســانه، 
عاشورا در عکس هایی از صحنه های قمه زنی، 
زنجیرزنی با زنجیرهای خاردار و کاهگل و کاه 
پهن شده روی زمین برای جلوگیری از پخش 
شــدن خون خالصه می شــود. حاال تو خیال 
کن بخواهی برای کســی بگویی حســین)ع( 
- همان حســین دعای عرفه، همان حســین 
تشــنه ای که به شمشــیرش تکیــه می کند و 
می گوید »اگر مسلمان نیستید، آزاده باشید« 

- کیست. 
چه مقارنه مبارکی اســت اگر آن روایت ضعیف 
تاریخ درســت باشــد که در روز 9 محرم موسی 
از نیل گذشت، فرعون ســرنگون شد و پسران 
یعقوب از اســتضعاف رها شــدند. مگر در این 
1400 ســال حســین)ع( بــا جماعــت اندک 
آزادی خواهان قصه ای جز این داشــته  است؛ 
که دستشــان را بگیرد و عصایــش را بر دریای 
تشنگی و جهل بزند و در لحظه ای که می داند 
بعد از آن بر خاندانش چه خواهد رفت، باز هم 

به حق دعوت کند؟! 
مگر آن کامل مرد همیشــه تاریخ نمی دانست 
جنــگ اســت؟ مگر نمی دانســت ســبوعیت 
جاهلــی و هیجــان ظفــر و ســنت های موکد 
صحرانشــینی که به زیور ســکه های زر شامی 
نیز آراسته شده  اســت، عصر عاشورا را سوزان 
و خون آلود می کند. مگر حســین پــدر نبود؟ 
مگر نمی دانســت که دخترکان کوچک چگونه 
در نبود پدرهایشــان زاری می کنند؟ چه شده 
بود که در آن لحظات دانستن باز هم به آستین 

خاک از چهره می زدود و هدایت می کرد؟ 
بی شــک حسین)ع( می دانســت. اما حسین 
آب شــد! همان روز که از رسول مهربانی)ص( 
شــنید که خدا پیکرش را کشته و خاندانش را 
اسیر و پراکنده و خونش را ریخته بر زمین بیشتر 
می پسندد، آب شد. وقتی آدم ها در آن ظهر تلخ 
عاشــورا انتخاب کردند که نه آزاده باشــند و نه 
مسلمان، پیکرش بر زمین افتاد و آرام آرام ذوب 
شد و مثل قطره های باران به نرمی در خاک  داغ 
فرورفت. بعد از آن، تا همیشه تاریخ، هر گیاهی 
که از زمین روییده و به دنبال نور قد  کشــیده، 

ذره ای از حسین)ع( را چشیده است. 

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به جنگی که در تاریخ نوشتند هشت سال طول کشــید اما برای خیلی ها با 
صدای خس خس ســینه و قیژقیژ چرخ ویلچر هنوز ادامه دارد؛ تقدیم می شــود به چفیه کــه روزگاری با آن زخم 
همرزم می بستند، خاک صورت می گرفتند و عرق جنگ خشک می کردند و امروز با آن پشت تریبون ها شعارهای 
سیاسی می دهند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به دشــمن خارجی که روزگاری همه ما را علیه خود دور 
هم جمع کرد و در نهایت تقدیم می شــود به »به جاش امنیت داریم« و تمام کسانی که در سایه آن هرچه توانستند 

خوردند و بردند و عده ای شیرین خوابیدند. 
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