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دینامیت
نوزدهــم  قــرن  اواســط 
آلفــرد نوبــل فهمیــد کــه 
اگــر نیتروگلیســیرین را با 
خاک دیاتومه ترکیب کند، 
می تواند بــا حفظ خواص 
انفجــارى آن، حمل  و  نقلــش را راحت تر کند. 
دینامیت کشف شد تا تخریب موانع را تسهیل 
کند و در ادامه صخره هاى بزرگ منفجر شدند 
تا راه براى انســان باز شــود. به فاصله 5 سال، 
همان دینامیت براى کشــتن انسان هاى دیگر 
به مصرف رسید. خیلی واضح می توان خدمت 
علم به صلــح را در همین مثــال و صدها مورد 

مشابه آن دید. 
عنوان امروز هم همین اســت؛ علم در خدمت 
صلح. شــاید بتوان عینک بدبینی را براى چند 
لحظه برداشــت و به پیشــرفت هاى علمی در 
جهــت صلح عمومی هم نگاه کــرد. ارتباطات 
متحد شدن افراد را راحت تر کرده و از هر شخص 
رسانه ساخته است؛ رسانه اى زنده و جارى که 
می تواند بر هر ظلمی نور بیندازد. حمل  و  نقل 
پیشرفته باعث سریع تر شدن خدمت رسانی ها 
شده است. دیگر بعضی از داروها بهانه اى براى 
جنگیدن نیســتند. حتی پیشرفت هاى علمی 
در مسائلی مثل مدیریت و سیاست توانسته اند 

آرامش ایجاد کنند. 
ولــی ما شــاهد عجیب ترین و وحشــیانه ترین 
انواع اســتفاده از علم و مــوارد مرتبط با آن هم 
در تاریخ هســتیم: اســتعمار علمی، کشــتار 
علمــی، سوءاســتفاده  علمی، ســرمایه دارى 
علمی، تخریب علمــی، دزدى علمی و... اگر 
اواخر قرن نوزدهم یک دینامیت وجود داشت، 
امروز ما میلیون ها دینامیت آماده انفجار داریم 
که فراتــر از مختصات زمانــی و مکانی منفجر 
می شــوند و از بین می برند. نمی خواهم بگویم 
درس خواندن در دانشگاه حکم کشتن کودکان 
بی گناه را دارد، اما انگار هرچه پیش تر می رویم 
و علم پیشرفت می کند، تنها یک گروه خاص از 
آن لذت می برند؛ آن دســته مساوى تر از ما که 
همیشــه هم با قدرت فریــاد زده اند »علم بهتر 
از ثروت اســت«. گرچه هنوز مشــخص نیست 
ایــن علِم بهتر، چرا همیشــه براى آنها به ثروت 

منتهی می شود. 
علم، اگر بهترین هم باشــد، تا زمانی براى من 
جذاب است و آن را می جویم که جهانم را بهتر 
کند. اما جهان بهتر نشــده اســت. مــا تغییر 
نکرده ایــم. مــا جلویمان صخــره را می بینیم، 
به شکســتن آن فکــر می کنیــم و دینامیت را 
کشــف می کنیم. ما بــا دینامیــت همدیگر را 
هم می کشــیم، احمقانه و ساده. فکر می کنم 
وقتــی برگی از تقویم را »علم در خدمت صلح« 
نام گذارى می کنیم، باید پاسخگوى یک سوال 
مهم باشیم؛ سوال و جوابی که شاید بیش از هر 
نقد و بررسی دیگرى بتوانند موضوع را برایمان 
روشــن کنند: علم در طــول تاریخ به صلح چه 
خدمتی کرده است؟ این سوال را من نمی توانم 
پاسخ دهم، جواب آن را از یک جانباز شیمیایی 

بخواهید!

سرمقاله

دکتر مجتهــدی مخالف ســاخت زمین چمــن بود و 
صفحه  2 می گفت مصرف آب آن زیاد است اما ...  

یکشــنبه 29 مهرماه، 8 روز پس از چاپ اولین پرونده 
صفحه  3 بررسی مشکالت دانشجویان دکتری ...  

چند هفته پیش با یکی، 2 جین سوال و انتقاد و دغدغه 
صفحه  6 به اداره تربیت بدنی دانشگاه رفتم و  ...  

دختری با کفش های کتانیهمه چی آرومه، هیچ کس  ...ساختمان نیمه کاره جایگزین ...

فراز مالجعفری

صفحات 4و5

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

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

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 
رادیو شــریف تصویرى 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

نظر شریفی ها درباره ارتباط با آمریکا

آتش، صدای 
همه ملت 

نیست

آیا از واحدهای 
درسی تربیت بدنی 

رضایت دارید؟
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»پرمخاطب«ترین
چندى پیش متوجه شــدیم ماده تاریک نیز روز مخصوص خودش را در تقویم دارد 
اما هنوز روز پســر نداریم! روز شنبه گروه علمی »ژرفا« به مناسبت روز ماده تاریک 
همایشــی در سالن جابر برگزار کرد. این برنامه شــامل 3 سخنرانی از دکتر شانت 
باغرام، دکتر سارا خطیبی و دکتر ابوالحسن واعظی بود. طبق روال معمول برنامه هاى 

علمی، آن هم در این سطح پیشرفته، انتظار داشتیم که این برنامه نیز به مجلسی خودمانی تبدیل شود. اما 
اگر در آن زمان به ســالن جابر می رفتید، مجبور بودید مثل بازى پرسپولیس و کاشیما روى صحنه بنشینید. 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم، عنوان پرمخاطب ترین هفته را به گروه ژرفا و همایش ماده تاریک اهدا کنیم. 

»زیباکالم«ترین
در روز 13 آبان، مانند هر ســال، بســیج دانشجویی یک راهپیمایی تدارک دید که 
طی آن دانشجویان مسیر پایین تا باالى دانشگاه را پیمودند. در پایان راهپیمایی 
نیز دانشجویان جلوى سالن جبارى جمع شدند و برنامه با سخنرانی دکتر محسن 
رضایی پایان یافت. این برنامه هر ســال با همین روند تکرار می شــود اما امســال 

تفاوت جالب توجهی با سال هاى پیش داشت. در راهپیمایی امسال پرچمی نسوخت و پرچمی لگد نشد و 
در نتیجه بسیج دانشجویی عنوان »زیباکالم«ترین هفته را از آن خود کرد و نشان داد شاید راه مقابله با ظلم 

و ستم آمریکا تنها لگدمال کردن و سوزاندن نماد ملت آن نیست. 
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عکس خبری

تاریک اما شلوغ در سالن جابر
شــنبه روز جهانی مــاده تاریک بــود؛ یکــی از تئورى هاى 
مهم در فیزیک نظــرى. گروه علمــی ژرفا به مناســبت این 
روز مراســمی را برگزار کرد که ابتدا قرار بود در ســالن جناب 
دانشــکده فیزیک باشــد ولی پس از اینکه حــدود 150 نفر 
فقط از خارج دانشــگاه ثبت نام کردند و معلوم شد قرار است 
استقبال زیاد باشد، سالن جابر براى این مراسم تعیین شد. 
این مراسم 3 سخنران داشــت که مطالبی را در مورد ماهیت 
ماده تاریک و آزمایش هاى انجام شــده در راستاى شناخت 

آن بیان کردند.
عکس: کانال گروه علمی ژرفا

مجتهــدى  دکتــر  ســاخت گزارش مخالــف 
زمین چمن بود و می گفت مصرف آب آن 
زیاد است اما مهندس مقدسیان، اولین 
مدیر تربیت بدنی دانشگاه، یک روز وقتی 
مجتهدى خارج از کشور بود، با چند هزار 
تومان زمین چمن دانشگاه را راه انداخت. 
مجتهدى وقتی به دانشگاه برگشت، یک 
زمین چمن بزرگ دید! بی درنگ از خودرو 
پیاده شد و آقاى مقدسیان را احضار کرد. 
اما کار انجام شــده بود. شریف صاحب 
زمین چمنی شده بود که علی دایی را به 
ورزش ایــران و جهان تحویل داد.  زمین 
چمن دانشگاه شریف یکی از مهم ترین 
زمین هاى فوتبال کشور در دوران خود بود 
که اواخر سال 86 به طور ناگهانی قرار شد 
دیگر نباشد! در آن سال سازمان فضایی 
کشور به دانشگاه وعده داد که در صورت 
مشــخص کردن زمین، تمام هزینه هاى 
الزم را براى احداث دانشــکده اى جدید 
براى هوافضایی هــا تامین خواهد کرد. 
دانشــگاه هم که همیشــه از طرح هاى 
بــراى  این چنینــی کــه اسپانســرى 
ساخت و ساز دارد حمایت می کند، ابتدا 
سالن تربیت بدنی داخل دانشگاه )سالن 
مرحوم اســتاد جبارى( را بــراى این کار 
اختصاص داد. آن روزها مدیر تربیت بدنی 
دانشــگاه مرحوم عالمرضا جبــارى، از 
پیشکسوتان بنام دانشگاه، بود که یکی از 
ویژگی هاى مهمش غیرت بسیار زیاد روى 
محیط هاى ورزشی بود. امروز را نبینید که 
ســالن تربیت بدنی هر مــاه میزبان یک 
برنامه غیرســالنی است، در زمان حیات 
مرحوم جبارى فقط براى 2 برنامه جشن 
ورودى ها و جشن فارغ التحصیلی با اکراه 

فراوان در اختیار دانشگاه قرار می گرفت.

ورزش اولین قربانی است
اواخر اسفند بود که یک روز استاد جبارى 
دید ســالن تربیت بدنی داخل دانشگاه 
را بــدون هماهنگی و اطــالع وى با یک 
روبان و بنر خوشامدگویی آماده کرده اند 
براى احداث دانشــکده جدید هوافضا. 
ایشان بســیار ناراحت شد و بدون توجه 
به مســئوالن نظامی و کشــورى حاضر 
در برنامه، مراســم را به هم زد. استدالل 
جبارى هم این بــود که هر هفته صدها 
دانشجو در این ســالن ورزش می کنند 
و این کار باعث افسردگی و لطمه دیدن 
ســالمتی تعداد زیادى از دانشــجویان 
درســخوان شریف می شــود. دانشگاه 
مجبور شــد ســریع یک محل جایگزین 
معرفــی کند و این طور شــد کــه زمین 
چمــن خاطره انگیز شــریف، به عنوان 
محل جدید، به ســازمان فضایی کشور 
معرفی شد؛ زمینی که فینال بازى هاى 
دانشکده اى در آن میزبان نزدیک به هزار 

تماشــاچی بود. جبارى مخالف بود اما 
دیگر به تنهایی نمی توانست کارى انجام 
دهد. دانشــجویان دست به کار شدند و 
شــروع به نامه نگارى کردند. یک طومار 
با نزدیک به هزار امضا در دانشگاه جمع 
شد و به دســت رئیس دانشــگاه، دکتر 
سهراب پور، رسید. تابســتان فرارسید. 
تیم فوتبال شریف به مسابقات کشورى 
رفت و در حالی که صنعتی اصفهان را با 
10 گل درهم می کوبید، دانشــگاه دور 
حصارهاى زمین چمن را پارچه کشید و 
نصف آن را شخم زد. وقتی دانشجویان با 
بی توجهی رئیس دانشگاه روبه رو شدند، 
دست به دامن کمیسیون ورزش و جوانان 
مجلس و حجت االســالم و المســلمین 
یحیی زاده شدند. پیگیرى آنقدر مفصل 
بود کــه موضوع حتی در صحن مجلس 
نیز مطرح شد. سپس یحیی زاده به وزیر 
و قائم مقام وزیر نامه نوشت و ضمن اشاره 
به اهمیت اماکن ورزشــی در رتبه بندى 
دانشگاه ها و نشاط عمومی دانشجویان، 
خواســتار معرفی فورى محلی جدید یا 

ترمیم زمین چمن شــد. وزارت علوم نیز 
نامــه اى به رئیس دانشــگاه نوشــت که 

باالخره دانشگاه را به واکنش واداشت.

قول های بی سر و ته و بی سرانجام
دانشگاه شــروع کرد به قول دادن. اول 
گفته شد مجموعه ایران خودرو واقع در 
ضلع جنوب شرقی دانشگاه خریدارى 
می شود و به این کار اختصاص می یابد. 
ایــن حرف، بــا توجه بــه وضعیت مالی 
دانشگاه، نه تنها بعید بود بلکه از لحاظ 
فنی نیز درست نبود زیرا زمین چمن در 
نیم کره شمالی به دلیل وضعیت آفتاب، 
نبایــد شــرقی - غربی ســاخته شــود. 
ســپس قول بــاغ انارى واقع در شــمال 
دانشــگاه )مکانیک در حــال احداث و 
شمال استخر( به دانشجویان داده شد 
کــه وقتی دانشــجویان به آنجــا رفتند، 
زمینی ذوزنقه اى را دیدند! خالصه قرار 
شــد تمرینات در زمین چمن طرشــت 
برگزار شود که آن هم پس از یک سال، به 
دلیل کیفیــت پایین زمین و مصدومیت 
بازیکنان، لغو و تیم خوب فوتبال شریف 
منحل شد.  این ماجرا نیز مثل بسیارى 
دیگر از ماجراهاى دانشــگاه، طی یک 
فرایند فرسایشی طوالنی، به داستانی با 
پایان باز تبدیل شد. ساختمان نیمه کاره 
عظیمی که قرار بود یک ســاله ساخته و 
افتتاح شــود، زمین چمنی که قرار بود 
اقال نصف آن باقی بماند و پارکینگ شد، 
نابودى یک تیم ورزشی بانشاط و مهم تر 
از همه کاهش شدید اعتماد دانشجویان 
به مدیریت دانشــگاه حاصل قول هاى 
بی اســاس و تصمیم گیرى هــاى ناقص 

دانشگاه بود.

بازخوانی یک اتفاق تلخ

ساختمان نیمه کاره جایگزین چمن خاطره ساز
شنبه

Ó	 فیزیک: موضوع این هفته سمینار هفتگی
گروه فیزیک بنیادین »چالش هاى بنیادى 
در مکانیک کوانتومی استاندارد« است که 
دکتــر مهدى گلشــنی آن را ارائه می دهد. 
ساعت 8:30 تا 10 در سالن پرتو دانشکده 

فیزیک حاضر باشید!

یکشنبه
Ó	 !موسیقی: فراخوان کانون موسیقی شریف

سازهایتان را بردارید و از ساعت 16 تا 1۹ در 
آمفی تئاتر مرکزى حاضر شوید.

دوشنبه
Ó	 رونمایی کتاب: ســاعت 16 تا 18، سالن

دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد 
میزبان رونمایی از کتاب »تفکر سیستمی 
در طول زمان« به همراه نقد و بررسی کتاب 
»پویا شناسی سیستم ها« است. این جلسه 
را که با حضور دکتر علینقی مشایخی همراه 

است، از دست ندهید!

Ó	 ،ازدواج موفــق: مانند هفته هاى گذشــته
سالن جابر دانشکده شیمی از ساعت 1۴ 
تا 16 مملو از جمعیت می شود. در سلسله 
جلســات »ازدواج موفــق« دکتر شــاهین 

فرهنگ با کاغذ و قلم حاضر شوید!

Ó	 تفســیر زیارت جامعه کبیــره: »خداوند با
شــما آغاز کرد و به شــما ختم می کند...« 
سلسله جلسات تفسیر زیارت جامعه کبیره 
حجت االســالم صدیقی بعد از نماز ظهر و 

عصر در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

چهارشنبه
Ó	 سخنرانی فلســفه تحلیلی: در روز جهانی

فلســفه، ســاعت 13:30 تا 15 در ســالن 
اجتماعات گروه فلســفه علم، دکتر حمید 
وحید دســتجردى درباره »ماهیت، روش 
و تاریخ فلسفه تحلیلی« سخنرانی خواهد 

داشت. 

Ó	 کارگاه تفکر انتقادى: مرکز خدمات فناورى
جلســه هم آموزى »تفکــر انتقــادى« را با 
ارائه خانم فائزه موســی زاده ساعت 16 تا 
18 در ســالن جلســات A این مرکز برگزار 
می کند. بــراى ثبت نام به کانــال تلگرامی 

karafarinisharif@ مراجعه کنید.

Ó	 کارگاه مهارت هاى زندگی: »مدیریت روابط
عاطفــی«، »آموزش مهارت هــاى ارتباط 
موثر« و »ســازگارى با زندگی دانشجویی« 
موضوعاتــی هســتند کــه مرکز مشــاوره 
دانشگاه قصد دارد براى آنها کارگاه برگزار 
کنــد. زمان ایــن کارگاه ســاعت 13 تا 18 
است. براى ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 
 @sh_counseling بــه کانــال تلگرامــی

مراجعه کنید.
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»Green+«ترین 
چند وقتی است که کاغذى روى شیشه کافه شریف پالس به چشم می خورد و شاید 
بسیارى از دانشــجوها هنوز متوجه آن نشده باشند. این کاغذ منوى سبز شریف 
پالس است. شریف پالس طی اقدامی محیط زیستی به کسانی که لیوان شخصی 
خود را همراه داشته باشند، براى خرید نوشیدنی هاى کافه تخفیف می دهد. این 

تخفیف از 500 تومان تا 3 هزار تومان متغیر است و باعث می شود حتی دانشجویانی که لیوان ندارند نیز تالش 
کنند براى خود لیوانی دســت  و  پا کنند. البته این عمل ســوالی را در ذهن ما به وجود آورد که آیا لیوان با هر 
اندازه اى شامل این تخفیف می شود یا نه؟ این هفته جایزه Green+ ترین را به شریف پالس تقدیم می کنیم. 

»آشغال می خوامت«ترین
اگر سه شنبه هفته پیش از مسیر بین ساختمان شهید رضایی و سلف عبور می  کردید، 
در سمت راست خود متوجه موش هاى آب کشیده اى می شدید که زیر باران پشت 
میز نشسته بودند و از عابران آشغال درخواست می کنند. بچه هاى تیم شریف آشغال 
به همراه دانشجویان، با وجود وضعیت بد آب و هوا، ۴0 کیلو کاغذ جمع کردند که 

در میان آنها پایان نامه، چرک نویس و نشریات قدیمی هم دیده  می شد. بعضی از دانشجویان کاغذها را داخل 
کیســه گذاشــته و با خود از خانه آورده بودند تا به تعهد خود در قبال محیط زیست عمل کرده باشند. در آخر 

جایزه »آشغال می خوامت«ترین را به کسانی که به جمع شدن این زباله ها کمک کردند، تقدیم می کنیم. 
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گفت وگو یکشــنبه 29 مهرمــاه، 8 روز پــس از چاپ اولین پرونده بررســی 
مشکالت دانشجویان دکتری در روزنامه، با پیگیری شورای صنفی زینب محبی

جلسه ای برای بررسی مشکالت این دانشجویان برگزار شد. دکتر رشتچیان معاون 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی، دکتر بنایی مدیر تحصیالت تکمیلی، دبیر شــورای 
صنفی، مسئول کمیته آموزش شورای صنفی و تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری 
در این جلسه حضور داشتند. مطلب پیش رو حاصل گفت و گو با وحید دانشی مسئول 
کمیته آموزش شورای صنفی و نیز یکی از دانشجویان دکتری حاضر در جلسه است.

چه خواسته هایی در جلسه مطرح 
شد؟

در ابتــداى جلســه 2 دانشــجوى دکترى 
تعــدادى از مشکالتشــان را مطرح کردند. 
هر دو از یک دانشکده بودند ولی مشکالتی 
که مطرح کردند، ناظر به مسائل کلی دوره 
دکترى بود و مختص دانشــکده خودشان 

نبود.
یکی از مشــکالتی که مطرح شد، این بود 
که دانشجویان دکترى پس از اتمام کارهاى 
پایان نامــه براى دفــاع از آن باید ابتدا مقاله 
یــا مقاله هایشــان را عرضه کنند و ســپس 
اجازه دفاع به آنها داده می شود. این فرآیند 
زمان بر اســت و بعضا ممکن اســت 2 سال 
طول بکشــد تا مقالــه اى پذیــرش بگیرد. 
در این مدت دانشــجوى دکترى مشــمول 
جریمه هاى سنوات می شود. دکتر رشتچیان 
براى رفع این مشکل پیشنهادى داشت که 
در حــال حاضر در یکی از دانشــکده ها به 
صورت آزمایشی در حال اجراست و در نظر 
دارند در سایر دانشکده ها نیز آن را اجرایی 
کنند. دانشــجویانی که کار پایان نامه شان 
به پایان رسیده اســت، در حضور هیاتی از 
دانشــکده، پیش دفاعی از پایان نامه خود 
انجام می دهند. چنانچه این پیش دفاع مورد 
پذیرش باشد، آنها به انجام کارهاى مربوط 
به مقاله می پردازند و در مدت بین پیش دفاع 
و پذیرش مقاله شامل جریمه هاى سنوات 
نخواهند شد. البته همیشه مقاومت هایی در 
مقابل تغییرات وجود دارد و در این مورد هم 
وجود داشته است که باید با آن مقابله شود.
چند مساله دیگر نیز مطرح شد. وجود درس 
دستیار آموزشی در ۴ ترم اول تحصیل بدون 
دریافت حق الزحمه یکی از آنها بود. مساله 
بعدى این بود که دروس آزمایشــگاهی که 
دانشــجویان دکترى ارائه می دهند، به نام 
خودشــان ثبت نمی شود و با نام استاد ارائه 
می شود. موضوع دیگر شفاف نبودن وظایف 
استاد راهنما در قبال دانشجو بود که در هیچ 

آیین نامه اى بیان نشده است.
پاســخ دکتــر رشــتچیان بــه این 

مشکالت چه بود؟
دکتر رشتچیان توضیحاتی در مورد برخی 
مشــکالت داد ولــی به  طور کلی مســائلی 

که مطرح شــد، مورد تایید خود او هم بود. 
براى مثال، در باب موضوع دستیار آموزشی 
معتقد بود که وجود چنین دوره اى فوایدى 
براى دانشــجو دارد. البته خود دانشجویان 
دکتــرى هم بــه فواید آن واقــف بودند ولی 
دکتر رشــتچیان وجــود حق الزحمه براى 
دستیاران آموزشی را حق دانشجوى دکترى 
می دانســت و معتقــد بود کــه روند موجود 
باید اصــالح شــود. در مــورد جریمه هاى 
ســنوات، دکتــر بنایــی دانشــگاه مــا را با 
امیرکبیر مقایســه  کرد و گفت جریمه هایی 
که دانشجویان امیرکبیر پرداخت می کنند 
بیشــتر از دانشجویان شــریف است. البته 
مــا توضیحاتی دادیــم در مــورد اینکه این 
مقایسه درست نیست و شرایط دانشجویان 
دو دانشگاه متفاوت است و در آخر قانع شد 
که در این زمینه باید اقداماتی صورت گیرد 

که فشار از روى دانشجویان برداشته شود.
معــاون آموزشــی تــا چــه حــد از 
مســائلی که مطرح کردید، مطلع 

بود؟
زمانی  که شوراى صنفی براى جلسه با دکتر 
درخواســت داده بود، متن پرونده روزنامه 
راجع بــه مشــکالت دانشــجویان دکترى 
را نیز ضمیمه درخواســت خــود کرده بود 
و قبل از جلســه، دکتــر پرونــده را مطالعه 
کرده و در جریان بود، حتی در جلســه هم 

این پرونده همراهش 
بود. در واقع انعکاس 
ئلی  مســا چنیــن 
کامــال  روزنامــه  در 
موثــر اســت و ادامه 
ایــن رونــد می تواند 
فضاى موجــود را در 
دانشــکده ها بــراى 
مســئوالن شفاف تر 

کند.
چــه راهکارهایــی 
برای حل مشکالت 
مطرح شــده ارائــه 

شد؟
در این جلســه صرفا 
بــه بیان مشــکالت 
پرداختیــم و راه حل 

خاصی ارائه نشــد ولی ما قــول گرفتیم که 
جلســات دیگرى هم در ایــن زمینه با دکتر 
رشتچیان داشته باشیم و به بررسی راهکارها 
بپردازیــم. دکتر رشــتچیان خیلــی بر این 
موضوع تاکید داشت که عملکرد استادان 
باید از لحاظ پژوهشی رصد شود و وضعیت 
استادى که خروجی پژوهشی مناسبی ندارد 
با استادى که عملکردش مناسب است، در 
تعداد دانشــجویان تحصیالت تکمیلی که 
می تواند داشته باشد، متفاوت باشد. البته 
در این راســتا خروجی یکی از دانشکده ها 
)دانشکده عمران( در حال رصد است. نحوه 
رصد عملکرد اســتادان در این جلسه بیان 
نشد و در جلسات بعدى پیگیر آن خواهیم 
بود. ولی به  طور کلی مطرح شد که استادان 
راهنما بایــد در مدت معلومی گزارشــی را 
از فعالیت هایی که داشــته اند، ارائه کنند و 
نظام نامه مشخصی هم براى عملکردشان 
وجود داشــته باشد. 
همچنیــن، فعالیت 
اســتادانی که پس از 
گذشت چندین سال 
هیچ فارغ التحصیلی 
نداشته اند باید مورد 
بررســی قرار بگیرد. 
از موارد مدنظر دکتر 
رشــتچیان ایــن بود 
کــه هنــگام ارزیابی 
استادان می توان از 
دانشجویان دکترى 
هم نظرسنجی کرد. 
البته همه اینها فعال 
در حد ایده است که 
با پیگیرى باید عملی 
شود. یک نکته که هم 

از نظر ما پنهان نبود و هم دکتر رشــتچیان 
بــر آن صحــه گذاشــت، این بود که ســاز و 
کارها طورى چیده شــده است که نظارت 
بر عملکرد استادان و برخوردهایی که بین 
اســتاد و دانشــجو صورت می گیرد خیلی 
شــفاف و قابل بررسی نیســت و براى رصد 
این مسائل باید خیلی فکرشده و دقیق وارد 

عمل شویم.
چرا عمران؟

وضعیت دانشکده عمران، به خاطر پیگیرى 
تعــدادى از دانشــجویان ارشــد و دکترى، 
به معاونت آموزشــی دانشــگاه اطالع داده 
شــده بود و دکتر رشتچیان درصدد بررسی 
و حل مشکالت برآمده بود. معاون آموزشی 
معتقــد بود کــه به  طــور کلی وضع ســایر 
دانشکده ها راضی کننده است. البته با توجه 
به بررسی هایی که ما در برخی دانشکده ها 
انجام داده ایم و آمــارى که روزنامه از تعداد 
زیادى از دانشــجویان دارد، مشخص است 
که در همه دانشــکده ها مشــکالت زیادى 
وجــود دارد ولی چون این مشــکالت اصال 
به مســئوالن مرتبط منتقل نشــده، از نظر 
آنها وضعیت ســایر دانشــکده ها خوب به  

نظر می رسد.
برنامه شــورای صنفی برای ادامه 

این پیگیری ها چیست؟
ما در کانال شــورا گزارشــی از جلســه قرار 
دادیم و از دانشــجویان دکترى درخواست 
کردیم که اگر مشــکالتی دارند، با ما مطرح 
کنند ولی متاسفانه فقط چند نفر به ما پیام 
دادند. قرار اســت هفته آینده )هفته ســوم 
آبان( جلسه اى با دانشجویان دکترى داشته 
باشیم و مشکالت و راهکارهاى پیشنهادى 
آنها را بشــنویم و بعد از آن در یک یا 2 جلسه  
دیگر با دکتر رشــتچیان و دانشجویانی که 

مایل باشند در آن حاضر باشند، پیگیرى ها 
را ادامه دهیم.

دانشجویان دکتری چه کار کنند؟
خیلی خوب است که دانشجوها به ما مراجعه 
و مسائلشــان را مطــرح کنند ولــی تا االن 
رغبتی به این کار نشــان نداده اند. شوراى 
صنفی براى اجرایی شدن قول هایی که در 
جلسات داده می شود حتما پیگیر خواهد 
بــود ولی از آنجــا که همه اعضاى شــوراى 
صنفی دانشــجوى کارشناســی هستند و 
هیچ کــدام با فضاى دوره دکترى آشــنایی 
ندارند، الزم اســت کمیته اى از دانشجویان 
دکترى شکل بگیرد و به واسطه آن معاونت 
آموزشی را ملزم کنیم این کمیته را به جلسات 
تصمیم گیرى هایشان دعوت کنند. اگر ما 
در جلسات پیگیرى مشکالت دانشجویان 
دکترى تنها باشــیم، چون از روال هاى این 
دوره بی خبریــم، ممکــن اســت زود قانع 
شویم یا مشــکل دیگرى رخ دهد. بنابراین 
ســعی می کنیم در تمام جلســات تعدادى 
از دانشجویان دکترى را همراه خود داشته 
باشــیم. اگر بتوانیم از بین دانشجویانی که 
در جلسات شرکت می کنند تعدادى را پیدا 
کنیم که به پیگیرى تمایل داشــته باشند، 
ایده ما این است که کمیته اى تشکیل شود 

و کار به صورت تخصصی تر پیش برود. 
بــا توجه به تجربه کار صنفی در این مدت، 
می توان گفت اگر کمیته اى از دانشجویان 
دکتــرى تشــکیل شــود کــه در خصوص 
مشــکالت خودشــان پیگیر باشند، بیش 
از هفتــه اى 2 ســاعت وقــت آنهــا گرفته 
نخواهد شــد. نهایتــا هر 2 هفتــه یک بار 
جلســه اى خواهند داشــت و یک ساعت 
براى جمع بندى نتایج جلساتشان کفایت 

می کند. 

جلسه بررسی وضعیت دانشجویان دکتری: اوضاع اغلب دانشکده ها خوب است

همه چی آرومه، هیچ کس اعتراضی نداره

که  است  خوب  خیلی 
و  مراجعه  ما  به  دانشجوها 
کنند  مطرح  را  مسائلشان 
ولی تا االن رغبتی به این کار 
است  الزم  نداده اند.  نشان 
دانشجویان  از  کمیته ای 
به  و  بگیرد  شکل  دکتری 
واسطه آن معاونت آموزشی 
را ملزم کنیم این کمیته را به 

جلسات شان دعوت کنند
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این روزها نام ایران خبر  اول بیشتر خبرگزارى ها پرونده
اســت چراکه زمــان اجراى سیاســت هاى 
تحریمی آمریکا فرارســیده است. 3۹ سال 
پیش نیز در چنین روزهایی ایران ســرخط 
خبرهاى تمام خبرگزارى هاى دنیا بود. در 
از  آبــان ســال 1358 عــده اى  روز 13 
دانشــجویان با حملــه به ســفارت ایاالت 
متحده و تســخیر آن اتفاقی تاریخی را رقم 
زدند که پس از گذشت حدود ۴0 سال هنوز 
هــم از مهم تریــن خبرهاســت. درســت یا 
نادرست، این اتفاق در آن سال ها رخ داد اما 
موضوع مهم تر دیدگاه مردم ایران نسبت به 
ایاالت متحده است که در طول این سال ها 
از تغییر به دور نبوده است. به همین دلیل، 
روزنامه اقدام به یک نظرسنجی براى بررسی 
دیدگاه افراد خانواده بزرگ شــریف در این 
زمینه کرده اســت که در ادامه به بررســی و 
تحلیل نتایــج آن خواهیم پرداخت.  در این 
نظرســنجی که در کانال تلگرامــی روزنامه 
انجــام شــد، در مجموع ۴27 نفر شــرکت 
کردند که 2۹6 نفــر آنها آقا و 131 نفر خانم  
بودند )بســیار نزدیک به نســبت جنسیتی 
دانشــجویان در دانشــگاه(. 86 درصــد 
درصــد   ۹ دانشــجو،  شــرکت کنندگان 
فارغ التحصیل و 5 درصد باقیمانده استاد، 
کارمند و افرادى خارج از شریف بودند. 65 
درصد شــرکت کنندگان در بازه سنی 18 تا 
22 ســال - یعنی در ابتــداى جوانی - قرار 
داشتند )احتماال دانشجویان کارشناسی(. 
25 درصد آنها 23 تا 28 ساله بودند. این طور 
برداشت می شود که دانشجویان کارشناسی 
ارشد و دکترى در این دســته قرار دارند. 7 
درصد نیز حداکثر ۴0 ســال داشتند. سن 

مابقی نیز بین ۴0 تا 55 سال بود. 

ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان
از ویژگی هاى جامعه آمارى مورد مطالعه که 

بگذریم، به نظرات این افراد در مورد موضوع 
اصلی، یعنــی ایاالت متحده، می رســیم. 
ابتدا درباره آثار اقدامات آمریکا در راستاى 
برقرارى صلح جهانی از شــرکت کنندگان 
سوال کردیم »آیا اقدامات آمریکا در جهت 
بهبود صلح جهانی است«. پاسخ ها دور از 
انتظار نبود. 375 نفر از ۴27 شرکت کننده 
)88 درصد( به این ســوال جــواب »خیر« 
دادند و اقدامات این کشور را به ضرر صلح 

دانستند. 
سوال بعدى درباره حق آمریکا در دخالت 
در امــور کشــورهاى دیگر بــود. البته این 
ســوال یک شــرط و فــرض دور از واقعیت 
نیز داشــت؛ اینکه »اگر فرض کنیم آمریکا 
متولی حقوق بشر در جهان باشد، آیا اجازه 
دخالت در امور کشورهاى دیگر را دارد«؟ 
56 درصد افراد بر این باور بودند که ایاالت 
متحده، با فرض متولی حقوق بشر بودن، 
حق دخالت در امور سایر کشورها را ندارد. 
8 درصد حق دخالت را براى این کشور قائل 
شــدند و مابقی افراد نیز این امر را تا حدى 
مجاز دانستند. احتماال منظور دسته آخر 
دخالــت مســتقیم دیپلماتیک یــا نظامی 

بوده است. 

به ما چه؟
از میــان شــرکت کنندگان 23۹ نفــر )57 
درصد( بر این عقیــده بودند که در صورت 
وجود شرایط برابر میان ایران و آمریکا باید 
در برابر آمریکا ایســتاد و بــا آن مقابله کرد. 
می توان این عقیده را چنین تفسیر کرد که 
این بخش از پاسخ دهندگان معتقدند ذات 
حکومت آمریکا به گونه اى اســت که باید با 
آن مقابله کرد. 188 نفر هم بر این باور بودند 
که به مقابله نیازى نیست و بهتر است روال 
عــادى امور در کشــور جارى باشــد. البته 
نکته جالب اینجاست که بیشتر جوان ترها، 
یعنــی 18 تا 27 ســاله ها، بــه مقابله مایل 

بودند تا 28 تا ۴0 ساله ها. البته این سوال 
اشکاالت زیادى دارد و مثال مشخص نیست 
منظور و کیفیت تقابل با آمریکا و نیز شرایط 

برابر 2 کشور دقیقا چیست.

مذاکره کنیم یا نه؟  
ســوال بعــدى نظرســنجی موضوعی بود 
که ایــن روزهــا هم بحــث آن داغ اســت؛ 
»مذاکــره«؛ کلمــه اى کــه آن را بســیار 
شــنیده ایم. از شــرکت کنندگان نظرشان 
در مورد مذاکره با ایاالت متحده پرســیده 
شد و نتایج جالبی به دست آمد. ۴0 درصد 
آنها به طور کلی و 12 درصد نیز در شــرایط 
کنونی مذاکره را الزم دانستند. 30 درصد 
افراد مذاکره در شرایط کنونی را کامال و 18 
درصد باقیمانده نیز کال اشتباه دانستند و 
بر این باور بودند که دیپلماسی کارى پیش 

نمی برد.

پرچم آتش نمی زنیم
موضــوع بعدى ایــن نظرســنجی در مورد 
اتفاقاتی بود که ۴0 ســال اســت دارد رخ 
می دهد: آتــش زدن پرچم و شــعار »مرگ 
بر آمریکا«! از شــرکت کنندگان نظرشــان 
در مورد این موضوع پرســیده شــد که 72 
درصد آتــش زدن پرچم را توهیــن به ملت 
آمریکا دانستند و کامال با آن مخالف بودند. 
در مقابــل، 22 درصد آن را توهین به دولت 
دانســتند و با این کار موافــق بودند. نکته 
جالب اینجاســت کــه از میان کســانی که 
اعتقــاد داشــتند اقدامات آمریــکا به طور 
کلی به صلح جهانی ضرر می زند، 75 درصد 
مخالف آتش زدن پرچــم بودند. حتی 63 
درصد از کســانی که با دخالــت آمریکا در 
امور کشــورهاى دیگر براى مسائل حقوق 
بشرى مخالف بودند و 57 درصد از کسانی 
که موافق مقابله با آمریکا بودند نیز با آتش 

زدن پرچم آمریکا مخالفت کردند.

شعار اصلی طرفدارانی جدی دارد
در مورد شــعار اما وضعیت بــا پرچم کمی 
متفاوت بود. 50 درصد شرکت کنندگان با 
شعار »مرگ بر آمریکا« کامال اعالم مخالفت 
کردند و آن را خوب ندانستند. 23 درصد با 
این شعار کامال موافقت بودند و 27 درصد 
باقیمانده نیز با لفظ شــعار مخالفت کردند 
و آن را نیازمند بازبینی دانستند اما با روح و 
دلیل پشت آن موافق بودند. اما وقتی کمی 
در این آمار دقیق تر شدیم، دیدیم که از آن 
57 درصد جمعیتی که تقابل با آمریکا را یک 
اصل می دانستند، 22 درصدشان با شعار 
»مرگ بر آمریکا« مخالف بودند و 38 درصد 
آنها نیز اعتقاد داشتند که باید شعار بهترى 
پیدا کــرد.  در انتها نیز از شــرکت کنندگان 
خواسته شد اگر نظرى دارند، ارائه دهند. از 
میان این نظرات می توان به »یکی دانستن 
دولت و ملت« اشــاره کــرد چراکه دولت ها 
برخواسته از ملت ها هســتند و اینکه آتش 
زدن پرچم یک کشــور توهین بــه مردم آن 
کشــور اســت. عده اى نیز ارائه نتایج »۴0 
سال ایســتادن در مقابل ایاالت متحده« را 

خواستار شدند. تعدادى از شرکت کنندگان 
نیــز ایــاالت متحــده را ظالــم دانســتند. 
همچنین، افرادى ارائه نتایج نظرســنجی 
را بدون سانســور درخواست کردند که این 

گزارش پاسخی است به آن دوستان.

نتیجه گیری
آنچه از این نظرسنجی - با تمام ایرادهایش 
- می توان برداشــت کــرد، این اســت که 
مخاطبــان کانال تلگرامی روزنامه شــریف 
)sharifdaily@( بــه طور کلــی آمریکا را 
دوســت و پیام آور صلح نمی داننــد ولی با 
شکل بیان این موضوع نیز موافق نیستند.

البتــه که ایــن نظرســنجی علمــی نبود و 
ایرادهایی داشت که حتی باعث شد برخی 
از مخاطبان از شــرکت در آن امتناع کنند و 
آن را مغرضانه بپندارند. اما تحریریه روزنامه 
اطمینان می دهد که به هیچ وجه غرضی در 
کار نبوده است و از آنها که چنین برداشتی 
داشته اند، عذرخواهی می کند. در ضمن، 
از تحلیل و انعــکاس نتایجی کــه معنادار 

نبود، پرهیز کردیم.

نظر شریفی ها درباره ارتباط با آمریکا

آتش، صدای همه ملت نیست

ما و آمریکا از نگاه اهالی شریف

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 آبان   19 شنبه    786 شماره 

نظر شما درباره 
شعار مرگ بر آمریکا 

چیست؟

 آیا با آمریکا 
مذاکره می کنید؟

آیا به طور کلی 
اقدامات آمریکا به 
نفع صلح جهانی 

بوده است؟

نظر شما درباره 
آتش زدن پرچم یک 

کشور چیست؟

توهین به ملت آن است و با این کار مخالفم

توهین به دولت و نظام آن است و با این کار موافقم

توهین به دولت و نظام آن است و با این کار مخالفم

توهین به ملت آن است و با آن موافقم

کاماًل مخالفم

با روح شعار موافقم، ولی عبارت 
آن باید عوض شود

کاماًل موافقم

به طور کلی بله

به طور کلی خیر

در شرایط کنونی بله

در شرایط کنونی خیر

بله

خیر

٪12

٪88

٪40

٪17

٪12

٪31

٪72

٪22

٪5
1

٪50

٪27

٪23
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چنــد ماهی از خــروج آمریــکا از توافق 
ایــران و کشــورهاى 1+5  هســته اى 
می گــذرد. از مدتی قبل دولــت ترامپ 
اعالم کرده بود که در 13 آبان، همزمان 
با سالگرد تسخیر النه جاسوسی آمریکا، 
تحریم هــاى جدیدى علیه ایــران وضع 
خواهد کرد. صحبت راجع به تحریم هاى 
پیش رو در سخنان مسئوالن کشورمان 
بسیار پربســامد بود و آنها بیش از دولت 
ترامپ که قرار بود تحریم ها را وضع کند، 
در این زمینه ســخن می گفتند. باالخره 
انتظارها بــه پایان رســید و تحریم هاى 
جدید وضع شد. ولی این تحریم ها دقیقا 

چه بودند؟ 
تحریم هاى دولت ترامــپ علیه ایران در 
روز دوشــنبه 13 آبان در واقع برگرداندن 
همه تحریم هایی است که قبل از توافق 
هسته اى ســال 2015 به ایران تحمیل 
شده بود و شامل ایران و همه کشورهایی 
می شــود کــه بــا آن معامله کننــد. این 
تحریم ها صــادرات نفتی، کشــتیرانی 
و بانک هــاى مــا را هدف قــرار داده اند. 
تحمیــل این تحریم ها بــا هدف محدود 
کــردن فعالیت هــاى »شــرورانه« ایران 
شامل حمله هاى سایبرى، آزمایش هاى 
موشــکی و حمایــت از تروریســم در 
خاورمیانه صــورت گرفته اســت. البته 
مثل همیشــه دولت آمریــکا تاکید دارد 
که با ایــن تحریم هــا فقــط می خواهد 
دولتمردان ما را تحت فشار قرار دهد که 
از مواضع تهدیدآمیز خود دست بردارند 
و به  هیچ وجه مایل به ایجاد مشکل براى 
زندگی و معــاش مردم ایران نیســت لذا 
فــروش مــواد غذایــی، دارو و تجهیزات 
پزشــکی و کاالهاى کشاورزى که قبال به 
ایران صورت می گرفته اســت، کماکان 

می تواند ادامه داشته باشد و از تحریم ها 
معاف اســت. البته نحوه خرید و فروش 
این کاالها بــا توجه به تحریم هاى بانکی 
مســاله اى اســت که بایــد تخصصی تر 
روى آن کار شــود و دید که آیــا با توجه به 
این تحریم ها خرید و فروش این اجناس 
همچون گذشــته امکان پذیر است یا نه. 
در واقــع تحریم هاى جدید هر کشــور، 
شــرکت یا فردى را که با ایــران معامالت 
اقتصادى داشته باشد، شامل می شود. 
حتی کشورهاى اروپایی که عضو توافق 
هســته اى هســتند - یعنی انگلستان، 
فرانسه و آلمان - هم هدف این تحریم ها 
قرار دارند لذا ادامه همکارى این کشورها 
با ایران در قالب توافق هسته اى همچنان 

در هاله اى از ابهام است. 
تحریم هــاى جدید کــه به گفتــه دولت 
آمریکا، سخت ترین تحریم هایی است که 
تا به حال علیه ایران وضع شده ، بیش از 

700 فرد، نهاد و شرکت هاى هواپیمایی 
و کشتیرانی را دربر می گیرد. 50 بانک و 
شــرکت هاى تابعه، خطوط هوایی ملی 
و 200 عضو شــرکت هاى صنایع کشتی 
و کشتی ســازى هــدف ایــن تحریم ها 
هستند. پیش بینی می شود که صادرات 
نفت ایران از این پس حدود یک میلیون 
بشــکه در روز کاهــش پیدا کنــد. البته 
برخی کشــورها که به نوعی »دوســت« 
ترامپ محسوب می شوند، با استفاده از 
رانت خود و با این شرط که خرید خود را از 
ایران کاهش دهند، همچنان می توانند 
از ایران نفت بخرند. این کشورها عبارتند 
از: چین، هند، عــراق، ترکیه، ژاپن، کره 
جنوبــی، ایتالیا، یونــان و تایــوان. این 
کشورها جزو خریداران اصلی نفت ایران 
هستند. چین که حدود یک سوم صادرات 
نفت ایران را خریدارى می کند، هنوز این 

شرط را نپذیرفته است. 

همچنیــن، مراکــز مرتبط با ســازمان  
انرژى اتمی ایران بــه جز 3 مورد تحریم 
شــده اند. این 3 کــه فعالیت هایشــان 
قرار است گسترش پیدا نکند، عبارتند 
از نیــروگاه اتمــی بوشــهر، رآکتور آب 
 ســنگین اراک و نیــروگاه زیرزمینــی 
غنی سازى اورانیوم فوردو. در واقع آنچه 
ایــران را تهدیــد می کنــد، تحریم هاى 
مربوط به بخش هاى اقتصادى اســت. 
این در حالی اســت که اتحادیه اروپا در 
حال یافتــن مکانیزمی بــراى مبادالت 
اقتصــادى بــا ایران اســت کــه بتواند 
تحریم ها را دور بزند و به توافق هسته اى 
با ایران پایبنــد بماند. برخی از صنایع، 
بانک ها و ســازمان هایی که در لیســت 
تحریم هــا قــرار گرفته انــد عبارتند از: 
بانک مرکزى جمهورى اسالمی ایران، 
مســکن، رفاه، کشــاورزى، صادرات، 
سازمان صنایع هوافضا، گروه صنعتی 
صنام، ســازمان صنایع دفاعی، ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی، وزارت 
دفــاع، بنیاد شــهید و امــور ایثارگران، 
قرارگاه خاتم االنبیا، قرارگاه ســازندگی 
قائم، سیمان کردستان، سیمان سفید 
شرق، نیروگاه تولید برق مپنا خوزستان، 
شرکت صنایع موتوژن، توسعه ساختمان 
و هتل نارنجســتان، توســعه ساحلی و 
فراســاحلی بین المللــی نگین کیش، 
بانک صنعت و معدن، بانک آینده، بانک 
قوامین، شــرکت داروســازى جابر ابن 
حیان، مرکز تحقیقات کشاورزى دارویی 
و صنعتی، پســت بانک و.... نگاهی به 
این لیست و ســایر نهادها و شرکت هاى 
تحریم شده می تواند سنگ محک خوبی 
براى ادعــاى دولت ترامپ در مورد تاثیر 

تحریم ها بر مردم ایران باشد.

انقالب هــا معمــوال در اذهــان عمومی با خشــونت و 
رفتارهاى افراطی همراه هســتند، مثــال انقالب کبیر 
فرانســه را بــا اعدام هــا و گیوتین هایــش به یــاد آورده 
می شوند. این باور به گونه اى است که از انقالب 1688 
انگلستان که بدون درگیرى به پیروزى رسید، با عناوینی 
چون »انقــالب آرام« یا »انقالب بــدون خونریزى« یاد 
می شــود.  انقالب ســال 57 ایران در نظر رســانه هاى 
جهان صورتی آرام داشت و تا حدى توانست نگاه منفی 
شرق شناسان غربی را به مردم خاورمیانه و ایران تعدیل 
کند. آنتونی پارسونز، ســفیر وقت انگلستان در ایران، 
درباره انقالب می گوید: »خبــر از هیچ غارت و چپاول 
کورکورانه اى نبود، کار اوباش نبود. شاهکار شگفت انگیز 
سازماندهی، زمان بندى و نظم بود ... من هیچ وقت مردم 
ایران را به اندازه  چند ماه گذشته تحسین نکرده ام«.  به 
رسانه هاى آمریکایی سر زدیم تا ببینیم بازتاب ماجراى 
اشغال سفارت آمریکا در آنها چگونه بوده است و ماجرا 
را از زبان آنها نیز بشنویم. در خبرگزارى مکلچی  دى سی 
)McClatchy DC( ماجرا از زبان ریک کوپکه بیان شده 

که به طور خالصه در ادامه آمده است. 
»مــن آخرین گروگان بودم. در طبقات باال بودم و به من 
دستور داده شده بود که تلگرافی با مضمون »انقالبیون 
دارند ســفارت را تســخیر می کنند« براى خارج کشور 
ارســال و اسناد و مدارک ســّرى را نابود کنم. پس از آن 

اســلحه هاى موجود را به پشــت بام بردم تا از دسترس 
انقالبیون دور باشند. وقتی برگشتم، دیدم که انقالبیون 
به طبقه باال رسیده اند. کمی گوش کردم و وقتی صداى 
شلیک نشنیدم، پایین آمدم و خودم را تسلیم کردم. یک 
نفر به صورتم مشت زد و مورد ضرب و شتم چند نفر قرار 

گرفتم و بیهوش شدم.«
نکتــه دیگــرى کــه ریــک در ایــن گــزارش آن را بیان 
کــرده و در چنــد رســانه دیگــر از جملــه ســی ان ان، 
نیویورک تایمــز و واشنگتن پســت نیــز از زبــان بعضی 
دیگر از زندانیان به آن اشاره شده بود، »اعدام با تفنگ 
خالی« )mock execution( بود! مثال کوپکه گفته بود: 
»چشم هاى ما را بستند و ما را به سالن بزرگی بردند و در 
آنجا به ما گفتند به جز لبــاس زیر بقیه لباس هایمان را 
دربیاوریم و کنار دیوار بایستیم. یک جوخه اعدام آمد و 
فرمانده گفت »آماده، هدف، آتش« و پس از آن صداى 
کشــیدن ماشــه آمد ولی تیرى در کار نبود و آنها شروع 
کردند به خندیدن به ما«. یکی دیگر از گروگان ها به نام 
گــرى لی در این زمینه گفته بــود: »من 3 بار در چنین 
موقعیتی قرار گرفتم و هر بار این طور بود که با فرمان آتش 

گویی تیر را در بدن خود احساس می کردم«. 
در این گزارش ها همچنین به مواردى چون ضرب و شتم 

و آویزان کردن از یک میله اشاره شده بود. 
در سی ان ان گفته شده  بود که با بعضی گروگان ها رفتار 

بدى صورت نمی گرفته است. مثال 2 خانم به نام هاى آن 
سویفت و کاترین کوب گفته بودند رفتار بدى از کسانی 

که از آنها مراقبت می کردند، ندیده بودند.
همچنین، در این رسانه ها به کلیدواژه هاى مورد استفاده 
در ایران هم اشــاره و به صورت ترجمه شده آورده  شده 

.»den of spies« و »death to America« بود، مثل
همان طور که ما بــراى رویدادهایی اینچنین کلیدواژه 
می سازیم، رسانه هاى آمریکایی نیز کلیدواژه هاى خاص 
خود را دارند. براى مثال، اگر رویداد اشغال سفارت را به 
انگلیسی جست و جو کنید، می بینید که همه  جا از این 
واقعه با عنوان »Iran Hostage Crisis« صحبت شده 
است. آمریکا قدرتمندترین رسانه هاى جهان را دارد و در 
این طرف ماجرا، حتی مقامات باالى ما، دانش رسانه اى 
ندارند. این روایات از اشغال سفارت آمریکا، چه درست 
باشــد و چه نباشــد، اثر خود را بر افکار عمومی جهان 
گذاشــته است و می گذارد و نقش موثرى در خدشه دار 
کردن چهره ایــران و انقالب دارد. پس شــاید وقت آن 
رسیده باشد که با وجود آنکه ذات انقالب اسالمی مبتنی 
بر عدالت اجتماعی و در ادامه، استکبارســتیزى است 
و خواهد بــود، در روش هاى ابراز آن تجدیدنظر کنیم و 
حتی خالقانه تر بــه میدان بیاییم. ولی یک خطر بزرگ 
وجود دارد و آن پاک شدن حافظه تاریخی ما از جنایات 

و واقعیات نظام آمریکا و خوشبین شدن به آن است.

ترامپ دقیقا چه  کار کرد؟

جمع بندی

پرونــــــــــــــــــــــده

انقالبی که انقالب را خورد
»انقالب دوم« لقبی است که به ماجراى تسخیر 
ســفارت آمریکا داده شــده. این انقالب تاثیر 
زیادى بر انقالب اسالمی ایران گذاشته است؛ 
تاثیرى عمیق که براى انقالب خالی از دردسر 
هم نبوده است. سرشاخ شدن ایران با یکی از 2 
ابرقدرت آن روز جهان با این اتفاق جدى شد. 

اما چند نکته!
Ó	 به گواه تاریخ، هیچ کدام از چهره هاى اصلی

انقالب در جریان تســخیر ســفارت آمریکا 
دخیــل و حتــی از آن مطلــع نبودنــد. این 
مساله را از حضور آیت  الله خامنه اى و مرحوم 
هاشــمی در بیــرون از ایران تــا بی اطالعی 
دولت و مخالفــت چهره هایی مانند مرحوم 
مهدوى  کنی که از ســتون هاى اصلی جناح 
راســت بود، می تــوان دریافــت. این، یعنی 
حرکت دانشجوها کادر رهبرى انقالب را در 
مقابل عمل انجام شده اى قرار داد که سرعت 
تحــوالت انقالب تصمیم گیرى در مورد آن را 

دشوار می کرد. 
Ó	 رفتار سال هاى بعد جمهورى اسالمی نشان

داد که نمی تــوان از توافــق جهانی امنیت 
سفارتخانه ها تخطی کرد. انتقاد ایران از دولت 
لندن به خاطر حمله به سفارت ایران توسط 
افراد مسلح تا توسل پلیس ایران به زور براى 
خروج دانشــجویان معترض از باغ قلهک یا 
سفارت انگلیس نشــان می دهد که احترام 
به قوانین و تعهدات گریزناپذیر است. شاید 
بتوان گفت اهمیت این موضوع در روزهاى 
اول انقالب چندان براى کادر رهبرى انقالب 

مشخص نبوده است. 
Ó	 فرض کنید پس از این حرکت دانشــجویان

دولــت یا شــوراى انقالب بــا تحویل گرفتن 
سفارت از دانشجویان، به دلیل کارشکنی هاى 
آمریکا، همه کارکنان سفارت را از ایران اخراج 
و اقــدام به قطع رابطه با آمریــکا می کرد. آیا 
در این صــورت هم چهره انقالب اســالمی 
بــا رفتارى ماننــد گروگان گیــرى مخدوش 
می شد؟ دستور امام)ره( را براى آزادى زنان و 
سیاهپوستان نمی توان حرکتی براى ترمیم 

این چهره مخدوش شده دانست؟
Ó	 تصــور اینکه بدون ماجراى ســفارت آمریکا

روابط ایران و آمریکا دوستانه پیش می رفت، 
معقول نیســت. مواجهه با قدرت مهاجمی 
ماننــد آمریکا را باید ذاتی انقالب اســالمی 
ایران دانســت. تالش ایران بــراى حداکثر 
کــردن منافع خود در منطقه و بی توجهی به 
خواسته هاى زورگویانه آمریکا تقابل و تنش 
با ایران را ناگزیر می کرد. رفتار انگلســتان با 
پهلوى اول، پس از انــدک تمایلی به آلمان، 
شاهدى اســت بر اینکه قدرت هاى مسلط 
هرگونه خروج از دایره تسلط خود را با سرکوب 
پاســخ می دهند. اما ماجراى سفارت جاى 

مهاجم را در افکار عمومی تغییر داد. 
Ó	 شاید بزرگ ترین دغدغه حاصل از تقابل ایران

و آمریکا در ماجراى سفارت، به جز ناخوشایند 
کردن چهره انقالب و فراموش شدن دورى از 
خشــونت در انقالب ایران، زمان نامناسب و 
تبعاتش در رفتار و اهداف انقالب اســالمی 
اســت. مواجهه با قدرتی مانند آمریکا آنقدر 
ذهن ها و توان ها را با خودش درگیر می کند و 
آنقدر مهم می شود که ساخت دولت و کشور 
نمونه اسالمی یا آنچه در 2 دهه اول انقالب به 
عنوان ژاپن اسالمی تعبیر می شد، به اولویت 
دوم تبدیل و در مصلحت ســنجی ها قربانی 

تالش براى مقابله و مبارزه جهانی شود. 
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سالمت چند هفتــه پیش با 
یکی، 2 جین سوال و سپهر حجازی

انتقــاد و دغدغــه بــه اداره تربیت بدنی 
دانشگاه رفتم و با مسئوالن آن از هر درى 
صحبت کــردم، از ورزش صبحگاهی در 
دانشــگاه که جاى خالی اش به شــدت 
حس می شــود تا ورزش بانوان. بیشــتر 
گفت وگو ها به بن بســتی می رســید که 
راه حلش نظرســنجی بود. مثال در مورد 
ورزش بانوان، با استناد به صحبت هایم با 
دانشجوها، گفتم که رشته هاى ارائه شده 
مورد عالقــه خیلی ها نیســت. آنها هم 
می گفتنــد اگر کســی براى رشــته اى 
متقاضــی باشــد، بــه اینجــا می آیــد و 
درخواست می دهد. این شد که تصمیم 
به نظرسنجی گرفتم تا نظر خود بچه ها را 
به مســئوالن اداره تربیــت بدنی انتقال 
بدهم. در این نظرسنجی 200 نفر شرکت 
کردند که ۹5 درصد آنها دانشجو بودند و 

بقیه هم بیشتر فارغ التحصیل.
82 درصد شــرکت کنندگان دانشجوى 
کارشناسی، 16 درصد ارشد و 2 درصد 
هم دکترى بودند. ســال ورود هم توزیع 
خوبــی داشــت و تقریبــا از ۹۴ تــا ۹7 

یکسان بود.
اولین سوالی که نتایج مایوس کننده اى 
داشــت، میزان پرداختن دانشــجویان 
بــه ورزش در طــول هفته بــود. به طور 
میانگیــن، دختــران شــریفی 2/78 
ســاعت در هفتــه ورزش می کننــد؛ 
عددى که شــاید در نگاه اول خیلی بد 
به نظر نرســد. ولی وقتی در آمار دقیق 

می شویم، این نکته را متوجه می شویم 
که 52 درصد از آنها در هفته 2 ساعت یا 
کمتر ورزش می کنند و 30 درصد حتی 

زیر یک ساعت!
ســوال بعدى درباره ارزیابــی وضعیت 
جســمانی و نیــاز بــه ورزش توســط 
درصــد   ۹8 بــود.  پاســخ دهنده ها 
می خواســتند ورزش کنند. 55 درصد 
نیز وضعیت جســمانی خود را متوسط 
ارزیابی کردند و 11 درصد هم وضعیت 

خود را بد می دانستند.
یکــی از وظایف تربیت بدنی دانشــگاه 
ارزیابی وضعیت ســالمت دانشجویان 
است؛ بخشی که هم کارمند دارد و هم 
امکاناتی مثل اتاق سالمت و... به همین 
دلیل سوالی درباره مراجعه به متخصص 
ورزشی و تغذیه مطرح شد که نتایجش را 
در نمودار می بینیــد. این نتایج حاصل 
کمبود اطالع رسانی، بی تفاوتی بچه ها 
نسبت به ســالمتی خود و البته کمبود 
فرهنگ چــکاپ بدن به صورت عمومی 

در سطح جامعه است. 
در گام بعــدى از میــزان ورزش بانــوان 
در داخل و خارج دانشــگاه پرســیدیم. 
۴0 درصــد از پرسش شــوندگان گفتند 
که هرگز در دانشــگاه ورزش نمی کنند 
و بیــرون دانشــگاه بــه ورزش کــردن 
مشــغولند. 60 درصد هم بــه طور کلی 
کمتــر از نصــف برنامــه ورزشی شــان 
مربــوط بــه دانشــگاه بــود. البته 27 
درصد آنها کامال در محیط دانشــگاه به 
ورزش می پرداختند. این پرسش ضعف 

سیســتم دانشــگاه را در فراهــم کردن 
محیط ورزشــی مناســب بــراى بانوان 
آشکار کرد. کسانی که انرژى و پول کافی 
دارند، بیرون از دانشگاه ورزش می کنند 

و بقیه هم که هیچ!
ســوال بعــدى بــه میــزان رضایــت از 
زمانبندى محیط هاى ورزشی دانشگاه 
می پرداخت. 60٪ از پرسش شــونده ها 
از میــزان زمــان اختصاص داده شــده 
یــا مدیریت زمــان ناراضــی بودند و 30 
درصد هــم اصــال از این زمان هــا خبر 
نداشــتند. فقط 10 درصد ایــن افراد از 
زمانبندى راضی بودند. این موضوع در 
بخش پایانی پرسشنامه که دانشجویان 
مشکالتشان را می گفتند نیز مطرح شده 
بود. کافی اســت به جــدول زمانبندى 
اماکن ورزشــی براى بانــوان نگاه کنیم 
تا مشــکل را متوجه شویم. روزهاى زوج 
تقریبا همه زمان ها در اختیار پسرهاست 

و پنجشنبه هم که تعطیل است.
در قسمت بعد پرسیدیم که کدام ورزش 
را ترجیح می دهید؛ قهرمانی یا آمادگی 
جسمانی؟ 37 درصد پرسش شونده ها 
قهرمانی، 2۹ درصد آمادگی جسمانی 
و 3۴ درصد هم هر دو را دوست داشتند. 
همچنین پرســیدیم که ورزش در کدام 
محیط را ترجیح می دهید که 56 درصد 
دانشــگاه و 28 درصد هم باشگاه هاى 
خــارج از دانشــگاه را انتخــاب کردند. 
گزینه هاى خانه، خوابگاه و پارک ها هم 
درصد کمی را به خود اختصاص دادند.

به نظر من، مهم ترین پرسش این بود که 

به کدام رشته عالقه دارید؛ پرسشی که 
در سیاســت گذارى و برنامه  ریزى براى 
ورزش دختران شــریف نقــش اصلی را 
بازى می کند. نتایج این پرســش بسیار 
جالب توجــه بــود. هر شــرکت کننده 
می توانســت بیشــتر از یــک گزینــه را 
انتخــاب کند. جالب اینکه بســیارى از 
این رشــته ها در دانشگاه وجود ندارند؛ 
ورزش هایــی مثل پیالتــس، دو و دفاع 
شــخصی که جز یــک مربــی امکانات 

خاصی نمی خواهند.
اگــر  کــه  پرســیدیم  پایــان هــم  در 
می توانستید رشــته اى را اضافه کنید، 
آن رشــته  کــدام بــود؟ بیــن جواب ها 
رشــته هاى تی آر ایکس، یوگا و تکواندو 
نمود بیشترى داشتند. با توجه به نتایج 
این نظرسنجی و گفت وگوهاى قبلی با 
دانشجویان می توانم بگویم که 3 عامل 
زمانبندى نامناســب، نبود رشــته هاى 
پرطرفدار و اطالع رسانی ضعیف تربیت 
بدنــی دربــاره برنامه تمرینی رشــته ها 
عوامل اصلی ورزش نکــردن بانوان در 
شریف هستند. شــاید با مدیریت بهتر 
زمان بتوان مقدارى از مشــکالت را کم 
کرد، مثال به جاى تقســیم بندى روزانه، 
سالن ها را به صورت ساعتی زمانبندى 
کــرد. البته این کار بــه مدیریت دقیق و 
نفرات اجرایی زیــاد نیاز دارد. در بخش 
ســنجش و مشــاوره نیز دانشــگاه باید 
سیســتم جدید و کارآمدترى را امتحان 
کند و با یــک اطالعیه در ســامانه رزرو 

اداره تغذیه این مشکل حل نمی شود.

بررسی نظرسنجی روزنامه درباره ورزش بانوان

دختری با کفش های کتانی
پاشو راکتتو بردار پسر

ساجد کریمی وارد دانشگاه که شدم، بیش 

از هــر چیزى دنبال یک عشــق قدیمی بودم؛ 
عشقی که قرار بود انگیزه و فرصتی باشد براى 
شروع دوباره من، براى ترک یک تاریکی به نام 
سیگار! با خودم فکر می کردم شریف با این همه 
اســم و رســمی کــه دارد، حتما بایــد یک تیم 
بدمینتــون حرفه اى با تمرینات منظم داشــته 
باشد و عضویت در این تیم همان چیزى بود که 
نیاز داشــتم. اما رویاهاى من جایی در شریف 
نداشــت چون بدمینتون بی سر و سامان ترین 

رشته ورزشی دانشگاه بود.
از جلسات تمرین یا انگیزه اى از طرف دانشگاه 
بــراى راکــت به دســت ها خبرى نبــود. نهایتا 
زمان مســابقات دانشــجویی فرارســید. 7 نفر 
بدمینتون بــاز حرفه اى بودیــم، دقیقا به تعداد 
افــراد الزم براى یک تیم. اما چیزى که از تربیت 
بدنی شــنیدیم، »نــه« بود. پــس از پرس وجو 
فهمیدم به دلیل اینکه جلســات تمرین مرتب 
زیر نظر مربی نداشــته ایم، دانشگاه هم تیمی 
براى شــرکت در مسابقات نمی فرستد؛ جوابی 
که منطقی به نظر می رسید. دیگر براى سال ۹6 
دیر شده بود اما می دانستم که هنوز 3 سال دیگر 
زمان باقی اســت و امید داشتم. پس از 3 سال 
کناره گیرى از ورزش حرفه اى، دلم لک زده بود 
براى آن 5 ســال تمرین پرفشار هر روزه در کنار 

دوستانم؛ براى آن سفرهاى دلنشین تیمی.
سال ۹7 که شروع شد، با پیگیرى از مسئوالن 
تربیت بدنی مثل دکتر بنازاده مدیر تربیت بدنی 
و آقاى خلیلی رئیس فوق  برنامه هاى آموزشی، 
نهایتــا به این نتیجه رســیدیم که باید در مدت 
تعیین شــده جلســات تمرینی )بدون مربی( 
به صورت مداوم برگزار کنیم تا پس از بررســی 
پتانسیل موجود، برایمان مربی بگیرند. مشکل 
دیگر، نبود سالنی براى تمرین بود. سالن طبقه 
اول تربیت بدنی که اســتاندارد نیست و سالن 
زیرزمین آن هم در دست احداث و سالن استاد 
جبارى هم همیشــه شــلوغ و میزبان مراســم 
و برنامه هاى بزرگ دانشــگاه اســت. در نتیجه 
قرار شــد جلسات تمرین هر شــنبه و سه شنبه 
ســاعت 12:30 تا 1۴ در سالن استاد جبارى 
برگزار  شــود. البته این زمان قابل تغییر اســت 
چون ســالن زیرزمین تربیــت بدنی تا یکی، 2 
هفته آینده براى استفاده آماده می شود و زمان 
بیشترى براى جلسات تمرین خواهیم داشت.

حاال همــه چیز به خود ما برمی گردد که چقدر 
انگیزه داریــم. اگر دوســت بدمینتون بازى را 
می شناسید، به او خبر دهید و اگر خودتان هم 

به بدمینتون عالقه دارید، منتظرتان هستیم.
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باور غلط، باور درست

اون پتو رو ول کن برو یه هوایی بخور
هوا کم کم سرد می شود و بسیارى از ما براى جلوگیرى 
از ســرماخوردگی ورزش بیرون از خانه را کنار خواهیم 
گذاشــت. اما این یک باور غلط است. ورزش در سرما 
می تواند حتی از ورزش در هواى گرم مفید تر باشد. به 
عنوان مثال دویدن در ســرما، به علت کاهش استرس 
حرارتــی بدن و بی نیازى از تعریق و کنترل دماى بدن، 
راحت تر است و می تواند زمان و کیفیت تمرین را بیشتر 
کند. حتی به دلیل گرماى ایجادشــده بیشــتر توسط 
ماهیچه ها، کالرى سوزى بیشترى رخ می دهد. دلیل 
دیگر به روانپزشــکی برمی گردد. در فصل زمســتان، 
بــه علت کاهش مدت روز، بدن دچــار پدیده اى به نام 
)Seasonal Affect Disorder )SAD می شــود کــه 

اختــالل هورمونی اســت و نهایتا باعث می شــود فرد 
اندکی - به اصطالح - دلش بگیرد. با ورزش در زمستان 
ســطح هورمون ها بــه حد متعادل می رســد، پرانرژى 
می شوید و شادى بیشترى احساس می کنید. به دلیل 
ویژگی ذاتی این فصل نور خورشید و در نتیجه ویتامین
D  کمترى جذب می کنیــد، پس با ورزش در خارج از 

خانه این کمبود تا حدى جبران می شود.
 هنــگام ورزش در زمســتان باید چند نکتــه را رعایت 
کنید. نخست اینکه در این فصل، به دلیل سرماى هوا، 
ماهیچه ها و رباط ها منقبض تر و خشک تر می شود. پس 
حتما باید قبل از شــروع ورزش حســابی به گرم کردن 
بپردازید. دوم اینکه براى ورزش در این فصل باید لباس 

مناسب بپوشید. پوشش مناسب در این فصل به صورت 
الیه الیه است و بنا به نوع فعالیتتان می توانید الیه ها را 
زیــاد و کم کنید. معموال در الیه نخســت لباس هایی با 
الیاف مصنوعی استفاده می شود که به تبادل رطوبت 
کمک می کند. نکته ســوم این  است که هنگام ورزش 
در سرما، فارغ از حس تشنگی، باید آب بنوشید زیرا به 
علت سرما کمتر تشنگی را حس خواهید کرد. نکته آخر 
هم مربوط به پدیده وارونگی هوا در روزهاى زمستانی 
تهران اســت. در چنین شــرایطی دویدن در فضاى باز 
هرگز نباید انجام شود ولی شنا در استخر و پرداختن به 
ورزش هایی در محیط هاى بسته، به شرط تهویه مناسب 

هوا، می تواند جایگزین خوبی براى آن باشد. 

آیا از واحدهای 
درسی تربیت بدنی 

رضایت دارید؟

آیا در 2 سال اخیر 
به متخصص ورزشی 

یا تغذیه مراجعه 
کرده اید؟

 بله باعث 
پیشرفتم شد

 بله ولی 
پیشرفت خاصی نکردم

 خیر اصال 
پیشرفت نکردم

خیر واحد های ارائه شده 
مورد عالقه من نبود

خیر هیچکدام

فقط متخصص تغذیه

فقط متخصص ورزشی

658هر دو

18

9

31

18
16

26
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ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

faezeh_lbf

یه اکیپیم اکثرا با هم دیر میایم خوابگاه. همون 
اکیپ کاندید شــوراى صنفی خوابگاه شدیم. 
همــون اکیپ همه با هم رد صالحیت شــدیم. 
شــوراى خوابگاه منحل شــد چون کاندیداى 

داراى صالحیت کم بود.

P_faraji96

قندیل بستیم توى تاالر 6:)))))) روشن کنید 
این المصب ها رو... انگار حتی از هواى بیرون 

هم سردتره این تاالر:)))

 behcheche

از همین لحظه حرام اعالم می کنم نگاه داشتن 
حرفــی را که باید گفته شــود ولی نمی گوییم، 
تعلــل در کارى که باید انجام شــود ولی انجام 
نمی دهیم و فرار از آنچه واقعیت است اما دوست 

نداریم باشد.

 AwesDea

متاســفانه ارزش رو  زیبایــی نمی دونــن بلکه 
زیبایی رو  ارزش.

 Khom57

دیکتاتورها بالیاى نازل شده از آسمان نیستند. 
آنها توسط خود مردم رشد میکنند و قربانیان 

خود را از میان همان مردم انتخاب می کنند.

 Farzad_Fotouhi

خواستن، نه؛ خاستن، توانستن است!

 AIieza

آمدم، نبودید - هیچ وقت نیستید - رفتم.

 Radikal_jafar   

تحریم ها به همین زودى اثرش رو روى روزنامه 
گذاشت؟ :(((

هزار قلم هفتــه گذشــته پر از خبر بــود و در 
نتیجه توییتر هم پر بود از بازخورد؛ هاتف محقق

هفته اى که با بازى رفت فینال باشگاه هاى آسیا آغاز شد 
و در ادامه، روز 13 آبان و آغاز تحریم ها را به دنبال داشت.

همه یکصدا؛ کاشیما!
شنبه هفته گذشته بازى رفت فینال باشگاه هاى آسیا 
بین پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار شد؛ 
بــازى اى که در نهایت با پیــروزى 2 بر صفر تیم ژاپنی 
خاتمه یافت. اتفاق مهم در این روز پخش زنده بازى در 
آمفی تئاتر مرکزى به همت معاونت فرهنگی بود. قبل 
از بازى، بیشــتر توییت ها به حمایت ها از پرسپولیس 
ارتباط داشــت اما وقتی بازى تمام شد، ورق برگشت. 
تعداد زیادى از طرفداران اســتقالل خوشحالی شان 
را از باخت پرســپولیس توییت کردند. بعضی هم این 
واکنش ها را مدنظر قرار داده بودند. مثال یکی از بچه ها 
آدرس صفحه کاشیما را گذاشته و به این اشاره کرده بود 
که چقدر ایرانی ها در صفحه کاشیما تبریک گفته اند و 
از باخت پرسپولیس ابراز خوشحالی کرده اند! یا یکی 
دیگر از کاربران در مورد جو آمفی تئاتر مرکزى گفته بود 
که بعد از گل هاى تیم ژاپنی نیمی از جمعیت کاشیما 

را تشــویق می کردند و خود کاشــیما هم نمی دانست 
که می تواند در ایران این همه طرفدار داشته  باشد.

اتفاق جالب دیگرى که دستمایه طنز توییترى ها قرار 
گرفت، کشف دستشویی هاى جدید در ورزشگاه آزادى 
بود! گویا مسئوالن براى آماده سازى بازى فینال قصد 
بازسازى بعضی نقاط ورزشگاه را داشتند و وقتی یک 
دیوار را خراب کردند، پشت آن یک سرویس بهداشتی 
پیدا کردند. ظاهرا این ســرویس ها مدت زیادى است 
که ســاخته شده ولی بدون استفاده پشت دیوار باقی 

مانده است.

 روز ملی مبارزه با استکبار 
همزمان با شروع تحریم ها

سیزدهمین روز آبان هر سال به صورت عادى کلی خبرساز 
است و امسال با همزمانی آن با شروع دور جدید تحریم ها 
نور علی نور شد. یکشنبه 13 آبان بود و بسیج دانشجویی 
برنامه راهپیمایی به مناســبت این روز را دوشــنبه بعد از 
نماز ظهر و عصر برگزار کرد. محســن رضایی هم در این 
مراســم حضور داشــت. هم زمانی حضور وى در شریف 
با دور دوم انتخابات شــوراى صنفی دانشگاه چیزى بود 
که یکی از شــریفی ها به آن توجه و در توییتش از رضایی 

براى کاندیدا شــدن در این انتخابــات دعوت کرده  بود!
پس از شروع رسمی تحریم هاى آمریکا، بحث ها در این 
زمینه باال گرفت و توییت ها و ریتوییت هاى شریفی ها 
هم کــم نبود. اکثر دانشــجویان، صرف نظر از عقیده 
سیاسی شان، به غیرانسانی بودن این تحریم ها اشاره 
کرده  بودند. چند توییت هــم حرف وزیر امور خارجه 
آمریکا را که گفته بود »ما کنار مردم ایران ایستاده ایم« 
مدنظر قرار داده  و به این اشــاره کرده بودند که چقدر 

این حرف بی معنا و غیرواقعی ا ست.

تغییرات اقلیمی و طبع شاعری!
هفته گذشته سرد شدن ناگهانی هوا و چند روز بارانی 
از چشم شریفی ها دور نماند! از توییت هایی که لیست 
آهنگ هاى مخصوص پاییز و باران را در خود داشــتند 
تا توییت هایی که آســمان تمیز پایتخت را پس از باران 
مورد توجه قرار داده بودند. البته همیشه دست باالى 
دست بسیار است و یکی هم گفته  بود: »تا بارون گرفت 
ســریع بپرید برید یه بلندى اى از شهر عکس بگیرید و 
کپشن بزنید این شهر دودگرفته هم قشنگی به خودش 
دید چــون این کار به طرز فوق العــاده اى نماد هنره و 

ذکاوت باالى شما رو نشون میده«.

همزمان با آغاز تحریم ها

از تضاد فوتبالی تا وحدت ملی

Karimyakuza

10 سال پیش در چنین روزى
اول مهــر ٨٧. روزى کــه بــراى اولین بــار پامو توى 
دانشــگاه می ذاشــتم. ذوقی که اون روز تو زندگیم 
داشتم رو شاید به تعداد انگشت هاى یک دست هم 
تجربه نکردم. #شــریف هنوزم بــرام یه حس دیگه 
داره. بعد از 10 سال متوالی دانشجویی تنها چیزى 
که برام ازش مونده یه مشت خاطره و چندتا رفیق و 

دوتا کاغذ آچاره.

 majid.vaghari

وقتی می آم فوق لیسانس ثبت نام کنم :((((((

 behnow

این منم. در واقع اون صندلی منه. اگر اونجا نیستم 
انتخابمــه. ولی چیزى از من بــودن این عکس کم 
نمی کنــه. من پــر از انتخابــم. انتخاباى مــن پر از 
قضاوتن. چه خاکسترى باشه و براتون فرقی نکنه، 
چه ســبز موافق، چــه قرمز مخالف. مــن صندلیم 
قرمزه. نبودا. رنگ شده. به حبیب گفتم رنگش کنه. 
آدم  خودش تکلیفش رو روشــن کنه بهتره تا وایسه 

مردم بهش بگن کارش چطوره.



صفحـــــــه آخـــــــــر

091****0912: شما می دونید گربه هاى دانشگاه 
وقتی بارون میاد کجا میرن؟ این روزا خبرى ازشــون 

نیست، نگران شدیم.
  بابا بذار یکم هم واســه خودشون حریم 
شــخصی داشته باشــن. برن با خودشــون خلوت 
کنن و به چیزایی که تو اون مدت خوردن فکر کنن.

278****0903: االن بــه خــودم اومــدم و بــاورم 
 نمیشــه که میان ترما دارن شــروع میشــن. چیکار 

کنم؟
  بیا روزنامه. اینجا هنوز ترم شروع نشده! 
135****0912: بیاییــد دعــا کنیــم پرســپولیس 
قهرمان نشه! خداییش حوصله ُکرى خوندنشون رو 

ندارم. از بس بی جنبه ن.
  حاال نه که شــما اگر کاشیما قهرمان شد 
میری به رفقای پرسپولیسیت دلداری می دی! باز 
حاال اون تیمش قهرمان آسیا شده، نه اینکه رقیب 
داخلی تیمش تو فینال آســیا از یه تیم ژاپنی باخته 

باشه!

اس ام اس

عکس و مکث

 8

شریف افزار 

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

کمیته آراستگی فردی )کاف( دانشگاه آزاد اسالمی، در بخشنامه ای تازه، دانشجویان پسر را به پوشیدن لباس آستین بلند ملزم کرده است 
و دانشجویان دختر را از پوشیدن لباس های راحتی، منع )آبان 97(. 

شیخ بزول که تنها خبرنگار رسمی شترنیوز است، این بار سراغ مسئول کمیته کاف رفته و نیشی به او زده: 

شما مسئول کاف هستید؟
آره ولی مســئولیت گاف )گزینش افــراد فهمیده( را 
هم بــر عهده داریم و همچنیــن الف. می دانید که در 
دانشگاه آزاد داشــتن فقط یک مسئولیت غیرممکن 

است!
الگوی این قوانین عجیب را از کجا گرفته اید؟
من در یکی از ســفرهایم بــه آفریقا فهمیــدم قبایلی 
هســتند که همه بدنشــان را با برگ درخــت قانقاریا 
می پوشــانند و همزمان در دانشــگاه آزاد شعبه مرکز 

آفریقا مشغول تحصیلند.
هیــچ عقــل ســلیمی قبــول نمی کنــد که 
در گرمــای تابســتان در خوابــگاه پســرها 

آستین بلند پوشیده شود. 
 اگــر مبنــا عقل ســلیم بود کــه االن ایــن وضعیت ما 

نبود!
 از نظــر شــما معیــار موفقیــت دانشــجو 

چیست؟
ما به پوشــش فرد نگاه می کنیم. اگر دانشجو بتواند با 
پتوى ضخیم یا گونی خود را بپوشاند، طورى که فقط 
2 دستش براى پرداخت شهریه دیده شود، کافی است 

و موفق محسوب می شود.
قدیمی ها می گفتند آفتابه و لگن 7 دســت، 
شــام و ناهــار هیچــی. شــما کــه در تامین 
دانشجو و اســتاد مشــکل دارید، چطور به 

چنین چیزهایی فکر می کنید؟
شــما خبر ندارید. همین کاف بودجه و تشــکیالت و 
ســازمان و کارگروه می خواهد و کلــی آدم باید بیایند 

کار کنند.
گاف، ببخشید، گام بعدی چیست؟!

ســعی داریم خندیــدن را در خوابــگاه ممنوع کنیم و 
کمیته »نخندوانه« را راه اندازى کرده ایم که مشــغول 

طراحی قوانین است.
امیدوارم روزی دانشــگاه شریف از شما یاد 

بگیرد!
من هم از شما متشکرم!

* علیرضا مختار

کالم الکمل

این صفحه یکی از صفحات 
اواخر »جنایت و مکافات« 

داستایفسکی است که یکی از 
بر و بچه های روزنامه از کتابخانه 

دانشگاه گرفته بود. احتماال 
اول یک پسر کتاب را امانت 

گرفته و بعد دختری که جوابش 
را داده است.

پسر نوشته: این زن ها 
هیچ وقت نخواهند فهمید.

دختر بعد از آن نوشته: االن از 
بدبختیته یا احساس بزرگی 

میکنی؟
#نه_به_چت_در_کتاب های_

امانتی_کتابخانه_مرکزی

 زیادی فکر می کنم، 
پس شریفی هستم

شــریفی بودن همین طور 
و  نیســت  الکــی  الکــی 
ممارست بسیار می طلبد. 
یکی از این تمرینات، تمرین 
زبان انگلیســی اســت. نه 
به ایــن معنا که بتوانیــد در کنار زبــان مادرى 
انگلیســی هم حــرف بزنیــد، به ایــن معنا که 
بتوانید در مواقع کامال غیرضرور، به جاى زبان 
مادرى، از انگلیســی اســتفاده کنیــد، آن هم 
براى مخاطــب فارســی زبان! واژه اى که امروز 
باید روى آن کار کنید، Overthinking اســت. 
ببینید، اساسا وقتی یک کلمه انگلیسی که در 
آن Over، Under و امثالهــم همــراه یک واژه 
که براى همگان آشناســت استفاده می شود، 
نشان دهنده اوج خفونت )عفونت ایجادشده بر 
اساس زخم هاى ناشی از خفن بودن( شماست. 
معناى این واژه »بیش از حد تفکر کردن« است. 
 Overthink برخالف حکم منطق، کســی که
می کنــد لزوما آدم متفکرى نیســت. این عمل 
بالذات به قصد و نیت هدر دادن اعصاب، زمان و 
پر کردن حافظه موقت خالی مغز بشر است. فرد 
Overthink کننده کسی است که بر جنبه ها یا 
قسمت هاى بسیار به دردنخورى از یک موضوع 
تمرکز و ساعت ها در آن تعمیق می کند. این مورد 
غالبا باعث تنهایی شریفی ها هم می شود )البته 
فکر نکنید اگر Overthink نمی کردند دیگر تنها 
نبودند! نخیــر، دلیل زیــاد دارد(. براى مثال، 
ســاعت ناهار، روى چمن ها پسرى را می بینید 
که به بانوى شایســته اى در فاصله 100 مترى 
خیره شده و چشم از او برنمی دارد. اما دقیق تر 
که بشوید، متوجه می شوید که اصال او فوکوس 
را روى بی نهایت تنظیم کرده و دختر از فوکوس 
خارج اســت. در واقع دوســت عزیز ما در حال 
Overthinking است. در چه مورد؟ مثال در این 
مورد که اگــر x دقیقه زودتر کالس را پیچانده و 
عزم سلف کرده بود، y که زمان معطل شدن او 

در صف سلف است، چه رابطه اى با t  داشت؟
شریفی ها با عنایت به این ویژگی خیلی به آینده 
فکر می کنند. الگوریتم فکر کردنشان هم تقریبا 
یکسان اســت. اصال همین که الگوریتم دارند 
خود یک ویژگی خاص شریفی هاست! در ذهن 
خود یک نمودار درختی می کشند، مسیرهاى 
ممکن براى آینده را تصــور می کنند، احتمال 
هریک را نه از روى دستگاه گوارش که با اصول 
ترکیبیات می ســنجند و عمــال یک بیزنس پلن 
براى یــک ناهار روز جمعــه طراحی می کنند! 
آخرش چه؟ آخــرش جمعه دیر از خواب بیدار 
می شــوند و می بینند زرشک، حسش نیست و 
به نیمرو قانع می شوند. حال شما فکر می کنید 
از این هفته درس می گیرند. خیر! هفته بعد هم 
همین نیمرو است و همین ماهیتابه. حاال شما 
این ویژگــی را در کنار عالقه به مهمالت جهان 
هستی قرار دهید. ببینید چه پتانسیل عظیمی 

از سرگرمی براى یک شریفی جور می شود...

ایــن شــماره از روزنامه را تقدیــم می کنیم به کشــورى در آن ســر دنیا که ســر ســازگارى با مــا اینــور دنیایی ها 
نــدارد. تقدیــم می کنیــم بــه کریســتوفر کلمب کــه از ســر بیــکارى رفــت و آنجا را کشــف کــرد و نگذاشــت 
آب خوش از گلوى مــا پایین برود. بــه رابطه مــا و آنها که از نوع »گاهی نمی شــود که نمی شــود که نمی شــود« 
اســت. به پرچمی که آتش زدیــم و »مرگ بر«ى کــه گفتیم و آخــرش نفهمیدیم ایــن کارمان با دولت آنهاســت 
 یا مردمشــان. ایــن شــماره از روزنامــه را تقدیــم می کنیم به همــه آمریکاســتیزانی کــه عیاالتشــان در ایاالت 

روزگار می گذرانند.

تقدیم می شود به ...
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