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جام را بـــرق گرفت
خزان بهارستان

واقعــه ای مضحک تر از این 
می شــود که ۱۴۲ نماینده 
بــرای دفــاع از یــک وزیــر 
پیشــنهادی ثبت نام کنند 
امــا وی در نهایت ۱۳۳ رای 
بیــاورد؟! یا مثــا معاهده ای که بــه هر ترتیب 
تعهــدات حقوقــی فراوانــی برای کشــور دارد 
همچــون برجام در ۲0 دقیقه و با یک ســام و 

صلوات تصویب شود؟!
چه اتفاقی می افتد که از این دســت مسائل در 
مجلس رخ می دهد؟ یا در اتفاقی دیگر، وزیر و 
وکیل در روز استیضاح لیستی از پیشنهادهای 
رشــوه ای را که تازه فقط دو طرف معامله با هم 
جور نشده اند و نشده است که بشود، رو می کنند 
و آب از آب تــکان نمی خــورد و کک کســی هم 
نمی گزد و دســتگاه نظارتی ای هم نیســت که 
بگوید دوســتان لطفا ایــن پرونده های مملو از 
فسادی را که رو کردید در گنجه خانه نگذارید و 
چند صباحی به ما امانت بدهید، بلکه توانستیم 
مفسده ای را شناسایی کنیم و مجرمی را هم به 

دستان پرتوان عدالت بدهیم.
این اخبار و اخبــار متواتری کــه از نمایندگان 
شهرســتان ها مبنی بر دخالت آنهــا در عزل و 
نصب های حــوزه انتخابیه شــان و فروش رای 
اعتماد در قبال مسائل محلی به گوش می رسد 
آنچنان عادی شده اند که به نوعی به روزمره های 
مجلس ، این عصاره فضایل ملت، تبدیل شده اند 
و گفتن و شنیدن اینها برای کسی تعجب برانگیز 

نیست.
امــا چه شــده اســت که مجلــس که قــرار بود 
نمادی باشــد از قدرت ملت در پاسخگو کردن 
قدرتمنــدان و تصویب قوانینی بــرای بهروزی 
مردم به این وضع افتاده اســت؟ آیا مجلس در 
ایران دچار اختال کارکردی شده است یا همه 
جای دنیا آســمان همین رنگ است و مجالس 

محلی برای زد و بند صاحب منصبان است؟
به نظر می رسد آنچه در ایران احساس ناکارآمد 
بودن مجلس را تشدید می کند، عاوه بر حضور 
افرادی ضعیف در مجلس که در بسیاری از موارد 
چون رقیبانی کارکشــته و حرفه ای نداشته اند 
و بــه لطف نظارت هــای گوناگون توانســته اند 
وارد مجلس شــوند، عدم پاسخگویی احزاب و 
جریان های سیاسی در قبال تصمیمات مجلس 
است. مجلســی که هنوز رای نمایندگان آن به 
یک طرح و الیحه مشــخص نیســت که مثبت 
اســت یا منفی، موافق است یا مخالف، چگونه 
می خواهــد در برابر تصمیمات خود پاســخگو 

باشد؟
عدم تحزب ریشه دار در ایران مجمع نمایندگانی 
را در مجلس درست کرده است که هرکدام به فکر 
منافع زودگذر محلی با بهره مندی از پروژه های 
دولتی همچون پتروشــیمی و پاالیشگاه بدون 
فکر کردن به منافع ملی و بلندمدت هستند. تا 
هنگامی که احزابی قوی با برنامه های مشخص 
و مــدون و قابل ارزیابــی در حوزه های مختلف 
شکل نگیرند، دِر مجلس بر همین پاشنه خواهد 
چرخید، حتی اگر در آن مجلس سلمان و ابوذر 

هم باشند.

سرمقاله

یکی از زیبایی های ایران حضور اقوام با رسوم گوناگون و 
صفحه  4 لباس های سنتی بسیار زیبا در آن است ...  

شــانزدهم نوامبر ســال جــاری، 25 آبــان، روزنامه 
صفحه  5 »واشنگتن  پست« در مقاله ای با عنوان  ...  

فناوری به  نوعی در تمام بخش های زندگی مان رســوخ 
صفحه  6 کرده است. این نفوذ همه جانبه  ...  

ماموران جدید سازمان  های جاسوسیدایه های مهربان تر از مادرشما درباره جشنواره اقوام چه گفتید؟

معین محمودی

صفحه  3 

صفحه  2 

دکتر حسینی و فعاالن فرهنگی دانشگاه سنگ هایشان را واکندند 

یک عصرانه فرهنگی

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

با شــماره پیامک ۱00066۱66006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س:  میالد  مظفری
عک
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جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 

سرمقاله

کمتر کســی می داند مرغوب تریــن گالب دنیا در کرمان به دســت 
صفحه  2 می آید و وسیع ترین گلستان های گل محمدی کشور  ...  

ســــــال گذشتـــــــه ، بــه مناســبت روز دانشــجو، روزنامه از 
صفحه  6 دانشجویان خواست یک پرسشنامه را تکمیل کنند که  ...  

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنیدکسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی

مرتضی محمودی

صفحات4و  5

صفحه  3 

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور 

از فضا غافل نمانیم

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید 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(

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

س: میالد مظفری
عک

دردورهدکتریچهمیگذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده

مسابقات فوتسال بین دانشکده ای 
استاد - دانشجو به پایان رسید
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»بی صالحیت« ترین
»انتخابات تنها با شرطی برگزار می شــود که افرادی دارای صاحیت نامزد انتخابات 
شوند.« به نظر شما این گزاره در رابطه با چه مساله ای می تواند مطرح شود؟ شاید در 
انتخابات قبلی افرادی بدون صاحیت نامزد شــده بودند. شاید هم صرفا پیشنهادی 
است در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات به شیوه صحیح. جالب است بدانید این 

جمله پاسخ ریاست دانشگاه است به شورای صنفی دانشگاه در جلسه ای که در مورد نامه اعتراضی ۳0۳ دانشجوی 
خوابگاه های طرشت ۲ و شــوریده به رد صاحیت های بی پایه و اساس برگزار شده؛ رد صاحیت هایی از جنس 
دیر برگشتن به خوابگاه. به نظر می رسد مسئولین دانشگاه به طور کامل متوجه دغدغه دختران معترض نشدند.

»کرسی اکثریت نسبی«ترین
مکانیکی ها در انتخابات امسال عنوان »کرسی اکثریت نسبی«ترین را از آن خود کردند. 
در جلسه ای که هفته گذشته در همکف شهید رضایی برگزار شد، دبیِر دبیران انجمن 
علمی و دبیِر دبیران انجمن های فرهنگی با رای  دانشــجوها انتخاب شــدند. در این 
رای گیری سبحان رحمانی، دبیر انجمن علمی دانشکده مکانیک )محور( و مسئول 

اجرایی اردوی ورودی ها، به  عنوان دبیِر دبیران انجمن های علمی و محمدحســین قاســمی، دبیر کانون شعر و 
ادب، به  عنوان دبیِر دبیران کانون های فرهنگی انتخاب شدند. با پر شدن دوتا از کرسی های مهم دانشگاه توسط 
دانشجوهای دانشکده مکانیک، این دانشکده پرچم اقتدار خود را در زمینه فعالیت دانشجویی به اهتزاز درآورد. 
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گزارش ســـاعت 5:۴0 دوشنبه است. تازه 
به برنامه ای رسیده ام که قرار بوده سمن قزوینی

5:۳0 شــروع شود. تمام راه را دویده ام که چیزی را از 
دســت ندهم. نفس نفس زنان می رسم و آنچه نصیبم 
می شــود، صندلی های ُپر از آدم هایی اســت که حاال 
اکثرا ســال پایینی هســتند، بــه تریبــون خالی نگاه 
می کنند و از یکدیگر علت دعوتشان را جویا می شوند. 
ساعت 5:50 باالخره مجری به کمک آقای طیبی یک 
نفر را از وســط جمعیت پیدا و بــه  زور قانع می کند که 
برود قرآن بخواند تا مراسم بدون حضور دکتر حسینی 
شروع شــود. بین جمعیت همهمه است و چند نفری 
می گویند که اصا دکتر تا ساعت 6 جلسه دارد! باالخره 
دکتر می آید و جلســه رسما شروع می شود؛ جلسه ای 
کــه قــرار اســت در آن بچه هــا هرچــه دل تنگشــان 
می خواهد، بگویند و دکتر هم از هر دری سخن براند. 

یلدا نزدیک است!
اولین موضوع مورد بحث شب یلداست. دکتر حسینی، 
با اشاره به تعدد جشــن های برگزارشده در دانشگاه، 
پیشــنهاد می دهد که با حمایت معاونت فرهنگی یک 
جشن بزرگ برای شب یلدا تدارک دیده شود. حسینی 
درباره اســتفاده از موســیقی در جشن های شب یلدا 
می گوید: »نباید به موســیقی فقط به عنوان تفریح و 
جذب مخاطب نگاه کرد، بلکه موسیقی را باید یک کار 
هنری ارزشــمند دید. برای جذاب شدن برنامه ها هم 
می توان به دنبال راه های دیگر بود«. معاون فرهنگی در 
ادامه با اشاره به سختی مجوز گرفتن برای برنامه هایی 
که در آن موســیقی نواخته می شــود، قــول می دهد 
که در صــورت رعایت مناســبات کلــی، از هیچ گونه 
کمکی بــرای دریافت مجوز دریــغ نکند. همچنین از 
بچه ها می خواهد که در کلیپ ها و استندآپ ها و... از 
شوخی های نامناسب استفاده نکنند. دکتر در پاسخ 
به ســوال یکی از بچه ها درباره مجوز برای موســیقی 
می گوید: »ما باید در یک هفته ۲0، ۳0 مجوز موسیقی 
از شــورای فرهنگی دانشــگاه بگیریم که امکان پذیر 
نیست. باید زمان اجراها را کوتاه و نوع موسیقی را هم 
سنتی تعریف کنیم. در روزهایی که جشن یلدا برگزار 
می شــود، از همه جا صدای ساز و موسیقی می آید که 

این فضا برای برخی افراد سنگین است«.

همه می توانند انتقاد کنند
یکــی از حاضریــن با اشــاره به برگزاری عــزاداری در 
همکف ابن سینا می پرسد: »چرا آن موقع نمی گوییم 
فضا برای یک قشــر دیگر نامناسب می شود ولی برای 
شب یلدا می گوییم؟ تبعیض بعضی جاها سازمان یافته 
اســت«. دکتر در پاســخ انتقاد را حق همه می داند و 
اعتقاد دارد همه می توانند اعتراض و انتقاد خود نسبت 

به برنامه های برگزار شده را بیان کنند.

دورهمی خوش می گذرانیم
معاون فرهنگی ســپس به برنامــه زیباکنار می پردازد: 
»این برنامه یک دورهمی برای بچه هاست. چند روزی 

بــرای گفتــن و خندیدن به یک جای خــوش آب و هوا 
می رویم و در کنار آن یک سری جلسه هم برگزار می شود 
و فعاالن فرهنگی و هیات رئیســه و اساتید دغدغه  مند 
دور هم جمع می شوند. پارسال این کار را انجام دادیم و 
امسال هم با مسئولیت خانم اصغرزاده برگزار می شود. 

حتما نظراتتان را به ایشان منتقل کنید«.

پول دربیاورید، ولی قانونی!
حســینی در ادامه به درآمدزایی بعضی گروه ها اشاره 
می کنــد و از عــدم واریز درآمــد برنامه ها به حســاب 
دانشــگاه گله  مند است: »طبق قانون، درآمد اینگونه 
برنامه ها باید به حســاب معاونت واریز شــود. البته در 
نهایت 90 درصد آن به حساب گروه یا انجمن برگردانده 
می شــود، مثل برنامه اســتقبال از خانواده ها که ۳۴ 
میلیون تومان به حساب ما واریز شد و عینا به مسئولین 
برنامه برگشت داده شد. در صورتی که از مسیر قانونی 
پیش نروید، دانشگاه راه های درآمدزایی دانشجویی را 
می بندد و احقاق دوباره این حق راحت نخواهد بود«.

اصرار نکنید، ممنوع است
وقتی بحث به اردوهای مختلط می رســد حســینی، 
ضمــن اعــام ممنوعیــت آن، از بچه هــا می خواهد 
که اصــرار نکنند و بــدون هماهنگــی اردوی مختلط 
برگزار نکنند چراکه بعدا با انتشار عکس های اردو هم 
برای معاونت و هم برای بچه ها دردســر پیش می آید: 
»بازدیدهــای یــک روزه با حضــور اســتاد امکانپذیر 
است، ولی اردوهایی که بیتوته داشته باشند، به هیچ 
عنوان امکان گرفتن مجوز ندارند«. معاون فرهنگی، 
ضمن اشــاره به جشنواره اقوام، تریبون های سیاسی 
و دعوت از سخنران های مختلف به عنوان نماد آزادی 
فعالیت های فرهنگی در شــریف، از فعاالن فرهنگی 
درخواســت می کند که از این آزادی محافظت کنند و 

آن را به راحتی از دست ندهند.

دنبال بروکراسی اداری نیستیم
معــاون فرهنگــی ســپس بــه پرتــال جدیــد معاونت 
می پردازد: »االن فراینــد دریافت مجوز برای برنامه ها 

به چند ساعت رسیده است. شما در پرتال درخواست 
می دهید و ما هم مجــوز را صادر می کنیم. ما به دنبال 
بروکراسی اداری نیستیم. استفاده از این پرتال خیلی 
راحت و وران اســت و مــن تقاضا دارم کــه حتما برای 
برنامه ها درخواســت مجوز بدهید«.  بعد از این نوبت 
به بودجه می رسد و دکتر رقم هزینه شده برای کارهای 
فرهنگی را در سال گذشته یک میلیارد و ۴00 میلیون 
تومان اعام می کند و با اشــاره به هزینه ۴50 میلیون 
تومانی اردوی ورودی ها، آن را نیازمند بررســی جدی 
می داند: »بعضی از واحدهای فرهنگی بیشــتر فعال 
هســتند و پول بیشتری از ما می گیرند. روزنامه محترم 
شریف که چپ و راست از ما انتقاد می کند، سال گذشته 
۱۲0 میلیــون تومان بودجه گرفته. اگــر این پول را در 
کانال های تلگرامی خودمان خرج کنیم، بهتر نیست؟«

آمار درست بدهیم
حسینی بودجه جشنواره اقوام را ۱00 میلیون تومان 
اعام می کند و می گوید که هزینه برنامه های شــبانه 
استان ها و گروه های موسیقی از طرف استان ها تامین 
شده اســت. همچنین به گفته او، منطقه آزاد چابهار 
که از حامیان جشــنواره بوده، پیشنهاد داده است که 
برای دبیران استان ها یک سفر چابهار را تدارک ببیند. 
دکتر جذب اسپانســر برای برنامه ها را سخت می داند 
و می گوید: »شــاید اگر شخص دیگری مسئول برنامه 
اقوام بود، می توانست اسپانسر جذب کند. حدود ۳0 
میلیون تومان درآمد از غرفه های سالن جباری داشتیم 
ولی نتوانستیم اسپانسر جذب کنیم. البته ۱۲0 نفر از 
بچه های جدید در این جشــنواره جذب شدند و کارها 

را انجام دادند«.

صرفه جویی پیشه کنیم
در پایــان برنامه، دکتر توصیه هایی پدرانه برای بچه ها 
دارد؛ اینکــه در برگــزاری برنامه هــا به جــای ظروف 
پاســتیکی از ظروف ســلولزی تجدید پذیر استفاده 
کننــد و با توجه بــه هزینه های زیاد چــاپ، به فضای 
مجازی بیشــتر روی بیاورند و تیــراژ کارهای چاپی را 

کاهش دهند.

دکتر حسینی و فعاالن فرهنگی دانشگاه سنگ هایشان را واکندند

یک عصرانه فرهنگی
شنبه

Ó	 ساعت ۱۳ تا ۱5 دعوتید به برنامه »چای با
استاد«، دکتر حسین ابویی مهریز، در سالن 

سمعی بصری دانشکده صنایع.
Ó	 مجموعه نشست های »ریسمان« با موضوع

»ریاضیات کاربردی و چالش های آن« این 
هفته از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳0 با حضور دکتر 
مرتضــی فتوحی در اتاق ۱۲۱ دانشــکده 

علوم ریاضی برگزار می شود.

یکشنبه
Ó	 دیــدار دوســتانه فوتســال پیشکســوتان

دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر 
ساعت ۱۲ در سالن جباری برگزار خواهد 
شــد. این دیدار را که با حضور علی دایی و 
عادل فردوســی پور همراه است، از دست 
ندهیــد و همچنین بــرای هــواداری تیم 

دانشگاه، خودتان را آماده کنید!

دوشنبه
Ó	 روحانــی جنجالی و خبرســاز در موضوع

اســام رحمانی، حجت االســام حســن 
آقامیری، مهمان دانشــگاه شریف خواهد 
بــود. ســخنرانی او با موضوع »انســان در 
قــرآن« ســاعت ۱5 در آمفی تئاتر مرکزی 

انجام می شود.

سه شنبه
Ó	 »چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟«

کارشناســانه  آسیب شناســی  نشســت 
قانونگذاری در مجلس شــورای اســامی 
ســاعت ۱5 تــا ۱۷ برگزار می شــود. برای 
ثبت نام و کســب اطاعات بیشتر به کانال 

تلگرام gpttir@ مراجعه کنید.
Ó	 مسجد دانشگاه سه شنبه ها از اذان مغرب

به مدت یک و نیم ســاعت میزبان جلسات 
هیات هفتگی است. سخنران این جلسات 
روحانی خوش اخــاق هیات الزهرا)س(، 
حاج آقای هدایت، هســتند. حسن ختام 

جلسه هم یک املت صمیمی است.

چهارشنبه
Ó	 فیلم »عرق سرد« ساعت ۱6:۳0 در سالن

جابر اکران و نقد و بررســی می شود. خرید 
بلیت، روبه روی شریف پاس!

Ó	 ســخنرانی گــروه فلســفه علــم دربــاره
»شــک گرایی وجهی ون اینواگن« با ارائه 
آقای مســعود ضیا علی نســب پور ساعت 
۱۳:۳0 تــا ۱5:۳0 در ســالن اجتماعات 
ایــن گــروه برگزار می شــود. برای کســب 
 @philSharif اطاعات بیشــتر به کانال

مراجعه کنید. 

جمعه
Ó	 مناجــات ســحر« هر جمعه یک ســاعت«

پیش از نماز صبح در مسجد دانشگاه برقرار 
است. التماس دعا!
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»آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا«ترین
اواســط هفته پیش، وقتی از مسیر بین سلف مرکزی و ساختمان شهید رضایی عبور 
می کردیم، متوجه جمعیتی شــدیم که دور میزی حلقــه زده بودند و هر لحظه زیادتر 
می شــدند. به  عنوان یک ریش سفید به شما پیشــنهاد می کنیم که همیشه به سمت 
چنین جمعیت هایی حرکت کنید چون معموال یک معنا را می رســانند؛ خوراکی! تیم 

اجرایی جشنواره اقوام تصمیم گرفته بودند آشی با عنوان »آش وحدت« را میان دانشجویان دانشگاه توزیع کنند. 
اما سوالی که ذهن ما را به خود مشغول کرد، این بود که این آش چرا یک هفته بعد از پایان جشنواره به دانشجویان 
داده شد. به همین دلیل آش وحدت عنوان »آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا« ترین را به خودش اختصاص داد. 

»گوش شنوا«ترین
بــا گذشــت ۲6 روز از اعتــراض کارگران هفت تپه، وقتی کســی از مســئولین با 
معترضین صحبت نکرده و به میان آنها نرفته بود، چهار نفر از بســیج دانشجویی 
چهار دانشگاه شریف، شهید بهشــتی، علوم قضایی و امام صادق)ع( - به  جای 
اینکه از درون خانه شان به حال  و روز این کارگران افسوس بخورند - آستین باال زدند 

و به هفت تپه رفتند  و برای کارگران »گوش شنوا«ترین شدند. این دانشجویان همچنین پای حرف های یکی 
از کارگران هفت تپه نشستند و درددل های او را در ویدیویی در کانال بسیج شریف منتشر کردند. امیدواریم 

که با این حرکت حداقل یک نماینده مجلس به خودش بیاید و سری به هفت تپه بزند. 
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کار خودشونه
احسان رستمی »بعــد از زلزله دوتا گســل 

جابه جا شــده، حاال امشــب که دوباره گسل 
بخواد برگرده ســر جاش دوباره زلزله شــدید 
داریــم«. در هیاهــوی زلزله چنــد وقت پیش 
تهــران ایــن پیام توســط یکــی از دوســتان 
تحصیلکرده برایم ارسال شد. موضوع اینقدر 
پیش پا افتاده بود که فقط برایش نوشتم »مگه 
گلنگــدن تفنگه که بره و برگرده؟« پیشــرفت 
ســریع و خیره کننــده فضــای مجــازی در 
سال های اخیر تمام بازی ها را به هم زده است. 
در این فضا همه تشــنه دیده شــدن هستند. 
رقم هــای عجیب و غریــب و نجومی که روزانه 
بــرای خریــد فالــوور و الیک و ســین جابه جا 
می شود کاما گویای مطلب است. پس دور از 
انتظار نیســت که کوچک تریــن مصاحبه ها و 
کلمات از افــراد در کانون توجه قرار بگیرد، از 
»خودت بمال« وزیر بهداشت مقابل شهروند 
بجستانی تا »خب، خب« های وزیر کشاورزی 
در برابــر پیرمرد طبســی. حــال موضوعی با 
اهمیت زلزلــه را در نظر بگیرید؛ رخدادی که 
تمام الیه هــای جامعــه را بــا باالترین درصد 
ممکن تحت تاثیر قرار می دهد. هر خبری در 
ایــن زمینــه به شــدت دیــده می شــود، پس 
جذاب تریــن نقطــه بــرای فعاالن و کاســبان 
فضای مجازی است. به سرعت انواع و اقسام 
دانشــمندان و نظریه ها ظهور می کنند. خبر 
از  برخــی خبــر  بهتــر.  عجیب تــر  هرچــه 
فعالیت های ارتش آمریکا و هارپ می دهند و 
بعضی زلزله را مرتبط با آزمایش های موشکی 
سپاه و فعالیت های هسته ای می دانند و نهایتا 
همــه متفق القول به این نتیجه می رســند که 

»کار خودشونه«. 
فــرض کنیم به هــر دلیلــی زلزلــه رخ داده، 
جالــب اینجاســت که هنــوز هم بســیاری از 
مردِم همیشــه آناین امن ترین مکان اطراف 
خــود را هنــگام زلزلــه نمی شناســند، کوله 
نجات در ماشین یا گوشــه ای از منزل ندارند 
و تنها کاری که به ذهنشــان می رســد، هجوم 
بــردن به پمــپ بنزین هاســت. لــذا عملکرد 
مســئولین و اطاع رســانی نهادهای مسئول 
در زلزله بســیار اهمیت پیــدا می کند. خبرها 
باید بــه نحوی به ســطح جامعه تزریق شــود 
که شــایعات مجال بروز پیــدا نکنند و اعتماد 
اصلــی مردم به کانال های رســمی باشــد و با 
آمــوزش قبلی بهترین تصمیــم را برای نجات 
جان خــود بگیرند. شــاید بهتر باشــد که در 
ســطوح مدیریتی تمام فضاهــا مانند تلگرام، 
توییتر، اینســتاگرام و... به عنوان بستر موثر 
و کاما تاثیرگذار پذیرفته شــوند. در کنار آن، 
مســئولین نیازمنــد آموزش هــای تخصصی 
رســانه هســتند تا بســترهای اطاع رسانی و 
تولید محتوا را به خوبی بشناسند. گاهی یک 
توصیه کوتاه اما موثر می تواند جان بســیاری 

از مردم را نجات دهد. 

گزارش »مســابقات فوتســال دانشــگاه 
شــریف« شــاید برای عده کثیری سام ستارزاده

عبارتی متناقض نما باشد. مگر دانشجوی شریفی هم 
وقت ورزش دارد؟ اصا مگر یک دانشــجوی شریفی 
وقت برای کاری غیر از درس خواندن هم دارد؟ شاید 
شریفی ها با خود یک برگه کاغذ به زمین می برند و قبل 
از هر شوت مسیر حرکت توپ را تا سه کنج دروازه حریف 
محاســبه می کنند و پس از سوت پایان، برگه را به داور 
وسط تحویل می دهند. خیلی عجیب به نظر می رسد 
که در دانشگاه شریف هم فوتبالیست ماهر و تکنیکی 
یافت شود و هم تماشاگر پرشور و متعصب. اینها بخشی 
از تصوراتی هســتند که در ذهن هر شــخصی ممکن 
است وجود داشته باشد، ولی نه در ذهن افرادی که در 
ســالن جبــاری یا ســالن قهرمانی حضور داشــتند و 
صمیمیــت موجود میــان تماشــاگران و کیفیت فنی 
دانشــجویان و استادان دانشــکده های مختلف را به 
چشــم خود دیدند. حدفاصل میــان ۱9 آبان تا 5 آذر 
فرصتی برای برگزاری یک رویداد شریفی بود که ارزشی 
بــه مراتب باالتــر از نام ظاهری خود، یعنی مســابقه، 

داشت.

اینجا سالن ورزش مرحوم جباری است
یــک فینال فوتبالی در دانشــگاه شــریف یک جنگ 
تمام عیــار اســت. شــاید اینجــا ُکــری و کل کل بــه 
چاقوکشــی و قتــل منجر نشــوند و حتی دوســتی و 
صمیمیــت میــان کری خوان هــا را افزایــش دهند، 
شاید اینجا اخاق و جوانمردی به اندازه نتیجه  برای 
بازیکن ها مهم باشد، شاید اینجا افراد برای لذت بردن 
از رویدادهای ورزشی نیازی به گزینش نداشته باشند، 
ولی فوتبال در دانشــگاه شریف همان فوتبال است: 

داغ، پرشور و زیبا. 
فینال مسابقات بین دانشکده ای ساعت ۱۳:۱5 بین 
دانشکده های برق و هوافضا در سالن ورزشی مرحوم 
استاد جباری آغاز شد. فینال امسال یک مهمان ویژه 
هم داشت؛ گادوین منشا؛ مهاجم تنومند پرسپولیس 
که در روز اختتامیه مســابقات جام باشگاه های آسیا 
یک فینالیست جنگنده و قابل احترام بود. مهاجمی 
که به خوبی می داند یک فینالیســت چه احساســی 
دارد، قلبش چقدر تند می تپد، ماهیچه هایش چگونه 
در تکاپو هستند تا هرچه را بر سر راه توپ و دروازه قرار 
دارد کنار بزنند. حضور منشا جالب و هیجان انگیز بود، 
مثل پارسال که حسین طیبی، ملی پوش خوش اخاق 
و پرافتخار فوتسال کشورمان، به سالن قهرمانی آمد.

فینال زیبا
دیدار فینال بین منتخب برق و هوافضا آغاز می شود. 
برقی ها با سه تایی کردن فیزیک و تساوی برابر عمران 
از دور مقدماتی عبور کردند و ســپس با شکست دادن 
تیم های کامپیوتر و ریاضی به فینال بزرگ رقابت ها راه 
یافتند. فوتسالیســت های هوافضا نیز در دور گروهی 
تیم شایســته علوم ریاضی را ۴ بر ۲ شکســت دادند و 
منتخب شیمی محض را نیز با ۱۲ گل درهم کوبیدند. 

در دور حذفی نیز آنها از سد دانشکده های مهندسی 
شــیمی و نفت و سپس مهندســی مواد عبور کردند تا 
رقیب برقی ها در بازی نهایی شــوند. برقی ها بازی را 
بهتر آغــاز کردند و با به ثمر رســاندن دو گل در همان 
دقایــق اول نیمــه اول خیلی ســریع از هوافضا پیش 
افتادنــد. در ادامــه، هوافضایی ها یکــی از گل های 
خورده را پاسخ دادند و نیمه نخست با پیروزی ۲ بر یک 
برقی ها به اتمام رســید. این گل هوافضایی ها به آنها 
انگیزه مضاعفی بخشــید تا در نیمه دوم به جنگندگی 
و حمات خطرناک پی در پی خود ادامه دهند تا بازی 
را به تســاوی بکشانند ولی هیچ یک از حمات متعدد 
آنهــا در نیمه دوم راه به جایی نبرد تا در انتهای دیدار، 
برقی ها روی یک ضد حمله گل ســوم و تمام کننده را 

به ثمر برسانند. 

وقتی لباس استاد و دانشجو یکسان است
اینجا تفاوتی نیســت میان استادی که دانشجویش را 
به رگبار تکلیف و تمرین بســته است و دانشجویی که 
از فان نمره که اســتادش به او نداده، ناراحت است. 
استادی که کاس پراهمیت تدریسش را تعطیل کرده 
و دانشجویی که به جلسه آزمایشگاهش نرفته و چشم 
بر بی رحمی دستیارهای ســختگیر آزمایشگاه بسته 
اســت، هر دو در یک جبهه قرار دارند. دانشجویی که 
ترم پیش با استادش درس چهار واحدی داشته است، 
هر دو در یک ســنگرند و حتی این بار دکتر امین قاسم 
صفریان که یک مهاجم بالفطره است، به پاس کلیدی 
و خاقانه هراد قوکاســیان، دانشجوی سابقش، نیاز 
مبــرم دارد. همه یک بازیکن هســتند، نه بیشــتر و نه 
کمتر. همه نیز مثل یک سرباز قهرمان، مثل نماد یک 
دانشکده تشویق می شوند، آن هم از سوی سکوهایی 
که به لیدر نیازی ندارنــد. گویی همه افرادی که روی 

سکو یک تیم را تشویق می کنند یک قلب واحد دارند. 
خجالت و افــراط در احترام و تعــارف جایی در روابط 
میان دانشجو و استاد ندارند. حضور دانشجو و استاد 
در کنــار یکدیگر موجب شــده اســت در عیــن اینکه 
رقابت ها حساس تر، حیاتی تر و هیجان انگیز تر شوند، 
عنصر صمیمیت و دوستی نیز به مراتب جای بیشتری 
میان تماشاگران و بازیکنان تیم های مختلف باز کند. 

ورزشگاه های ما ببینند
 مســاله حضور بانوان در ورزشــگاه ها سال هاست که 
یک موضــوع داغ در زمینه های اجتماعی و ورزشــی 
کشــور است. هنوز برای این ســوال مرغ و تخم مرغی 
که »ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها علت رواج 
توهین و فحاشی در این فضاهاست یا معلول آن« پاسخ 
قاطعی یافت نشده است. ولی اینکه چرا برعکس این 
موضوع رخ نمی دهد، یعنی فضاسازی فرهنگی الزم 
برای ورود خانواده ها به ورزشگاه ها صورت نمی گیرد 
یا تاشــی در جهت حضــور واقعی بانــوان به منظور 
تلطیف این فضا انجام نمی شود، نگرانی های بسیاری 
را به وجود آورده اســت. با این حال، در فینال شریفی 
مسابقات جوی بســیار دوســتانه و گرم بر سکوهایی 
حکمفرما بود کــه در آنها به جای زنان حضور توهین، 
فحاشی، بی اخاقی و بی احترامی ممنوع شده بود. 
تمامی دانشــجویان و استادانی که با غرور و تعصب از 
تیم منتخب دانشکده خود حمایت کردند، می توانند 
به خود ببالند که نشــان دادند دســتیابی به جو سالم 
و بانشــاط روی ســکوهای ورزشــی در ایران یک امر 
غیرممکن نیســت. امیدواریم جو صمیمی و باطراوت 
ســکوهای سالن جباری الگویی باشد برای سکوهای 
بزرگ ترین مسابقات فوتبالی که قرار است در سال های 

آینده در ایران برگزار شوند.

مسابقات فوتسال بین دانشکده ای استاد - دانشجو به پایان رسید

جام را برق گرفت
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گزارش یکی از زیبایی هــای ایران حضور 
اقوام با رسوم گوناگون و لباس های امیررضا درودیان

سنتی بسیار زیبا در آن است. دانشگاه صنعتی شریف 
نیــز که نمونه کوچکی از کشــور ایران اســت، میزبان 
دانشجویان با قومیت های متفاوتی است. اخیرا در این 
دانشــگاه شــاهد جشــنواره اقوام بودیم که به همت 
معاونت فرهنگی و با کمک دانشجویان برگزار شد. این 
جشــنواره که با کمی تاش بیشتر می تواند از بهترین 
برنامه های فرهنگی دانشگاه باشد، با استقبال خوب 
دانشــجویان مواجه شــد. همانند هر برنامه دیگری، 
جشــنواره فرهنگ و هنر اقوام شــریف نیز با پســتی و 
بلندی هایی همراه بود و نقدها و پیشنهادهایی هم به 
دنبــال داشــت. روزنامه بــرای ســنجش کیفیت این 
جشــنواره و آگاهی از نقاط ضعــف و قوت آن اقدام به 
انجام یک نظرسنجی از طریق کانال تلگرامی خود کرد. 
۳65 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. ۲۲۲ نفر از 
شــرکت کنندگان صرفا از مخاطبــان و ۱۲6 نفر هم از 
دست اندرکاران جشنواره بودند. نکته جالب این است 
که ۱۷ نفر از شرکت کنندگان اصا مخاطب جشنواره 
نبودند اما مشخصا در مورد نحوه بهتر برگزار کردن آن 
نظراتی داشتند. بیشــترین تعداد شرکت کننده ها در 
این نظرسنجی متعلق به استان های تهران، آذربایجان 
شــرقی و یزد به ترتیب بــا 69، ۳۸ و ۲۷ نفر و کمترین 

تعداد هم متعلق به لرستان، زنجان و ایام بود.

جشن اقوام
در ابتــدای این نظرســنجی نظر شــرکت کنندگان در 
مــورد قســمت های مختلف جشــنواره فرهنگ و هنر 
اقوام همانند نمایشگاه فروش واقع در سالن جباری، 
غرفه های دانشــجویی، چادر خارج از ســالن و جشن  
اقوام که عصر و شــب برگزار می شد، پرسیده شد. 59 
درصد شــرکت کنندگان بخش فروش نمایشــگاه را در 
ســطح باال و قابــل قبولی توصیف کردنــد، ۱5 درصد 
آن را ضعیــف دانســتند و ۲0 درصد هــم کیفیت این 
بخش را متوســط ارزیابــی کردند. عده بســیار کمی 
نیز اصا از این بخش اطاعی نداشــتند. اما در مورد 
نمایشــگاه و چادر برپاشده در فضای بین تاالرها، ۷6 
درصد شرکت کنندگان آن را از بخش های بسیار خوب 
جشــنواره دانســتند و ۷ درصد آن را ضعیف توصیف 
کردند. همانند قسمت قبل، عده بسیار کمی از وجود 

این قسمت آگاهی نداشتند.
قسمت دیگر این نظرسنجی به برپایی جشن های اقوام 
در عصر یا شب تعلق داشت. ۷۲ درصد شرکت کنندگان 
از طرفداران این بخش بودند و آن  را قابل قبول توصیف 
کردند. اما تعداد افرادی که از این قســمت جشــنواره 
آگاهی نداشــتند، کمی بیشــتر بود که نشان از عدم 
اطاع رسانی درست در مورد آن دارد. قسمت دیگر که 
تقریبا می توان گفت همه  دانشگاه با آن برخورد اندکی 

داشــتند، غرفه های دانشجویی بود که خارج از سالن 
جباری برپا شده بودند. نظر ۳59 نفر از شرکت کنندگان 
در این قسمت ثبت شد که ۱6۴ نفر آن را عالی و ۱09 
نفر هم خوب توصیف کردند. 5۳ نفر سطح این برنامه 
را متوسط و ۲۳ نفر نیز ضعیف دانستند. تعداد اندکی 
هم در آن حضور پیدا نکردند. در کل، نتایج این قسمت 
از نظرســنجی، با این تعداد نظر مثبت، عملکرد خوب 
بخش های مورد نظر را نشان می داد چراکه بسیار مورد 

توجه مخاطبان قرار گرفته  بودند. 
در روز دوم جشنواره همایشی علمی برگزار شد که بخش 
بعدی نظرســنجی به آن اختصاص داشــت. اما نتایج 
اینجــا کمی متفاوت  بود. ۲۴ درصد شــرکت کنندگان 
اصا از این همایش علمی خبر نداشــتند. شاید بهتر 
بود اطاع رسانی مناســبی در مورد آن انجام می شد. 
6۸ نفر از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند، 
در ایــن همایش حضور پیدا نکــرده بودند. اما از میان 
شرکت کنندگان در همایش مذکور، سه چهارم افراد بر 
این عقیده بودند که این همایش بســیار خوب و عالی 
بــود و تنها ۷ درصد آن را ضعیــف ارزیابی کردند. بقیه 
نیز آن را متوســط دانستند. اینطور به نظر می رسد که 
همایش مفید ولی تعداد شرکت کنندگان آن بسیار کم 
بوده اســت. این مســاله یا به دلیل عدم اطاع رسانی 

مناسب بوده اســت یا عدم جذابیت موضوع و تناسب 
آن با فضای دانشگاه صنعتی شریف. 

اختتامیه
در روز آخــر جشــنواره فرهنــگ و هنــر اقوام شــاهد 
برنامه اختتامیه بودیم. ۳۱ نفر از شــرکت کنندگان در 

نظرســنجی روزنامه اصا از برگــزاری اختتامیه در آن 
روز خاص خبر نداشــتند و در آن شرکت نکرده بودند. 
9۷ نفر هم با وجود اطاع از اختتامیه این جشــنواره، 
در آن شــرکت نکرده بودند. از میان افــراد باقیمانده، 
۱۱5 نفر کیفیت این برنامه را عالی توصیف کردند و از 
آن لذت برده بودند. 5۳ هم گفتند که اختتامیه خوب 

بوده است. ۱۸ نفر برنامه را متوسط و ۱9 نفر هم ضعیف 
توصیف کردند. 

از اعداد و ارقام به دست آمده در بخش اول که در مورد 
بدنه کلی و قسمت های مختلف جشنواره بود، به این 
نتیجه رسیدیم که توانسته بود رضایت مخاطبان خود 

را جلب کند.

سالن جباری و حرف و حدیث ها
همانطور که آگاه هســتید، ســالن جبــاری به بخش 
فروش محصوالت استان ها در جشنواره فرهنگ و هنر 
اقوام اختصاص داده شده بود. اما آنچه از توییت های 
دانشجویان برمی آمد، نشان می داد که عده ای از این 
وضع ناراضی هستند چراکه تمرین تعدادی از تیم های 
ورزشی دچار وقفه شــد و بیش از ۲00 دانشجویی که 
روزانه برای ورزش کردن بــه آن مراجعه می کنند، یک 
هفته آواره شــدند. بر اساس نظرســنجی، 6۲ درصد 
شــرکت کنندگان بر این عقیده بودند که تعطیلی یک 
هفته ای ســالن جبــاری مشــکلی ایجاد نکــرده بود 
و ۱5 درصــد گفتند که ســالن ورزشــی بــه هیچ وجه 
نباید به منظور دیگری اســتفاده شــود. ۱5 درصد از 
شرکت کنندگان هم عقیده ای مشابه داشتند که نباید 

سالن جباری به این برنامه اختصاص داده می شد ولی 
به نظر آنها اختصاص این ســالن به بعضی برنامه های 
دیگر ایرادی نداشــت. مابقی هم معتقــد بودند که 5 
روز تعطیلی برای ســالن جباری زمان زیادی بود و اگر 

کوتاه تر بود، مشکلی ایجاد نمی شد. 

اهداف جشنواره
 دبیر جشــنواره فرهنگ و هنر اقوام هدف از برگزاری 
آن را آمــوزش، پژوهش، مطالعه و ترویج فرهنگ اقوام 
اعام کــرده بود. از نظر بیشــتر شــرکت کنندگان در 
نظرســنجی روزنامه، هدف آموزش در این جشــنواره 
توانســت میانگین امتیاز ۳/۱ از 5 را کســب کند. اما 
یک سوم شرکت کنندگان امتیازات بسیار پایینی به این 
مورد دادند که نشــان دهنده عدم تحقق کامل اهداف 
جشنواره بود. از دیگر محورهای این جشنواره، پژوهش 
در مورد اقوام ایرانــی بود که میانگین امتیاز ۲/۷ را به 
دست آورد. ۴۱ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی 
بر ایــن باور بودند این جشــنواره در بخش پژوهش در 
مورد اقــوام ایرانی ضعیــف و بد عمل کــرد و تنها ۲۴ 
درصد معتقد بودند این هدف به طور کامل محقق شد. 
محور بعدی این جشنواره، یعنی مطالعه فرهنگ اقوام، 
نمره ۲/9 و ترویج فرهنگ اقوام نمره میانگین ۳/6 را 
کسب کرد. از این نتایج برمی آید که جشنواره در ترویج 
فرهنگ اقوام ایرانی بسیار بهتر عمل کرده چراکه نمره 

صفر به این بخش بسیار کمتر از سایرین بود.

برگزارکنندگان و مسئولین
در قســمت بعد، از دانشــجویان و دیگر کسانی که در 
برگزاری این جشــنواره نقشی داشــتند، خواسته شد 
میزان رضایت خود را از تعامل با مســئولین جشنواره 
به ما بگویند. ۲0 درصد آنها از تعامل با مسئولین اصا 
رضایت نداشتند! ۴0 درصد نیز رضایت کامل داشتند. 
نظرات مابقی هم چیزی میان این دو بود و ســطح این 
تعامل را متوســط بیــان کردند. اما آنهایــی که تعامل 
اساسی با مسئولین دانشگاه داشتند، به طور میانگین 

نمره ۳/5 به این تعامل دادند.
در آخر هم از شــرکت کنندگان در نظرسنجی خواسته 
شــد به کل جشنواره از 0 تا 5 نمره بدهند که میانگین 
نمــره ۳/۸ نتیجــه آن بود. ایــن عــدد، موفقیت آمیز 
بودن برگزاری این جشــنواره و نتیجــه دادن زحمات 

دانشجویان و برگزارکنندگان آن را نشان می داد.
بــه شــرکت کنندگان در آن  پایــان نظرســنجی  در 
امکان داده شــده بــود که هرچــه می خواهند درباره 
جشنواره بنویسند. بخشــی از این نظرات را در کانال 
تلگرامی روزنامه )sharifdaily@( خواهیم گذاشــت 
و نظرســنجی را هم تمــام و کمال در اختیــار معاونت 

فرهنگی قرار خواهیم داد.

نتایج نظرسنجی روزنامه درباره جشنواره فرهنگ و هنر اقوام

شما درباره جشنواره اقوام چه گفتید؟

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 آذر   10 شنبه    791 شماره 

نمرات تحقق اهداف جشنواره اقوام شریف

چه نمره ای به کل جشنواره می دهید؟ 

تحقق اهداف آموزشی

تحقق اهداف پژوهشی

تحقق اهداف ترویج فرهنگ اقوام

تحقق اهداف مطالعه فرهنگ اقوام

3.76

3.1

2.7

3.6

2.9
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شــانزدهم نوامبر ســال جاری، 25 آبان، روزنامه »واشنگتن  پست« در مقاله ای با عنوان  کمی آنسوتر
»چرا نفوذ ایران در عراق در حال کاهش اســت« به بررســی عوامل این مساله پرداخت. زینب محبی

خالصه ای از این مقاله را اینجا می خوانید.

بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲00۳ و سقوط صدام 
حســین و حکومت بعث، ایران از خأل سیاسی موجود 
در این کشور اســتفاده کرد و توانست به عنوان شریک 
اســتراتژیک نقش مهمی در سیاســت، اقتصاد و سایر 
جنبه های زندگی مردم عراق ایفا کند. محبوبیت ایران 
بین مردم عراق از سال ۲00۳ تا ۲0۱۴ میادی به طور 
قابل ماحظه ای افزایش یافت. استراتژی ایران استفاده 
از دسته بندی های حزبی در عراق بود، به  گونه ای که با 
کمک احزاب سیاســی شیعه ســعی در افزایش نفوذ و 
محبوبیت خود بین نخبگان سیاســی و عموم شیعیان 
عراق داشت. واشنگتن  پست نظرسنجی هایی بر اساس 
نمونه های ۲500 تا ۳500 نفره در مصاحبه های رودررو، 
دو یا ســه بار در ســال و در طول ۱0 سال گذشته انجام 

داده است.

واشنگتن  پست چه می گوید؟
نتایج به دست آمده از نظرسنجی های واشنگتن  پست 
نشــان می دهد تعداد شــیعیان عراقی ای که نسبت به 
ایران نظر مثبتی دارند، از ۸۸ درصد در ســال ۲0۱5 به 
۴۷ درصد در پاییز ۲0۱۸ کاهش یافته اســت. در طول 
همین دوره، تعداد افرادی که به ایران نگاه منفی دارند، 
از 6 درصد به 5۱ درصد افزایش داشته است. این نتایج 
بیانگر آن اســت که اکثریت جامعه شیعه عراق در حال 
حاضر به ایران نگاه منفی دارند. در همین مدت، شیعیان 
عراقی ای که اعتقاد دارند ایران شــریکی قابل اعتماد 
برای عراق به شــمار می رود، از ۷6 درصد به ۴۳ درصد 
کاهش یافته  و در سوی مقابل، آنهایی که فکر می کنند 
ایران شــریکی قابل اعتماد برای این کشــور نیست، از 
۲۴ درصد به 55 درصد افزایش یافته اند. از طرف دیگر، 
شیعیان عراقی ای که ایران را یک تهدید جدی برای حق 
حاکمیت عراق می دانند، رشد قابل توجهی داشته اند. 
ایــن عدد از ۲5 درصد در ســال ۲0۱6 به 5۸ درصد در 

سال ۲0۱۸ جهش داشته است. 
واشــنگتن  پســت در گزارش خود مدعی شــده است 
که شــیعیان عراق، ایران را مســئول وضعیت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی نامناسب خود می دانند. در سطح 
سیاســی، ایران به عنوان حامی اصلی همه دولت های 
عراق از ســال ۲006 شناخته می شــود. این دولت ها 
کــه تحت کنترل احزاب شــیعی عراق بودنــد، با وجود 
برخورداری از حمایت کامل ایران، تاکنون در راه رسیدن 
به اســتانداردهای زندگی برای عراقی ها به صورت عام 
و برای مناطق شیعه نشــین به صورت خاص شکســت 
خورده اند. این مورد عامل اصلی موج های اعتراضی در 

طول سال گذشته در جنوب عراق بوده است. 

در سطح اقتصادی، ایران از عراق به  عنوان یک میان بر 
برای دور زدن تحریم های اقتصادی استفاده کرده است. 
ایران محصــوالت با کیفیت پایین خود را در بازار عراق و 
به خصوص مناطق شیعه نشین آن که نزدیک مرزهایش 
هســتند، توزیع می کند. این اقدام بــر اقتصاد محلی 
تاثیر منفی گذاشــته و صنایع کوچک و متوسط عراق و 
تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی را به مشکل دچار 
کرده است. برای مثال، بزرگ ترین مجموعه پتروشیمی و 
هزاران مزرعه گوجه فرنگی در بصره تولید خود را در نتیجه 
رقابت ناعادالنه متوقف کرده اند. ایران همچنین به دلیل 
مشکات آب که بصره و جنوب عراق را گرفتار کرده است، 
سرزنش می شود. حکومت ایران به  دلیل مشکاتی که 
در تامین آب و تولید برق با آن روبه رو بود، مجبور به قطع 
جریان رودخانه هایی شد که آب تمیز را برای عراق تامین 
می کردند. این اقدام به کمبود عظیم آب شرب در جنوب 
عراق که عمدتا شیعه نشین هستند، منجر شد. همه این 
عوامل اعتراضات گســترده ای را بین شــیعیان جنوب 
عراق به ویژه در بصره به دنبال داشــت. معترضان حتی 

کنسولگری ایران را در بصره به آتش کشیدند.
البته دالیل کمــی وجود دارد که بــاور کنیم ایران همه 
نفوذش را در عراق از دســت خواهد داد. ایران گســتره 
وسیعی از متحدان و نمایندگان خود را از جمله نیروهای 
بســیج مردمی و احزاب پیشرو سیاسی حفظ می کند. 
با این  حال، ســرخوردگی جامعه شیعیان عراق از ایران 
نشان می دهد که جهت گیری نگرش عراقی ها به سمت 
ایران یا کشورهای سنی عربی در حال محو شدن است 
و این موضوع فضای بیشتری را برای سیاست های ملی 
غیرفرقــه ای باز می کند که با تمرکــز بر اصاحات ملی 

می تواند به عراق در مسیر پیشرفت کمک کند.

سایر رسانه های آمریکایی چه می گویند؟
»فایننشــال  تایم« در مقاله ای تحلیل می کند که نتایج 
انتخابات اخیر عراق نشان دهنده نفوذ ایران در منطقه 
است. در این مقاله ادعا شده است، بدون در نظر گرفتن 
اینکه چه کسی در انتخابات عراق برنده می شد، نتیجه 
به نفــع ایران بود چــون تمام احزاب شــرکت کننده در 

انتخابات به  گونه ای به ایران متمایل بودند. 
»صدای آمریکا« در مقاله ای با عنوان »خشم عراقی ها از 
ایران برای آمریکا یک فرصت است« می نویسد: آمریکا، 
با بازگشــت آشــفتگی به سیاســت عراق، الزم است به 
مبارزه اش علیه نفوذ ایران بر آن کشــور تحرک بیشتری 
بدهد. ایران و ترکیــه روی رود دجله که منبع اصلی آب 
بصره است، سد ســاخته و آب آن را به سوی زمین های 
کشاورزی خود منحرف کرده اند. بغداد و دستگاه های 

محلی هم برای حفظ زیرساخت های آبی اقدامی انجام 
نداده اند. بیشتر خشــم مردم از مسئولین است. ایران 
شبه نظامیان و سیاستمداران اصلی عراق را تحت کنترل 
دارد. پوســترهای رهبران جمهوری اســامی همه  جا 
دیده می شــود. از این منظر، کنسولگری ایران هدفی 
طبیعی برای معترضان بوده اســت. واشــنگتن ممکن 
است بخواهد سیســتم آبرسانی بصره را بازسازی کند، 
اما ایران و مهره هایش تمام تاش خود را برای تضعیف 

این تاش ها انجام خواهند داد. 
»گاردیــن« نیز در مطلبی با عنــوان »عراقی ها در مورد 
ایران چگونه فکر می کنند« می نویســد: نفوذ ایران در 
عراق در جنگ با داعش مطابق جدایی بین قومیت های 
این کشور است و در واقع مطابق قومیت یا حزبی است 
که ســاکنان یک منطقه را تشــکیل می دهند. بسیاری 
از روزنامه نــگاران عراقی می گوینــد به جای اینکه نفوذ 
خارجی در کشورشان زیاد شود، ترجیح می دهند صبر 
و تحملشان را باال ببرند. یک روزنامه نگار عراقی می گوید 
شــیعیان عراق به ایران و سنی ها به عربستان، داعش و 
برخی به آمریکا متمایل هستند. حتی در برخی مناطق 
سنی نشــین، دید خوبی نســبت به ورود شبه نظامیان 
شیعه وجود ندارد و آنها را از داعش خطرناک تر می دانند.

تحلیل ایرانی ها چیست؟
روزنامه »اعتماد« در سرمقاله خود با عنوان »ایران و افکار 
عمومی عراق« می نویسد: اگر امروز به جنوب عراق برویم 
و از مردم این منطقه در مورد ایران سوال کنیم، بسیاری 
از آنها اظهار نارضایتی کرده و ادعا می کنند که ایران در 
امور داخلی عراق دخالت می کند. طی روز های اخیر و با 
باال گرفتن اعتراضات مردمی در جنوب عراق، رسانه ها از 
احساسات ضدایرانی و شعار هایی ضد جمهوری اسامی 
ایران در میان جمعیت عمدتا شــیعه جنوب عراق خبر 
می دهند. این در شرایطی است که در نقطه صفر تاریخی 
سقوط نظام بعثی دیدگاه شهروندان عراقی به ایران، به 
دلیل سیاســت های صحیح و رفتار های شایسته ایران، 
بسیار مثبت و صمیمانه بود. امروز این دیدگاه عوض شده 
است. اما چرا چنین اتفاقی روی داد؟ جمهوری اسامی 
ایران به صورت طبیعــی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، 
سیاســی، تاریخی، فرهنگی و مذهبــی دارای نفوذ در 
عراق است. به تعبیر دیگر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
چه بپسندیم و چه نپسندیم، برای ما ایرانیان و عراقی ها، 
همواره این رابطه و نفوذ از فردای اســتقال عراق وجود 
داشته و تاکنون استمرار یافته است و در ادامه هم وجود 
خواهد داشت. آمد و شــد و استقرار گروه های سیاسی 
معارض عراقی پیش از ســقوط، چه در دوران جمهوری 
اسامی و حتی پیش از انقاب، از جمله عواملی است 
که این نفوذ را تقویت کرده است. واقعیت تلخ این است 
که جمهوری اسامی ایران با وجود همه این مناسبات، 
ارتباط هــا و نفوذی که داشــت، از فردای ســقوط نظام 

بعثی در عراق در مارس ٢٠٠٣ یا فروردین ١٣٨٢ تاکنون 
نتوانسته است از ظرفیت ها و توانایی های خود در رابطه 
با عراق بهره برداری شایسته ای بکند. ایران بعد از سقوط 
صــدام این فرصت را داشــت که چه در راســتای منافع 
ملی خــود و منافع مردم عراق، چه در راســتای مصالح 
عالیه جهان اســام و به  خصوص شیعیان از روابط خود 
با گروه های سیاســی و اجتماعی عراقــی بهره برداری 
کند. اصلی ترین عامل این امر را می توان در ناهماهنگی 
و فقــدان اســتراتژی وحدت بخــش میــان نهاد هــای 
دست اندرکار جمهوری اسامی ایران در امور عراق دید. 
به صورت مشخص، هماهنگی الزم میان سیاستگذاری 
دستگاه سیاست خارجی در دولت با نیرو های برون مرزی 
سپاه یا نیروی قدس و سایر نهاد های موثر از جمله شبکه 
تلویزیونی عرب زبان صدا و ســیما )شبکه العالم( و سایر 
رســانه های برون مرزی - چــه رســانه های ایرانی و چه 
رســانه هایی که در قالب همکاری مشترک با کشور های 

اسامی تاسیس شده اند - وجود نداشت. 
العالم می گوید: نزدیک  شــدن روابط تجاری، سیاسی 
و گردشــگری بین دو کشــور ایران و عراق باعث شــده 
شایعات بسیاری علیه این دو کشور مطرح شود. بیشتر 
شدن روابط تجاری ایران و عراق در سال ها و به خصوص 
ماه های اخیر و به ویژه زمانی که ایران تحت فشار تحریم ها 
قرار دارد، باعث شد رسانه هایی که کمر به شکست مردم 
ایران بسته اند، شایعات و شبهاتی را مطرح کردند. عراق 
یکی از عمده ترین مقاصد صادرات ایران به شمار می رود. 
برخی از رسانه ها به کمک کاربران شبکه های اجتماعی 
در این مدت ســعی کردند با هر ابزاری که شــده روابط 
این دو کشــور را تیره و تار کنند، یک بار با شــایعه فروش 
آب مجانی به عراق و بار دیگر با شایعه گران کردن قیمت 
روادید برای ایرانی ها. دست گذاشتن روی غیرت ایرانیان 
و عدم انتشار صحبت های دقیق نخست وزیر عراق هم از 

دیگر حربه های آنان بود.

حرف آخر
قطعا آماری که واشــنگتن پست ارائه می دهد، به دلیل 
بی رقیب بودن آن، آماری قابل تامل اســت. آنچه نباید 
از نظر دور بماند، هدفی اســت کــه آمریکا به خاطرش 
هزینه گزافی را متحمل شد و جنگی ویرانگر در عراق به 
راه انداخت. قطعا هدفی جز نفوذ، سلطه و حاکمیت در 
عراق و منطقه غرب آســیا و تسلط بر چاه های نفت پر و 
پیمان موجود در این مناطق نمی تواند دولتی را راضی 
کند که هزینه های بســیار باالی مادی و جانی به کشور 
خود تحمیل کند. این هدف مطابق میل آمریکا حاصل 
نشد و بسیار طبیعی است که این کشور همچنان درصدد 
دستیابی به آن باشد و بخواهد هزینه های از دست رفته 
را جبران کند، آن هم در شــرایطی که می بیند کشوری 
در عــراق نفوذ کرده که نه میانه خوبی با آمریکا دارد و نه 

منافع مشترکی.

بررسی وضعیت روابط ایران و عراق از دید مردم

دایه های مهربان تر از مادر
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مطالعه مقاالت ساده اما قانونی!
یکی از وب سایت های مطرحی که به  طور خاص موضوعات آینده نگرانه را هدف قرار داده است،  Futurism نام دارد. مدیران این وب سایت اپلیکیشنی را نیز برای گوشی های هوشمند اندرویدی اپلیکیشن
و iOS توســعه داده اند که تجربه  مناسبی را به کاربران ارائه کنند. به  واسطه  اپلیکیشن Futurism شما می توانید به  
انبوهی از مقاالت آینده نگرانه دسترسی داشته باشید و با مطالعه  آنها حس کنجکاوی خود را ارضا کنید. مقاالتی که 
در این اپلیکیشن وجود دارند، همگی به زبان انگلیسی به رشته  تحریر درآمده  اند بنابراین برای استفاده از آن آشنایی 
متوســط با زبان انگلیســی جزو ملزومات است. استفاده از این اپلیکیشن رایگان است و به هیچ گونه ثبت نامی نیاز 
ندارید. با این حال، به  منظور درآمدزایی، شاهد نمایش تبلیغات در آن هستیم. سعی شده است طراحی رابط کاربری 

Futurism از هرگونه پیچیدگی دور باشد از این رو کار کردن با آن هیچ گونه سردرگمی را برای 
کاربر به  وجود نمی آورد. در صفحه  نخست، شما جدیدترین مقاالت را مشاهده خواهید کرد. 
با کلیک روی لوگوی اپلیکیشن در گوشه  باالی نمایشگر می توانید به دسته بندی ها دسترسی 

پیدا کنید. از حیث تنوع، دسته بندی های Futurism در حد قابل قبولی هستند. انرژی، هوش مصنوعی، سامت، 
حمل  و  نقل، جوامع آینده، فراانســان و واقعیت مجازی از جمله محبوب ترین و شاخص ترین دسته بندی های این 
اپلیکیشن محسوب می شوند. اگر بین مقاالت موجود در این اپلیکیشن مقاله ای توانست نظر شما را به  خود جلب 

کند، با استفاده از قابلیت بوکمارک می توانید آن  را برای خود ذخیره  کنید تا در آینده دوباره به مطالعه آن بپردازید.

فنــاوری به  نوعی در  اف یک
تمــام بخش هــای امیررضا درودیان

زندگی مان رســوخ کرده است. این نفوذ 
همه جانبــه باعث اســتخراج اطاعات 
شــخصی ما نیز می شود. ضرب المثلی 
معــروف ســال ۲0۱0 در دنیای فناوری 
مشهور شد. این سال در دنیای اینترنت 
تاریخی بسیار دور تعریف می شود اما به 
 هر حال  ماهیت صحبت هنوز پابرجاست: 
»اگــر برای محصــول یا خدمتــی  پولی 
پرداخت نمی کنید، شما مشتری نیستید 
بلکــه خودتــان محصول فروخته شــده 
تاکنــون  از ســال ۲0۱0  هســتید.« 
شیوه های دریافت اطاعات ما به  وسیله  
شرکت ها متحول شده  است و امروزه دیگر 
داده هــا را با بی میلی با آنها به  اشــتراک 
نمی گذاریــم بلکه از این کار خشــنود و 
راضــی هــم هســتیم. البته همــه  این 
شرکت ها امکان خاموش  کردن ردگیری 
داده را به مــا می دهند اما آیا خودمان به 
غیرفعال  کردن آن تمایل داریم؟ در ادامه، 
شش روش مرسوم را در زمینه  جاسوسی 

اطاعات کاربران معرفی می کنیم.

1. دکمه  الیک فیسبوک
حتی اگر کاربر فیسبوک نباشید، دکمه  
مشــهور الیک این وبگاه را در جای جای 
اینترنت مشاهده کرده اید؛ عنصری که 
کم کم به بخشی جدانشــدنی از دنیای 
فناوری تبدیل شــده اســت. عــاوه  بر 
دکمه  الیک، دکمه های اشتراک و نظرات 
فیسبوک هم به  عنوان خدمات به وبگاه ها 
عرضه می شوند. این امکانات برای ارائه  
کامل خدمات به سرورهای اختصاصی 
فیســبوک متصل هســتند. این ارتباط 
دوطرفه است. هزینه  امکان الیک  کردن 
وبگاه یا نوشــته بــدون ترک آن، نشــان 
 دادن وبگاه حاضر به فیســبوک خواهد 
بــود. در واقع، با الیک  کــردن هزینه ای 
نمی پردازید اما به فیسبوک می گویید در 
چه وبگاه هایی گشــت  و گذار می کنید. 
فیسبوک با این داده ها به  راحتی شما را 
ردگیری می کند و با آنالیز آنها ، تبلیغات 
را با هدفمندی بیشــتری در وبگاه خود 
برایتــان بــه  نمایــش می گــذارد.  روش 
غیرفعال سازی: وقتی کارتان در فیسبوک 
تمام شد، از حساب کاربری خود خارج 
شــوید. با این کار، توانایی شــرکت برای 
ردگیری رفتارهای شما در اینترنت تا حد 
زیادی کاهش می یابد. البته قابلیت الیک 
 کردن پست ها و صفحات وبگاه های دیگر 

هم از بین می رود. 

2. خدمات مکان یابی گوشی های 
هوشمند

اگــر گوشــی آیفــون داریــد، در بخش 
تنظیمــات و حریم خصوصی بخشــی 
بــرای مکان های بیشــتر بازدیدشــده 
وجود دارد. با وارد شــدن به آن می توان 
فهرستی از شــهرهایی را مشاهده کرد 
که به  صورت منظــم بازدید کرده اید و با 
کلیک روی هر شــهر می تــوان جزئیات 
کامل مکان ها را دیــد. کاربران اندروید 
هم خوشــحال نباشند، اطاعات آنها را 
گوگل جمــع آوری و از آن بدتر، به  جای 
گوشی، روی فضای ابری ذخیره می کند. 
در نتیجــه، ســازمان های قانونی یا هر 
فردی با داشتن رمز عبور شما می توانند 
به اطاعاتتان دسترسی داشته باشند. 
روش غیرفعال ســازی: هــر دوی ایــن 
شــرکت ها امــکان خاموش  کــردن این 
قابلیت را در تنظیمات به کاربر می دهند. 
البته در این بخــش نیز خاموش  کردن، 
تعدادی از قابلیت های دستگاه هوشمند 

را از بین می برد. 

3. اوبر و سرویس های تاکسی 
اینترنتی

قطعا سرویســی که تاکســی ارزان برای 
شــما مهیا می کند، به ذخیره داده های 
ســفرهایتان نیز می پــردازد. البتــه اوبر 
و ســرویس های مشــابه از ایــن داده ها 
برای نشــان  دادن امنیت سفر به کاربران 
نیــز اســتفاده می کننــد. شــرکت های 
تاکسی های اینترنتی تاریخچه  سفرها و 
اطاعات راننده را به شما نشان می دهند 
کــه در مواقع اضطــراری و حل اختاف 
مفید واقع خواهد شد. در این  میان،  اوبر، 
پیشگام صنعت تاکســی های اینترنتی، 
ســابقه  خوبی در زمینه  اســتفاده از این 
داده ها ندارد. این شــرکت پیــش  از این 
در چند نمونــه به صــورت غیرقانونی به 

داده های چند روزنامه نگار دســت یافته 
بود. این نمونه ها بخشی از رسوایی های 
اوبــر بودند که بــه خاطر آنهــا مجبور به 
عذرخواهی شــد. روش غیرفعال سازی: 
این مورد راهکاری به  جز استفاده  نکردن 
از سرویس های تاکسی اینترنتی ندارد که 
در این صورت  مجددا درگیر تاکسی های 
سنتی و قیمت های گزافشان خواهید شد.

۴. شبکه های داده  موبایل
گوشی موبایل به کمک ارسال و دریافت 
ارتباطات رمزنگاری شــده با استفاده از 
دکل های مخابراتی موســوم به ســلول 
)Cell( کار می کنــد. البته در هر منطقه 
احتمال دسترسی به بیش از یک سلول 
وجود دارد. در این مواقع، همه  سلول ها 
برای اتصال به گوشــی تاش می کنند 
اما دســتگاه شــما فقط به یکی متصل 
می شــود و ارتباطش با بقیه  قطع است. 
شبکه  موبایل گزارشی از مکان های قبلی 
ما دارد. دقت این مکانیابی نیز احتماال 
به انــدازه  نزدیک ترین دکل مخابراتی به 
گوشی موبایل بســتگی دارد. البته این 
شــبکه ها می توانند بــا تکنیک مثلث و 
استفاده از داده های دو دکل دیگر، مکان 

را با دقت بیشتری نیز مشخص کنند.
روش غیرفعال ســازی: قطعــا راهی به 
 جز خاموش کردن گوشــی موبایل خود 
ندارید. افــرادی که می خواهند به  هیچ 
 وجه مکانیابی نشوند،  حتی باتری گوشی 

را نیز از آن خارج می کنند. 

5. داده های Exif موجود در تصاویر
تصاویر دیجیتال همگی حاوی اطاعاتی 
دربــاره  تصویــر هســتند که بــا عنوان 
داده های Exif شــناخته می شوند. این 
اطاعات شامل مواردی همچون فاصله  
کانونــی و دهانه  دیافراگم می شــوند که 
عکاســان در زمان تصویربــرداری آنها را 

تنظیم می کنند. این استاندارد نیز مانند 
موضوعات دیگر دستخوش استفاده های 
بیش  از حد شده است به طوری که امروزه 
اطاعات بسیار بیشتری در این داده ها 
ذخیره می شــود. در واقع، اگر با گوشی 
هوشــمند یا دوربین دیجیتال تصویری 
ضبط کنید، به احتمــال زیاد اطاعات 
مکانــی تصویر بــه کمــک جی پی اس 
داخلــی در آن ذخیــره می شــود. ایــن 
اطاعــات بــرای ســاختن محتواهای 
جذابی همچون نقشــه  ســفرهای شما 
و خاطــرات مفیــد خواهــد بــود اما اگر 
عکس ها به دســت افراد غریبه بیفتند، 
اطاعات مضری از شما در دسترس آنها 
قرار می گیرد.  روش غیرفعال سازی: اکثر 
دوربین های دیجیتــال امکان غیرفعال  
کردن قابلیت ذخیره  مکان را در تصاویر 
دارند. همچنین،  شبکه های اجتماعی در 
این بخش به  نفع کاربران عمل کرده اند. 
فیســبوک و توییتر داده های موجود در 
عکس هــای آپلودشــده را در وبگاه پاک 

می کنند. 

6. تشخیص چهره
تاکنون از قابلیت پیشنهاد تگ فیسبوک 
استفاده کرده اید؟ این شبکه  اجتماعی 
می  تواند تصاویر آپلودشده  شما را اسکن 
کنــد و دوســتانی را که تگ نشــده اند، 
به شــما پیشــنهاد بدهد. ایــن قابلیت 
در مقایســه  با انجام دســتی تگ  کردن 
دوســتان ســریع تر است. فیســبوک و 
گوگل کــه قابلیتی مشــابه دارند، برای 
ســال ها از نرم افزارهای تشخیص چهره 
در وبگاه هــای خود اســتفاده کرده اند. 
حتی فیســبوک در سال ۲0۱۲ حکمی 
مبنــی بر غیرفعال ســازی ایــن قابلیت 
دریافت کرد اما هنوز این برنامه ها فعالند. 
از این فناوری در گوشــی های هوشمند 
نســل جدید هم اســتفاده می شــود به 
طوری که گوشی با اسکن کردن تصویر 
شما باز می شــود. این تصویر در گوشی 
ذخیره می شود و در مواقع گوناگون مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، 
اگر گوشی شــما دزدیده شد، در اولین 
تاش بــرای باز کردن قفــل آن، عکس 
سارق و محل او در گوشی ذخیره می شود 

و به راحتی می توان او را پیدا کرد.
روش غیرفعال سازی: این مورد راهکاری 
به  جز نبودن در عکس های دوســتانه یا 
قطع ارتباط با دوستان ندارد. در هر حال 
فیسبوک و گوگل عکس های شما را برای 

شناسایی چهره اسکن می کنند.

فناوری های نوین چگونه باعث جاسوسی از زندگی شهروندان می شوند؟

ماموران جدید سازمان  های جاسوسی 
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 همگام سازی موبایل 
و کامپیوتر شخصی

مایکروسافت چندین هفته پیش برای نخستین 
 بار انتشار گســترده  آپدیت اکتبر ۲0۱۸ ویندوز 
۱0 را آغاز کرد. از میان مهم ترین تغییراتی که این 
آپدیت در سیســتم عامل محبوب مایکروسافت 
ایجاد می کند، می توان به اپلیکیشــن جدیدی 
به نام Your Phone  اشــاره کرد که قابلیت های 
جالبــی را در اختیار کاربر قرار می دهد. در حال 
حاضر این اپلیکیشــن تنها برای سیستم عامل 
اندروید منتشر شده و به کاربر امکان می دهد که 
تصاویر روی گوشی اندرویدی خود را مشاهده کند 
و در صورت تمایل آنها را مستقیما با کامپیوترش 
به  اشتراک بگذارد. در حال حاضر این اپلیکیشن 
تنها برای کاربران اینســایدر ویندوز در دسترس 
است، اما پیش بینی می شود که انتشار گسترده  
آن برای عموم مردم آغاز شود. این اپلیکیشن فعا 
در مراحل اولیه است و با بازخوردهای کاربران به 
مرور گسترده تر می شود. آنگونه که مایکروسافت 
خبر داده است، قابلیت های جدیدی همچون 
جواب دادن پیامک ها و تلفن ها از طریق کامپیوتر 
شخصی در نســخه های بعدی به این مجموعه 

اضافه خواهد شد.

ماسماسک

ایمپلنت ها در خدمت معلوالن
پنجــره ای   BrainGate2 ایمپلنــت مغــزی 
تــازه به روی افراد معلول بــاز خواهد کرد. این 
ایمپلنت بــه افرادی که از گردن به پایین کاما 
معلول شــده اند، اجازه می دهد، با استفاده از 
دســتگاه های دیجیتالی متداول، در اینترنت 
گشــت و گذار کنند!  یک سیســتم متشکل از 
آرایه ای از الکترودها به نام BrainGate2 به سه 
نفر که از ناحیه گردن به پایین فلج شده بودند، 
اجازه داد با اســتفاده از تبلت های متداول به 
دوســتان خود پیام متنی ارسال کنند و عاوه 
بر گشت و گذار در اینترنت، به پخش موسیقی 
بپردازند. این ایمپلنت مغزی در قالب آرایه ای 
از میکروالکترودهــا درون مغز قــرار می گیرد و 
مسئولیت آن  رمزگشایی کردن از سیگنال های 
عصبی است. ایمپلنت مغزی BrainGate2 در 
قشــر حرکتی مغز )Motor Cortex( سه بیمار 
مذکور قرار داده شده بود. این بخش از مغز به 
کنترل جابه جایی های قســمت های گوناگون 
بدن کمک می کنــد. میکروالکترودها فعالیت 
عصبی مغز بیمــاران را تحت کنترل می گیرند 
و تفکــر آنها را دربــاره جابه جا کردن نشــانگر 
روی صفحه نمایش دریافت می کنند. عملکرد 
شــگفت انگیز میکروالکترودهــا حتی به یکی 
از بیماران یاددشــده اجازه داد از فروشگاهی 
آناین یک ســری خواربار ســفارش دهد و به 

نواختن یک پیانوی دیجیتالی نیز بپردازد.

شیرین کاری
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 : sharif_daily

 : sharifdaily

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
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 Fatemeh S

طرف لپ تاپــش هیچ مارکی نداشــت! داریم 
شــرکتی که اینطوری لپ تاپ بزنــه یا باور کنم 

دست ساز بوده؟

یک دانهـ ِزد ِزد 

آقــا این کپ ترکیبــی واقعا پدیــده جذابیه!!! 
می خوام بهشــون بگم باشــه اصا فرض کنید 
مــن پشــت گوشــام مخملیــه، الاقل یــه ذره 
 تغییرات بیشــتری می دادین کــه دیگه حتی 

منم نفهمم:/

 Mehdi Silavi

یکی از مســائل مهم اینه که چقــدر از کوه یخ 
شــخصیتت رو آب باشــه و چقــدرش زیر آب. 
در واقع یعنی شــخصیتت چقدر ِچگال باشه. 
که معادل اینه که حجم شــخصیتت نسبت به 
جرمش چقدر باشــه! که بدیهتــا یعنی اینکه 
چقدر باد کرده باشــی! به عبارت دیگه، چقدر 
شوآف می کنی.  ای بابا! شما الفبای قضیه رو 

مسلط نیستی!!

 Ghalandar

طبق اینرسی، سکوت از حرف زدن بهتره. اما 
در همه زمینه ها تنبلیم به جز این یکی.

 Mohammad Mollanoori

از جلــو متــرو اومــدم بــاال میگــن دارو، دارو 
می خــوای آقا؟ منظــورش دقیقا کــدوم دارو 

است؟

سید بدون تشدید 

از معدود چیزای دانشگاه که قراره دلم واسش 
تنگ بشه چهارشنبه های خلوتشه

 Ali

من َمرد عمودی زمین بودم و امروز از مرحمت 
عشق ببین زاویه ام را #امید_صباغ نو

شنبه هفته گذشــته روزنامه چاپ  هزار قلم
نشــد و هزارقلم هم غایب بود. اما هاتف محقق

چه ما باشیم و چه نباشیم، دنیا ادامه دارد و توییتر هم 
تعطیل نمی شود. این هفته با خاصه  اتفاقات دو هفته 
اخیر برگشــتیم تا غیبت هفته گذشــته را هم پوشش 

دهیم.

بی عدالتی آموزشی؛ رکورد توییتری
دو هفته پیش یکی از شــریفی ها در مورد بی عدالتی 
آموزشــی موجــود در کشــور در توییتــر بــه یکــی از 
مصداق های اخیر آن اشــاره کرد. اشــاره او به آماری 
بود که نشــان می داد اکثریت قریب به اتفاق طاهای 
المپیاد امســال فقط متعلق به دو دبیرســتان معروف 

تهران هستند! 
این توییت بازتاب زیادی در توییتر داشت و حدود ۴00 
بار بازنشــر شــد و به نوعی یک رکورد به جا گذاشــت. 
حتی اگر این تعداد بازنشــر برای اولین  بار نباشــد که 
برای اکانت شریفی ها اتفاق می افتد، به هر حال امری 
نادر اســت. نکته مهم این توییت که مــورد توجه این 
تعداد زیــاد از کاربران هم قرار گرفته، رصد یک پدیده 
اجتماعی و بازگو کردن آن است؛ کاری که از دانشجو 

انتظار می رود.

توییتری ها از اقوام چه گفتند؟
اتفاق مهم دو هفته پیش دانشگاه جشنواره اقوام بود؛ 
مراســمی که در بخش های مختلــف و در جای جای 
دانشگاه برگزار شد. این جشنواره بزرگ در توییتر هم 
بین شریفی ها بازتاب زیادی داشت. واکنش ها بسیار 
مثبت بود، مثل کســی که می گفت: »هرجا میری تو 
دانشگاه، چند نفر رو با لباس محلی می بینی. خیلی 
قشنگ شده فضای دانشگاه«. هرچقدر که مخاطبان 
از بخش هــای دانشــجویی و زیبایــی اش خوب گفته 
 بودند، از بخش غیردانشجویی جشنواره ناراضی بودند 
که بیشــتر به غرفه های داخل جباری مربوط می شد؛ 
غرفه هایی برای فروش اقامی مثل بدلیجات و فرش 
کــه به خاطر آنها یــک هفته ورزش دانشــگاه تعطیل 
شده  بود. مثا یکی از دانشــجویان درباره این بخش 
جشنواره گفته  بود: »بی ارتباط ترین چیز به دانشگاه، 

تو بی ربط ترین نقطه دانشگاه داره برگزار می شه«.

فصل غرغر و ناله
شریف است پر است از کسانی که تا امتحان ها نزدیک 
می شوند، ناله هایشان شــروع می شود و از درسی که 
نخوانده اند و تلنبار شده است می گویند و غر می زنند. 
همه ما یا خودمان اینطور هستیم یا حداقل کسانی را 

می شناسیم که از این دسته باشند. در فصل امتحانات 
و به خصوص در دو هفته اخیر، اگر ناله های شریفی ها 
در توییتر بیشتر از فضای حقیقی نبوده، کمتر از آن هم 
نبوده! توییت هایی از این دست که »دو روز به امتحان 
مونده، هنوز وقت زیاده، بریم یه کم بازی کنیم« یا »تا 
می خوام درس بخونم کوچک ترین چیزی برام جذاب 
می شــه«! در این میان یکی از شــریفی ها هم به نکته 
ظریفی اشاره کرده بود: »دوستان دقت کنند که شب 
امتحان خوندن با شــب امتحان »هــم« خوندن فرق 

داره. اشاره فقط جهت کمتر ناله شنیدن«.

هنوز نیامده، حاشیه   اش رسیده
در چنــد روز اخیــر توییت های مربوط بــه ماجراهای 
حناچی، شــهردار جدید تهران و اخبار تایید شــدن و 
نشدنش زیاد جلب نظر می کرد. بعضی شریفی ها هم 
در مــورد این موضوع توییت کرده  بودند. مثا کســی 
گفته بود اینکه در تایید حناچی اینقدر تعلل می شود، 
نشــان می دهد مدیر توانمندی ا ست. از طرف دیگر، 
یکی از بچه ها به توییت اخیر حناچی اشاره و این سوال 
را مطرح کرده  بود کــه تاکید بر واژه »خلق« آن هم در 
زمانی که اتهام های امنیتی در همین زمینه به او وارد 

شده است، چه دلیلی دارد؟

حتی در توییتر هم

حرف حساب خریدار داره

Siavash

خیلی دور 
خیلی دورتر

فاطمه خورشیدی 

برای ما، ذرات معلق در هوا که شیء مذکوری نبودیم 
و نیستیم، لکه ای سیاه یا هباء منثور. برای ما که کمتر 
از ذره ایم و گاهی خیلی پســت، دست منبسط نور 

باش. نور ترسیدگان در تاریکی ها.

 Aram Nasiri

 Believe it or not, it's all real!
#irannature #mustseeiran #dorfak 
#tourbord



صفحـــــــه آخـــــــــر

8۴5****0935: در مورد نوشــته چند شــماره قبل، 
شریفي چو شریفي ببیند خوشش آید، خواستم بگم 
واقعا همینجوري هستیم. هر چند در ظاهر بگیم بده 
که اینجوري هستیما! ولي خداوکیلي ته دلمون حال 
مي کنیم با این قضیه و اصا ناراضي نیستیم. اینه که 

بده!

  البد یه دلیلی داره می گن انتهای کمدی، 
تراژدیه دیگه!

135****0912: بابــا این میان ترماي مســخره ِکي 
تموم مي شه پس؟

  گیریم که تمام شدند، گیریم که یک درس 
را هم حــذف کردید، با رویش ناگزیــر پایان ترم ها چه 

می کنید؟
577****0937: چــرا این همه غــذاي جدید خوب 
که ســال پیش توي ســلف دادن دیگه ادامه دار نبود و 
بعدش دیگه ندادن؟ پنه، بیف استراگانوف، قیمه نثار.

  بــه قــول معروف، عــدم تکــرار موفقیت 
تصادفی نیست!

اس ام اس

عکس و مکث
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شریف افزار 

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

از میان انبوه تماس های تلفنی، به خاطر کمبود جا، فقط بخشــی از آنها را اینجا )از خودمان در( آورده ایم!

Ó	 الــو؟ ســامیو! مــن مادر
از گربه هایــی  یکــی  میشــولک 
هستم که شماره قبل ازش درباره 
تحریم هــای آمریــکا نظرســنجی کــرده بودید. 
می خواســتم بگم مــن و پدرش اصا بــا نظرات 
ایشون موافق نیستیم! در ضمن، االن یه هفته س 
هیچ خبری ازش نداریم! شما می دونید کجاست؟

Ó	 الو؟ معلوم هست اونجا چه خبره؟ این جشنواره
اقــوام دیگه چه صیغه ایه؟ مــا چه گناهی کردیم 
کــه خونه مــون نزدیک دانشــگاهه. شــورش رو 

درآوردید.

Ó	 الو؟ من فردوسی پور هستم. می خواستم بگم اون
پاس گلی که استاد دانشــکده برق توی فینال با 
هوافضا داد، کاما آفساید بود. من یکی که ول کن 

ماجرا نیستم تا این استاد رو نکشونم برنامه نود!
Ó	 ســام. من کتــری روی یکــی از اجاق هــای گاز

خوابگاه طرشــت ۳ هســتم؛ بلــوک ۳، طبقه ۴. 
می خواستم بگم االن یک شبانه روزه من در حال 
جوشیدنم، کسی نیســت من رو برداره. واقعا فاز 

شما آقایون چیه؟!
Ó	 سام! ببخشید من همون استاده هستم که پاس

گل داد تو فینال. اصا هم آفســاید نبود! از قدیم 

گفتن گل استاد گله، هر کی نخوره خله!
Ó	 الســام علیکم! نحن تکلم من سفارت السعودیه

فی باد الترکیه. مشتاق بزیارت السردبیر، الشیخ 
البزول، فی اسرع الوقت ان شاءالله. 

Ó	 الو؟ می خواســتم بگم خیلی خوبه که این شماره
روزنامه رو به مجلس اختصاص دادید! یه بررســی 
هم بکنید ببینید اگه اصا چیزی به اســم دولت 
نداشتیم وضعیت اقتصادی باز هم به این وخامت 
بود؟ من مونــدم دقیقا اینا کارشــون چیه اونجا! 
ممنون می شم پیگیری کنید. )آخ خ خ یه چیزی 
* علیرضا مختار خورد توی کله م!( 

»الو! نیش شتر؟« 

وقتی اینجا دنبال همکار 
پژوهشی بگردید، انتظاری از 

پژوهش های شما هم نخواهیم 
داشت.

ضمنا بابت پیدا کردن 
همخانه ای از این مکان هم 
به شما تبریک می گوییم. 

امیدواریم که در آینده وقتی 
خاطره آشنایی خود را برای هم 

تعریف کردید، مشکل پژوهشی 
تبلیغ پایین شما هم حل شده 

باشد.

پ.ن: این دو اطالعیه در سرویس 
بهداشتی بانوان در کتابخانه مرکزی 

نصب شده اند.

سرطان خالقیت
یک کار خیلی ســاده را در 
نظر بگیرید، مثل گرم  کردن 
غــذا. ببینیــد، از آن روزی 
که پدرانمان آتش را کشــف 
کردند، بشر بارها با استفاده 
از این نعمت الهی چیــزی را گرم کرده یا پخته 
اســت. هیچ کس شک و شبهه ای ندارد که این 
فراینــد چقدر روتین اســت. حاال شــما همین 
فرایند بدیهی را بده یک شــریفی انجام بدهد. 
شــخصا شــاهد این صحنه بــودم کــه یکی از 
همین شریفی ها یک گرمکن برقی را برداشته، 
یــک ماهیتابه را روی آن گذاشــته و تــا نیمه از 
آب پــر کرده بود. ســپس ظرف غذایــش را در 
آب قرار داده و دِر ماهیتابه را هم گذاشــته بود. 
پرســیدم که چه اصراری بر این فرایند پیچیده 
داری؟ نشست و یک ساعت توضیح داد که این 
گرمکــن دمایش زیادی باالســت و غذا ممکن 
اســت بسوزد و از طرفی با این تکنیک، رطوبت 
غذا هم کم نمی شود و غذا تازه تر می ماَند! اصا 
قصد ندارم بگویم که کارش اشتباه بوده، هرگز! 
اتفاقا خیلی هم هوشمندانه است. ولی چنین 
Process Plantی بــه ذهن کدام آدم ســالمی 
می رســد؟ در دانشــگاه آزاد همیــن چیزها را 
می برند ثبت اختراع می کنند و سه شنبه شب ها 
می روند برنامه »پایش« در شبکه یک و به عنوان 
کارآفرین خودشــان را معرفی می کنند و دنبال 

سرمایه گذار می گردند. 
البته کار همیشه هم به این خوبی جلو نمی رود! 
همان دوست عزیز یک بار هندزفری اش در راه 
خدا مجروح شده بود )خدا نصیب گرگ بیابان 
و گربه جلوی پاس نکنــد(. عیب هندزفری را 
که جویا شد، فهمید مشــکل از فیش آن است 
)همان کله گــی، زائده، ماسماســک یا هرچه 
می خواهید به آن بگویید(. رفت و یک هندزفری 
ارزان تــر خریــد که اولیــن پیونــد موفق فیش 
هندزفری در سطح شــریف را رقم بزند. نتیجه 

چه شد؟ دو خانواده هندزفری را عزادار کرد!
شریفی ها کمابیش همه شان از این بازی های 
عجیب و غریب دارند. هیچ کاری را، هرقدر هم 
ساده، به روش معمولش انجام نمی دهند. یعنی 
اگر می خواهند یک مسیر ســاده را هم بروند، 
باید یک  بار برآورد هزینه انرژی پتانسیل کنند، 
ببینند کدام یک به صرفه تر اســت. یک دفعه از 
داخل دانشکده مهندسی شیمی و نفت خارج 
شــوید و به حوض برســید، می فهمید که برای 
انتخاب مســیر )چــپ، راســت و روی حوض( 
باید یک معادله دیفرانســیل جزئی با سه متغیر 

را حل کنید. 
احتماال می پرســید ما که شــریفی نیســتیم، 
چگونه از این خاقیت ها بزنیم؟ ســاده است! 
برای این کارها نیاز به ذهن خاق ندارید. کافی 
اســت با خود تکرار کنید که شــما یک شریفی 
هستید و شــریفی ها با همه فرق دارند و خیلی 
خفن هســتند. به مرور زمان سرطان خاقیت 

زندگی تان را فراخواهد گرفت.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به روز مجلس و قانونگذاری و تمام حماســه هایی کــه نمایندگان مجلس 
شورای اســامی برای کشــور ما می آفرینند. به پرچم آتش زدن ها، به امضای اســتیضاح و معامله قبل از جلسه 
اســتیضاح، به ســوال های مکرر کلی و دورهمی از وزیران و دولتمردان برای آنکه یک وقت نگویند آقای نماینده 
در صحن مجلس فقط ســلفی می گیرد و با موبایلش بازی می کند و تعداد زیادی شیرین کاری دیگر در بهارستان 
که محدودیت فضای این بخش از روزنامه و بی هنری ما توانایی ادای حق مطلب را درباره آنها ندارد. این شــماره 

از روزنامه را تقدیم می کنیم به مرکز پژوهش های مجلس و تمام گزارش هایی که در آن نوشته شد و خوانده نشد.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی
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