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بعضیا داغشو دوست دارن

این دانشجوهای صاف و ساده!
همیشه وقتی به فعالیت های 
دانشــجویی فکر می کنم، 
ناگزیر به سمت قیاس فضای 
دانشــجوهای قبل و بعد از 
انقالب هم کشیده می شوم. 
در این قیاس کفه دانشــجوهای قبل از انقالب 
معموال بدجوری سنگینی می کند به  طوری که 
اگر تسخیر سفارت آمریکا و حضور در جنگ را هم 
ادامه جنبش دانشجویی قبل از انقالب بدانیم، 
چیــز دندان گیری برای کارنامــه متولدین دهه 
60 به بعد باقی نمی ماند. این در حالی است که 
اغلب دانشجوهای نسل جدید تا حدود زیادی 
از حمایت حاکمیت برخوردارند و حتی از انواع 
تریبون ها و رســانه های رســمی و غیررسمی به 

فعالیت دانشجویی تشویق شده اند. 
پی بردن به راز این تفاوت خیلی سخت نیست. 
دانشــجوهای نســل قدیم هم عقبــه فکری و 
عقیدتــی مســتحکم و خودســاخته ای بــرای 
فعالیت داشــته اند، هم برای آرمانشــان حاضر 
به پرداخت هر هزینــه ای بوده اند و هم کارهای 
بزرگی در کارنامه خود دارند. واقع بین که باشیم، 
درمی یابیم همه این موارد بین دانشجوهای نسل 

بعد از انقالب دوز به مراتب کمتری دارد.
امــا چیزی که بیــش از اینها حداقــل برای من 
مهم بوده و فکرم را به خود مشغول کرده، توقع و 
انتظار دانشجو از کار خود است. به قول »هما« 
در فیلم »ســیانور«، دانشــجوی آن زمان چون 
حال خودش و جامعه اش خوب نبوده، احساس 
می کرده وظیفه ای دارد و باید کاری انجام دهد 
و در ایــن راه هم آمادگی هر اتفاقی را داشــته و 
پــای تصمیمش به هر قیمتی می ایســتاده اما 
وقتی االن به فعاالن دانشجویی نگاه می کنیم، 
دانشــجوی صــاف و ســاده ای را می بینیم که 
ته دلش بدش نمی آید فردا روز از ِقَبل حرفی که 
زده ، قلمی که ســاییده یا کاری که کرده  ، نفعی 
به کار و زندگی اش هم برســد، بدش نمی آید از 
طریق ارتباطی که در فعالیت دانشــجویی اش 
با فالن مســئول و مدیر صاحب نفوذ پیدا کرده، 
بعدها به نان و نوایی برسد. بدش نمی آید وقتی 
پایش را از محیط پاک دانشگاه بیرون گذاشت، 
چند پیشــنهاد خوب از خبرگزاری  و ســازمان  و 

بنیاد و... داشته باشد.
قطعا تجربه فعالیت دانشــجویی می تواند برای 
کار و زندگی فردای دانشــجو مفید باشد و اصال 
قــرار بوده دانشــگاه این جوان خــام را کمی به 
پختگی برساند. ولی اگر قصد دانشجو از کارش 
حتــی اندکی ناخالصــی پیدا کند، اســتقالل 
فعالیتش در بزنگاه ها می شــود کشــک، انواع 
مصلحت هــا یقه اش را می گیــرد و دیگر حاضر 
نیست هر کلمه ای را بگوید و هر قدمی را بردارد 
چراکــه ممکن اســت به مــذاق فالن ها خوش 
نیاید و رزومه اش خراب شــود و از گندم فالن  جا 
نتوانــد بخورد. همین می شــود که این جنبش 
دانشــجویی دیگر بعید است گلی به سر جامعه 
بزند، همین می شــود که انگیزه هــا دیگر حال 
بد االن نیست، بلکه حال خوب فرداهاست که 
دانشجو را به ســمت گود می کشاند، که همان 

بیرون گود بودن به صالح نزدیک تر.
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فصل پنجم  رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
صدا را به تصویر کشیدیم.
رادیو شــریف تصویری 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
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»کامَبک«ترین
این هفته نیز دختران خوابگاه طرشــت 2 توانستند یکی از »ترین ها«ی هفته را به 
دست آورند. پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای شورای صنفی و اعتراضات 
303 دانشــجو به وضــع رد صالحیت ها، باالخره تصمیم بر این شــد که انتخابات 
دیگری برگزار شــود. این انتخابات دوشــنبه 26 آذر برگزار می شــود، اما این بار با 

کمی تفاوت. طبق اعالم کانال شورای صنفی دانشگاه، بیش از 40 نفر برای این انتخابات ثبت نام کرده اند. 
این تعداد ثبت نامی حتی برای خوابگاه طرشت 3 که یکی از بزرگ ترین شوراهای صنفی دانشگاه را دارد نیز 
بی سابقه است. به همین دلیل این هفته مقام »کامَبک«ترین را به دانشجویان خوابگاه طرشت 2 اهدا می کنیم. 

»بی حال«ترین
هر ســال روز دانشجو اکثر گروه های دانشــجویی، به  ویژه تشکل  ها، برنامه های 
جنجالــی و پر حاشــیه ای در دانشــگاه برگــزار می کنند، از همایش هــا گرفته تا 
مناظرات بین دانشجویان یا مسئولین عالی رتبه کشور. سال پیش جامعه اسالمی 
با تریبون های آزاد جنجالی خود معروف شده بود و انجمن اسالمی مستقل نیز با 

اعتراضات اعضایش در جلســه با غالمحسین محسنی اژه ای. امسال نیز ما خیلی منتظر ماندیم تا جامعه 
اســالمی و انجمن اسالمی مستقل که در طول ســال هم خیلی فعال نبودند، دست به کار شوند و حداقل 

برای حفظ آبرو هم که شده برنامه ای به مناسبت روز دانشجو برگزار کنند، اما خبری نشد. 
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عکس خبری

تمام قد به احترام 
پنجشــنبه، 15 آذر، باشــگاه دیپلماتیک وزارت 
امور خارجه میزبان گردهمایی کارکنان دانشگاه 
صنعتی شــریف و خانواده هایشــان بود.  در این 
گردهمایی که با اســتقبال چشــمگیر خانواده 
شــریف برگــزار شــد دکتــر فتوحــی از زحمات 
کارکنان تقدیر و تشــکر کرد، مهندس جهان تیغ 
)مدیــر امــور اداری( از کار هــای انجام شــده و 
افق پیــش رو گفت، دکتــر نجمــی از همکاران 
خداحافظی کرد و دکتــر فاطمی )معاون جدید 
اداری و مالــی( در یــک ســخنرانی کوتــاه از 
برنامه هایــش گفت. گروه موســیقی »ســبوح« 
را  همــکاران  کمــدی  اســتندآپ  و   نواخــت 

خنداند.

وقتی اسم ســید حسن آقامیری را  گزارش
می شــنویم بیشــتر یــاد محــرم، فراز مالجعفری

پادکســت های تلگرامی و حرف های غریب می افتیم؛ 
حرف هایی که از جنس پند و موعظه های همیشــگی 
روحانیت نیستند. دوشنبه گذشته دانشگاه میزبان این 
روحانی پرحاشیه بود. حدود ساعت سه حاج حسن وارد 
سالن آمفی تئاتر شد. برخالف روال عادی جلسات، جلو 
نرفــت و جایی میان جمعیت همان عقب نشســت و با 
بغل دستی های خود شــروع به حرف  زدن کرد. بعد از 
تالوت قرآن، مجری از حاج آقا دعوت کرد که جلســه را 
شروع کند. جلسه از همان ابتدا با شوخی و خنده همراه 
بود. مقدمه بحث بر سر فهمیدن درست قرآن بود؛ اینکه 
هر چیزی آنگونه که ما می خوانیم معنی نمی شود و حتی 
چه بســا معنی عکس بدهد، مثل مادری که بچه اش را 
نفرین می کند در حالی که این نفرین او از ســر نگرانی 
است. مقدمه به سمت توانایی های انسان پیش رفت؛ 
انسانی که از جنس خداوند است و می تواند خلق کند، 
می تواند بسازد، همانطور که مسیح می توانست خلق 
کند. حاج حســن معتقد اســت اگر مسیر درست طی 
شــود، ما می توانیم از تمام ظرفیت های خود استفاده 
کنیم؛ ظرفیت هایی که طبق تعالیم مذهبی ما به قدری 
عظیم و فراگیر هســتند که حتی فرشتگان را به سجده 
وادار می کننــد؛ جایی که انســان را حتی فرشــتگان 
نمی فهمند و نمی توانند با او همراه شوند. ما خالقیم و 
حتی بیشــتر، رحیمیم؛ رحمتی کــه می تواند بر تمام 
جهان ســایه بیندازد؛ رحمتی که می تواند باعث شود 
غصه گذشــته و آینــده را هم حس کنــی؛ رحمتی که 
می توانی با آن به شمر هم رحم کنی. گرچه بحث بسیار 
جذاب بود و با شوخی و خاطره و ذکر منابع دنبال می شد 
و آقامیری حتی به تیکه انداختن های بچه ها هم جواب 
می داد، زمان هایی بود که جلسه فرم کالس های تاریخ 

تحلیلی به خود می گرفت و انرژی حضار کم می شد.

تنها قید جاودانگی
آقامیری معتقد اســت انســان هرچه به خدا نزدیک تر 
شود، بیشــتر از اتفاقات زندگی لذت می برد. او جلسه 
را با تعریف کردن داســتان هایی از پیامبران ادامه داد؛ 
داســتان هایی که شبهات زیادی برای بچه ها به وجود 
آورد تا جایی که داســتان یوسف در پرسش و پاسخ هم 
به بحث گذاشته شد. او عذاب را به دندانپزشکی تشبیه 
کرد؛ دردی که دارو است. برداشت شخصی آقامیری از 
مفهوم جاودانگی این اســت که خلود چیزی از جنس 
قوانین نیوتن اســت، یعنی تغییری در وضعیت ایجاد 
نمی شود مگر اینکه قدرتی بیرونی آن را ایجاد کند. او 
تمام جاودانگی ها را با یک تک آیه قید زد که در آن گفته 
شده است: »جاودانگی مشروط به خواست خداست«.

پرســش و پاسخ بخش اذیت کننده ای بود و با اعتراض 
بعضی از حاضرین نیز همراه شــد. دو، ســه نفری که 
از ابتــدای جلســه نقدهایی به صحبت هــای حاج آقا 
داشــتند، باال  رفتند و وارد بحث هایی  شدند که خیلی 
برای سالن شنیدنی نبود. آقامیری از چهارچوب های 
یک خطبه روحانیت پیروی نمی کند و بعضی مواقع این 
عدم پیروی بحث را به حاشیه می کشاند. ضمن آنکه به 
عقیده بعضی از حاضرین، آقامیری جهان را آنطور که 
هست، نمی بیند؛ کسی که معتقد است متجاوز به یک 
دختر هم باید بخشیده شود از آن رو که قربانی لیاقِت 
بخشیدن دارد. جلسه »انســان در قرآن« که با دعوت 
انجمن اســالمی دانشــگاه شــکل گرفته بود، حدود 

ساعت شش پایان یافت.

گزارشی از سخنرانی سید حسن آقامیری با موضوع انسان در قرآن

کالس جبرانی دینی انجمن اسالمی
شنبه

ÓÓ گرامیداشــت: مراسم گرامیداشت شهید
مدافع حرم، مصطفی کریمی، دانشجوی 
مهندســی معماری دانشــگاه تهران )ویژه 
برادران( به همراه پخش مستند »از مصطفی 
تا مصطفی« از ســاعت 15 تــا 16:30 در 
نیم طبقه ساختمان ابن سینا، اتاق شماره 
22 برگزار می شود. مهمانان این برنامه دکتر 
حامد مظاهریان )معاون وزیر راه( و ســجاد 

کریمی )برادر شهید( هستند.
ÓÓ Learn« اســتارت آپ: کارگاه آموزشــی

Startup« از ســاعت 16 تا 20 با ارائه دکتر 
ســید مهدی ســادات رســول در مجتمع 

خدمات فناوری، سالن C برگزار می شود.
ÓÓ 16 آذر انجمــن اســالمی: »آخرین پرواز

امیــد؟!« آیین بزرگداشــت روز دانشــجو 
با حضــور پروانه سلحشــوری، محمدرضا 
جالیی پور و احمد زیدآبادی ساعت 15 در 

سالن جابر برگزار می شود.

یکشنبه
ÓÓ یــی هما د گر  : ن لتحصیــال غ ا ر فا

دانش آموختگان ورزش دوســت شــریفی 
از ســاعت 1۷ تا 20 در ســالن آمفی تئاتر 
فارغ التحصیــالن  انجمــن  ســاختمان 
برگزار می شــود. بــرای ثبت نام و کســب 
اطالعــات بیشــتر بــه کانــال تلگرامــی 

SharifVarzeshi@ مراجعه کنید. 
ÓÓ ســهمی از مهربانــی: بــرای »کمــک به

بســته بندی ارزاق خانواده هــای نیازمند« 
خانم ها می توانند از ساعت ۸ تا 16 به دفتر 
فردای ســبز، روبه روی ســاختمان انجمن 
فارغ التحصیالن مراجعه کنند. در روزهای 
آتی هم این کار ادامــه دارد. برای اطالع از 
ســاعت دقیق به کانال گروه فردای سبز به 
کانــال تلگرامی FSabzStudents@ ســر 

بزنید.

دوشنبه 
ÓÓ »اکران فیلم: »رزم آرا، یک دوسیه مسکوت

با حضور نویســنده و کارگردان آن، احسان 
عمادی، ســاعت 16 در آمفی تئاتر مرکزی 
اکران می شــود. برای تهیه بلیت و کســب 
اطالعــات بیشــتر بــه کانــال تلگرامــی 

CinemaSUT@ مراجعه کنید.
ÓÓ حراست: نشست آموزش رفتارهای امنیتی

هنــگام خفت گیری به همــراه پخش فیلم 
از خفت گیری هــای واقعــی )!( بعد از نماز 
مغرب و عشا در نمازخانه طرشت 3 با حضور 

مسئولین حراست برگزار خواهد شد.

چهارشنبه
ÓÓ فیزیک: سخنرانی مهندس علی هادیان با

عنوان »جهان های موازی و انفجار بزرگ« 
از ســاعت 16:30 تا 1۸:30 در آمفی تئاتر 

مرکزی انجام می شود.
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»از عرش به فرش «ترین
مســابقات فوتسال خوابگاه همیشه دانشجویان زیادی را به خود جذب می کند. 
برای مثال هر ســال حدود 20 تیم از خوابگاه طرشت 3 در این مسابقات ثبت نام 
می کردند. تربیت بدنی نیز هوای این مسابقات را داشت و به همه اعضای تیم ها 
یک دســت لبــاس فوتبال می داد که این خود نیز در پرطرفــدار بودن آن بی تاثیر 

نبود. اما امســال تربیت بدنی عنوان »از عرش به فرش«ترین را بــه خود اختصاص داد زیرا پس از ثبت نام 
20 تیم، با برگزاری مســابقات تک حذفی، این تعداد را به 10 تیم رســاند و فقط به آنها لباس ورزشــی داد. 

البته برخالف سال های قبل، همراه این لباس جوراب ورزشی وجود نداشت.

»هنجارشکن «ترین
هفتــه پیش اتفاقات جالبی را در ســلف شــاهد بودیم. اول اینکه به کســانی که 
فداکاری کرده و به جای چلوکباب دورو )دورنگ(، خوراک کشــک بادمجان رزرو 
کرده بودند، عالوه بر غذای اصلی، مقداری کشک بادمجان با روش پخت متفاوت 
به منظور تســت و نظرسنجی از دانشــجویان داده شد. اتفاق دوم هم این بود که 

دکتر فاطمی زاده، معاون دانشــجویی دانشــگاه، تصمیم گرفت چند بار به جای رفتن به سلف اساتید، به 
میان دانشجویان بیاید و صرف ناهار با آنها را تجربه کند. دکتر فاطمی و سلف توانستند به این ترتیب مقام 

»هنجارشکن«ترین را به دست بیاورند. 
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زندگی جهنمی در خوابگاه
مهدیه امین مثل یک ســرباز وظیفه که 

می تواند تا آخر عمر برایتان از خاطرات شیرین 
دوران ســربازیش تعریف کند، یک دانشجو هم 
می توانــد تــا آخــر عمــر از اتفاقــات عجیب و 
باورنکردنی که در دانشگاه برایش اتفاق افتاده 

است، بگوید!
حال اگر این دانشــجو ســاکن خوابگاه باشد، 
اتفاقــات گفتنی تر و شــنیدنی تر می شــوند؛ 
اتفاقات جالب و خنده داری که اگر برای دیگران 
تعریف کند، شــاید حتی دلشان بخواهد برای 
یک شــب هم که شده اســت زندگی در محیط 

خوابگاه را تجربه کنند.
امــا امــان از روزی که همین محیــط جذاب و 
دوست داشتنی به جهنمی تبدیل شود که شب 
و روزش پر از آزار و فشــار روحی برای اهالی آن 
باشد. تصور کنید مجبور باشید در کنار افرادی 
زندگــی کنید کــه از نظر فرهنگــی و اعتقادی 
نقطه مقابل شما هســتند، با هم تفاهم ندارید 
و مشــکالت زیادی دارید. بــرای انتخاب اتاق 
و هم اتاقــی در خوابگاه - ماننــد انتخاب واحد 
اول ترم - اگر خدای نکرده ســرعت عمل کافی 
نداشــته باشــید، کالهتان پس معرکه است و 
بعدش باید به هزارجا مراجعه کنید؛ همان طور 
که پس از زمان انتخاب واحد مجبور می شــوید 
بروید دنبال معاون آموزشی دانشکده و اساتید 
و بــا احترام و خواهــش بخواهید کــه درس یا 
دروســی را بگیرید. برای انتخاب درســت چند 
هم اتاقی زمان کافی ندارید. بعد از آن هم باید 
اتاق مــورد نظرتان را انتخاب کنید در حالی که 
همیشــه تعداد اتاق از تعــداد متقاضیان کمتر 
اســت! همیشــه چندین نفر محکوم به زندگی 
در » جهنِم خوابگاهی« می شــوند؛ محکوم به 
زندگی با کســانی که دین و دنیایشــان با شما 

متفاوت است!
به فکر چــاره  می افتید؛ مراجعه به سرپرســت 
خوابــگاه، نــه یک بــار بلکــه چندین بــار. اما 
پاســخی که می شــنوید این اســت: سازش و 
مــدارا! یا بروید خودتــان را اصــالح کنید! اما 
مگر به همین ســادگی می توان شیوه زندگی را 
تغییر داد؟! صبرتان تمام می شود و پی در پی به 
همه جا مراجعه می کنید، نامه نگاری می کنید 
و در نهایــت پاســخی کــه از نامه نگاری هــا و 
درخواســت های مکرر از مســئولین اداره  امور 
خوابگاه ها می شنوید این است: به جای اینکه 
از ما درخواســت تغییر اتاق کنید، بروید کمی 
روی خودتان کار کنید! یا وقتی مشــکالتتان را 
مطرح می کنید، پوزخندی تحویلتان می دهند 

که این مشکالت بچه گانه چیست؟
امــا آیــا آنهــا حاضر می شــوند حتی یــک روز 
خودشــان را جای افرادی بگذارند که هر روز با 
این مشکالت به سر می برند و زندگی می کنند؟! 
اینگونه می شود که عالوه بر فشار درسی و دوری 
از خانواده، فشارهای دیگر هم به شما تحمیل 
می شوند و مجبور می شوید برای فرار از افسردگی 
ناشــی از فشــار روحی دنبال راهکار باشــید.

در نــگاه اول تنهــا  ارتباطــی کــه بین گزارش
فیزیک و اقتصاد می توان برقرار کرد، در 
واژه »تورم« خالصه می شود. در حالی 
که تورم اقتصــادی آه از نهاد همه بلند 
می کنــد، در کیهان شناســی مــدرن، 
مدل هــای تورمی یکــی از موفق ترین 
نظریات برای توصیف تحول عالم اولیه 
به شــمار می رونــد. اما زنــگ پژوهش 
فیزیک هفته گذشــته ادعایی بیشتر از 
این داشــت. عنوان این برنامه »تحلیل 
بحران اقتصادی کشور از منظر فیزیک 
اقتصــاد« اعالم شــد و مهمان آن دکتر 
علی حسینی، فارغ التحصیل دکتری 
فیزیــک شــریف و عضــو هیات علمی 
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه شــهید 
بهشتی بود. آمفی تئاتر جناب دانشکده 
فیزیک روز یکشنبه، 11 آذر، جمعی از 
فیزیکدانان و فیزیک دوستان را این بار 
به بهانه اقتصاد دور هم جمع کرده بود.

اقتصاد، از الف تا دال
دکتر حســینی ارائه خود را با تاریخچه 
علم اقتصاد آغاز کرد. به گفته او، اقتصاد 
مدرن با کتاب »ثروت ملل« آدام اسمیت 
آغاز شــد. اسمیت دســت های پنهان 
بــازار را معرفــی کرد که بــدون دخالت 
دولت می تواند بازار را به تعادل برساند، 
مثل عرضه و تقاضا که تعادل قیمت ها 
را بــه دنبــال دارد. برخــالف نظریات 
اقتصاد کالسیک، در دهه 1930 رکود 
اقتصــادی جهــان را فراگرفــت. بعد از 
این بحــران، نابغه ای به نام جان مینارد 
کینز ظهور کرد که شالوده های اقتصاد 
کالن را بنا نهاد. براساس نظریات کینز، 
دولت ها هنــگام رکود بایــد حجم پول 
بــازار را افزایش دهند و سیاســت های 
انبســاطی را در پیــش  بگیرنــد چراکه 
انسان ها در بحران و رکود، طبق غریزه 
خــود، می ترســند و براســاس تــرس 
عمل می کنند و درنتیجه رکود تشــدید 
می شــود. به عقیده کینز، دولت ها در 
موقــع بحران بایــد از بخش خصوصی 
خرید کنند تــا جریان اقتصاد به حالت 
عادی بازگردد. بعد از جنگ جهانی، با 
توجه به موفقیت های اقتصادی آمریکا 
و آلمان که از ایده  های کینز اســتفاده 
کــرده بودنــد، نظریات او با اســتقبال 
روبه رو شــد. تفکر اقتصــادی حاکم بر 
سیاستگذاری کشورهای غربی تا دهه 
۸0 براساس نظریات کینز بود. در دهه 
90 نظریه »بازی ها« مطرح شد که در آن 

برای عوامل موثر بر اقتصاد عقالنیت در 
نظر گرفته می شد و از برهم کنش عوامل 
مختلف، اقتصاد به تعادل می رســید. 
مخالفان ایــن نظریه عقالنیت عامل ها 
را محدود می دانستند و اعتقاد داشتند 
کــه در دنیای واقعی، خرد محدود مانع 
رســیدن به نقطه تعادل می شــود. بعد 
از بحران اقتصــادی دهه ۷0 آمریکا که 
رکود و تورم توأمان را به همراه داشــت، 
فریدمن ظهور کرد و بعد از آن، دســت 
برتر را اقتصاددان های نئوکالســیک یا 
بازار داشــتند که می خواستند نظارت 
دولت بر بخش خصوصی کاهش یابد. 
حباب مســکن و رکود اقتصادی آمریکا 
و جهان در قرن جدید باعث شد دوباره 
دولت ها به نظریــات کینز روی آورند به  
گونــه ای که اوباما برای خروج از بحران 
سیاست های انبساطی در پیش گرفت. 
اســتیگلیتز در کتــاب »ثبات و رشــد« 
خود بیان می کند که وقتی راهکارهای 
اقتصــادی جهــان اول به کشــورهای 
جهان سوم ارائه شد، اقتصادهای آنها 
ســقوط کــرد و این بدان معناســت که 
اقتصاد کالن در جهان اول و جهان سوم 

الگوهای متفاوتی دارد.

فیزیک به یاری اقتصاد می آید
اندرســون، فیزیکدان آمریکایی برنده 
جایــزه نوبــل، در مقالــه ای بــا عنوان 
More is Differnent بــه تفاوت هــای 
سیســتم های خــرد و کالن می پردازد. 
وقتی تعدادی ذره در یک سیستم کنار 
هم قرار می گیرنــد، رفتار جمعی ذرات 
با رفتــار تک تــک آنها بســیار متفاوت 
اســت و پارامترهایــی در مقیاس کالن 
تعریف می شــود کــه در مقیــاس خرد 
وجــود نــدارد، ماننــد شــبکه عصبی 

مغــز. بنابراین شــناخت مقیــاس ریز 
لزوما به معنای شــناخت مقیاس کالن 
نخواهد بــود. اقتصاددان ها نیز اکنون 
به همین عقیده رسیده اند. تغییر اندک 
پارامترهای یک سیستم در مقیاس بزرگ 
به کلی می تواند رفتار سیستم را عوض 
کند. درنتیجه سیســتم های اقتصادی 
نیــز مانند سیســتم های بــس ذره ای 
در فیزیــک، نقــاط تعــادل موضعــی 
زیــادی دارند که در اقتصاد کالســیک 
بــه آنها توجــه نمی شــود. حتی طبق 
کارهای پژوهشــی دکتر حسینی، تورم 
و بیکاری رفتار فراکتالی دارد و خواص 

ترمودینامیکی نشان می دهد.
در اقتصاد یکسری واقعیات وجود دارد 
که سال هاســت مشاهده می شود ولی 
توجیهی برای آنها وجود ندارد. به عنوان 
مثال، نســبت درآمد از حقــوق و درآمد 
از ســرمایه همواره میزان ثابتی بوده یا 
ســرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا به 
صورت کلی رشد ثابتی داشته در حالی 
که یک زمان اقتصاد براساس کشاورزی 
بــوده و یک زمــان براســاس صنعت و 
درحال حاضر براســاس خدمــات. به 
گفته حسینی، این روندها با مدل های 
فیزیــک اقتصــاد قابل توجیه اســت. 
براســاس شبیه ســازی های مدل های 
نظری، مشخص شــده است که دولت 
برای خــروج از بحران بایــد چه میزان 
بودجــه صرف کند که در مــورد آمریکا 
نتایج درســتی به دنبال داشــته است. 
طبق ایــن شبیه ســازی ها، در صورت 
اقدام دولت در یک پنجره زمانی شش 
ماهــه، بودجــه مــورد نیــاز یک چهارم 
می شــود. همچنین نجات شرکت های 
بزرگ هنــگام رکود به بودجــه کمتری 

نیاز دارد.

ایران و اقتصاد یخ زده
حسینی در بخش آخر سخنان خود به 
وضعیت فعلــی اقتصاد ایران پرداخت. 
به عقیده او، ما در بخش مسکن شاهد 
یک رفتــار تناوبی هســتیم بــه  طوری  
کــه وقتی نســبت اجاره بها بــه قیمت 
مســکن به حــدود 5 درصد می رســد، 
اجاره نشــینی دیگر به صرفه نیســت و 
مردم به خرید مســکن روی می آورند و 
در نتیجه افزایش تقاضا، مســکن گران 
می شــود و این نسبت کاهش می یابد و 
بازار مسکن دچار رکود می شود تا دوباره 
با افزایش بهای اجاره، نسبت مذکور به 
آستانه خود برسد و مسکن رونق بگیرد. 
ایــن رفتار در حــال حاضــر تغییر پیدا 
کرده که دلیل آن، رشــد قیمت مسکن 
بیش از میزان تــورم، افزایش ناعادالنه 
اجاره بها، افزایش ســهم اجاره از سبد 
درآمد خانواده، کاهش قدرت پس انداز، 
افزایــش تقاضا بــرای اجاره نشــینی و 

درنتیجه رکود بازار مسکن است.
دولت ها برای ایجــاد تعادل بین دخل 
و خرجشــان به چاپ پول و تزریق آن به 
بازار روی می آورند که باعث ایجاد تورم 
می شود. برای ایجاد تعادل بین صادرات 
و واردات، نرخ ارز نیز باید با تورم افزایش 
یابد. اگــر دولتــی بخواهد نــرخ ارز را 
ثابت نگــه دارد، بایــد از طریق کاهش 
هزینه های خــود یا اســتفاده از منابع 
صادراتــی مانند نفت، ارز بــه بازار وارد 
کند که این کار تولید داخلی را با مشکل 
مواجه می کند. متاسفانه در سال های 
گذشته سیاست اشتباه ثبات قیمت ارز 
از ســوی دولت ها اتخاذ شده که شاهد 
آثار سوء آن هستیم. از جمله اشتباهات 
اقتصاددان های دولت یازدهم، تدوین 
برنامه هــای بلندمدت و عــدم توجه به 
فشــار اقتصادی در کوتاه مدت، اتخاذ 
سیاست های انقباضی در رکود و اجازه 
دادن بــه بانک ها بــرای ارائه بهره های 

غیرواقعی بود.
به عقیده حسینی، تورم برخالف تبلیغ 
اقتصاددان های بازار، یک پدیده منفی 
نیســت. تورم در کشورهای جهان سوم 
در واقــع مالیــات دولــت اســت که هر 
فرد متناســب با درآمد خــود از آن تاثیر 
می پذیــرد و درآمد دولت نیز تا حدودی 

از تورم تامین می شود.
در پایان جلسه، دکتر حسینی اعالم کرد 
کــه به زودی نتایج کارهــای تحقیقاتی 
خــود را در کتابــی با عنــوان »اقتصاد 

یخ زده« منتشر خواهد کرد.

وقتی فیزیکدان ها وارد اقتصاد می شوند 

نظریه هایی برای همه چیز

نامه وارده
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از همان روزی که دانشــگاه در ایران به وجود آمد مورد توجه ویژه حکومت و مردم قرار  گرفت. یکی از دالیل آن تربیت و تجمع قشر تحصیلکرده بود و دیگر اینکه اهالی دانشگاه پرونده
ســعی می کردند به نحوی در معادالت کشور نقشــی بازی کنند و حضور داشته باشند. معموال پیشانی 
کنش های اجتماعی و سیاسی دانشگاه نیز دانشجویان بودند که در مواقعی بسیار تعیین کننده هم بودند. 
البته ما در مقام قضاوت مثبت یا منفی بودن نتایج این فعالیت ها نیستیم ولی چیزی که مشخص است، 
اینکه دانشــجویان در بزنگاه هایی از تاریخ ایران در معرض تصمیم گیری بوده اند که چه کنند. در پرونده 
پیش رو سعی کرده ایم چند رویداد تاریخی را که دانشجویان در آن نقشی پررنگ داشته اند، ذکر کنیم. در 
یک نظرسنجی از مخاطبان خواستیم بدون در نظر گرفتن اطالعات کنونی خود از آن رویدادها، به زمان 
سفر کنند و بگویند اگر در آن موقعیت ها بودند، چه می کردند. هر چند این نظرسنجی و این فرض ها خالی 

از اشکال نیست، ولی حسی کلی از حال و هوای دانشجویان را به ما منتقل خواهد کرد.

تصمیم های دانشجویان در تاریخ معاصر ایران از نگاه دانشجویان امروز

بعضیا داغشو دوست دارن
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تحصیل در خارج از کشور با حمایت حکومت شاه

کوی دانشگاه

بورسیه کردن دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور با پول دولت کاری رایج بود و بسیاری 
از اســتادان خودمان نیز از همین بورســیه اســتفاده کردند، به 
خارج رفتند و بازگشــتند. گروهی هم البته همان خارج کشــور 
ماندند. اوایل دهه 50 رابطه ایران با کشــورهای غربی و پذیرنده 
دانشــجو بسیار خوب بود. هنوز جو سیاســی دانشگاه ها ناآرام 
نشــده بود ولی ســخنرانی ها و کتاب های پراکنده ای در جامعه 

به چشم می خورد. 
سوال: آریامهر دارد گروهی را برای تحصیل در خارج 
از کشــور بورســیه می کند. تو هم اسمت در فهرست 

پیشنهادی است. آیا این بورسیه را قبول می کنی؟

15 تیرماه 13۷۸ روزنامه »ســالم« به دلیل انتشــار یک نامه منتســب به ســعید امامی توقیف شد. 
گروهی از دانشــجویان با میدان داری دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسالمی دانشگاه تهران در کوی 
این دانشــگاه تجمع و شــبانه به ســمت خیابان جالل  آل احمــد راهپیمایی کردنــد. در پایان تجمع 
بیانیه ای خوانده شــد و روز بعد تعداد معترضین افزایش یافت و شــعارها نیز تندتر شــد به طوری که 

بین نیروهای امنیتی و دانشــجویان معترض درگیری شدیدی 
رخ داد. در آن روز حداقل یک دانشــجو کشــته شد و پس از آن 
دادگاه های متعددی برگزار شــد و در نهایــت یک مامور نیروی 
انتظامــی به جرم دزدیدن یک ریش تراش محاکمه شــد! تعداد 
زیادی از دانشجوهای دانشگاه های دیگر هم به کوی دانشگاه 

تهران رفتند.
ســوال: تابستان ســال 1378 اســت. خبر می رسد 
گروهی از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تحصن 

کرده اند. آیا به آنها می پیوندی؟

سه آذر اهورایی

ســال 1332 سالی پرحادثه در ایران بود. طی کودتای 2۸ مرداد، مصدق از نخست وزیری برکنار و جو 
ســنگینی برای فضای سیاسی کشور حاکم شد. خبر رسید که نیکســون به ایران می آید تا با مقامات 
رسمی دیدار کند. همین موضوع جرقه ای شد برای سر باز کردن عقده سرکوب شده دانشجویان نسبت 
به آمریکا که از بازیگران اصلی کودتا بود. صدای دانشــجویان به اعتراض بلند و جو دانشــگاه متشنج 
شد. باالخره در آذر آن سال نیروهای امنیتی به دانشگاه ریختند و حتی وارد برخی کالس ها شدند و در 

نهایت با شلیک گلوله، سه نفر از دانشجویان به شهادت رسیدند.
ســوال: فرض کن امروز 16 آذر 1332 اســت. پس از 
کودتای مرداد، فضای کشور ملتهب است و بسیاری 
از مردم و گروه های سیاســی از دخالت آمریکا در این 
ماجرا ناراضی هستند. معاون رئیس جمهوری آمریکا 
قرار است به دانشــگاه بیاید و همین موضوع فضای 
دانشگاه را هم به هم ریخته است. آیا در این اعتراض ها 

شرکت می کنی؟

   بله
   خیر

٪66

٪34

   بله
   خیر

٪35

٪65

   بله
   خیر

٪85

٪15

10 شب سخنرانی فرهنگی در سفارت آلمان

»در گفتارها غرض بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر شناسانده شود 
و خواســت اساســی آن، یعنی آزادی اندیشه و قلم و راستای کوشــش های آن به منظور اینکه آزادی در 
عمل بنشــیند و به صورت یکی از داده های عادی و اجتماعی ما درآید به اطالع همگان برســد.« این را 
رحمت ا... مراغه ای مسئول برگزاری برنامه »بزرگداشت گوته« در سفارت آلمان گفت؛ برنامه ای که خیلی 

سریع از حالت فرهنگی به سیاسی تغییر ماهیت داد و ساواک به 
آن حساس شد. بیشتر افراد حاضر در این برنامه دانشجو بودند. 
نتیجه این جلسات، ادامه بحث های سیاسی در دانشگاه ها بود.
سوال: جو سنگین است و هر شب احتمال دارد که یا 
بیرون از سفارت به دانشجویان حمله شود یا نفوذی 
ســاواکی ها افراد را شناسایی کند و نیروهای امنیتی 
بیرون از مجموعه آنها را دســتگیر کنند. آیا به برنامه 

امشب گوته می روی؟

   بله
   خیر

٪29

٪71

تفسیر به رای »آتش به اختیار«

سلمان رشدی یک نویسنده هندی - انگلیسی است که کتاب »آیات شیطانی« را در سال 6۷ نوشت 
و شــهرتی جهانی یافت، اما نه به خاطر خود کتاب، بلکه به خاطر حکم امام خمینی)ره(. این کتاب 
که درباره قرآن و پیامبر)ص( اســت، واکنش شــدید مسلمانان را در پی داشت که مهم ترین آنها حکم 

ارتداد و حالل دانستن خون این نویسنده بود.
سوال: امام خمینی پیام داده که سلمان رشدی مرتد 
است. چند نفر از دانشجویان ایرانی تصمیم می گیرند 

کتابخانه ای را در لندن آتش بزنند. چه می کنی؟
   با آنها مخالفم و سعی خواهم کرد آنها را منصرف کنم

   با آنها مخالفم ولی به من ربطی ندارد
   با آنها موافقم ولی به من ربطی ندارد

   با آنها همراهی می کنم

٪59

٪8
٪8

٪25

استاد به دانشجو: نرو محمدعلی!

گفتیم که تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بورسیه شده بودند. 
از آنها که بگذریم، تعداد زیادی نیز به خرج خودشان رفته بودند و مشغول تحصیل در بهترین دانشگاه های 
دنیا بودند. در ایام انقالب، انجمن اسالمی دانشجویان خارج از کشور نیز به انقالب پیوست و به خصوص در 

آمریکا بسیار فعال بود. پس از انقالب نیز این فعالیت ادامه داشت اما 
برخی از اعضای آن تصمیم گرفتند در میانه راه برگردند. مشهور است 
که محمدعلی نجفی، استاد دانشکده ریاضی نیز یکی از همین افراد 
بود که در زمان گذراندن دوره دکتری خود در MIT راهی کشور شد.

ســوال: در دانشــگاه MIT دکتری می خوانی. خبر 
می رســد که شــاه ســقوط کرده و انقالب پیروز شده 
اســت. آیا به نیت خدمت به کشــور درس خود را رها 

می کنی و به کشور برمی گردی؟

   بله
   خیر

٪30

٪70

انتقام در دانشگاه

در خاطرات قدیمی های دانشــگاه آمده اســت که در بحبوحه انقالب یا بعد از آن که روزهای شــلوغ 
دانشــگاه بود، گروهی از دانشــجویان تصمیم گرفتند یکی از نیروهای امنیتی دانشگاه را که بسیار به 

حکومت نزدیک بود، یک گوشمالی اساسی بدهند.
سوال: انقالب شده است. یکی از افراد گارد سلطنتی 
در دانشگاه شناسایی شــده است و انقالبیون قصد 
دارند او را از پا، از ســاختمان ابن ســینا آویزان کنند. 

چه می کنی؟ 
   مخالف بودم و سعی می کردم آنها را منصرف کنم

   مخالف بودم ولی بروز نمی دادم
   موافق بودم و کمکشان می کردم

   موافق بودم ولی در این حرکت مشارکت نمی کردم

٪53
٪7

٪15

٪25
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جمع بندی

در نــگاه اول به نظر می رســد تمایل دانشــجوی امروز شــریف به  ÓÓ
رفتارهای هیجانی، پرخطر و هزینه زا زیاد نیســت. اما این را هم در 
نظر بگیرید که درصد این رفتارها در دانشجوی دیروز شریف یا دیگر 
دانشگاه های بزرگ کشــور هم چندان زیاد نبود. صرف نظر کردن 
از بورســیه، رها کردن تحصیل در خارج از کشور و برخورد با عامل 
گارد شاهنشــاهی در دانشگاه هر چند در گذشته روی داده اند اما 
کسانی که این رفتارها را انجام داده اند، جریان اصلی دانشجویی 

دیروز هم نبوده اند. 
دربــاره کناره گیری از خطر و هیجان دانشــجوی امــروز می توان  ÓÓ
دو تفسیر داشــت. یکی محتاط بودن، خطرناپذیری و بی عملی و 
دیگــری تالش برای عمل عقالنــی و آرام. اگر غلبه هر کدام از این 
ویژگی ها را بر روحیات و ذهن دانشجوی امروز بپذیریم، باز هم این 
ســوال باقی است که کدام شــرایط اجتماعی و سیاسی و انباشت 

کدام تجربه های اجتماعی او را به این سو سوق داده است. 
دو نکته را درباره پاســخ ها نباید فرامــوش کرد: 1. موقعیت هایی  ÓÓ

که در پرســش ها آمده اند، برای دانشجوی امروز بخشی از تاریخ 
هستند. یعنی او نتیجه هر کدام از رفتارها را دیده است و تحلیلی 
درباره آنها دارد. 2. انســاِن درون مساله با انسانی که از بیرون به 
مســاله نگاه می کند دو موجــود متفاوتنــد. نمی توانیم مطمئن 
باشــیم اگر در همان شــرایط محیطی تاریخ معاصر ایران بودیم، 
رفتار ما با پاسخی که به چنین سواالتی می دهیم، یکسان باشد. 
این نکته ای اســت که تعدادی از شرکت کنندگان هم به آن اشاره 

کردند. 
هزینه شــخصی یا هزینــه اجتماعی؟ مبنای احتیــاط در عمل ما  ÓÓ
کدام اســت؟ وقتی به بررســی یک رویداد تاریخی و تحلیل ســود 
و زیــان آن بــرای کشــور و جامعه می پردازیــم، احتمــاال منافع و 
هزینه های اجتماعی را لیست می کنیم اما وقتی در شرایط واقعی 
قرار بگیریم، کدام یــک معیار اصلی برای تصمیم گیری ماســت؟ 
آیا در پس تحلیل های کالن و ســود و زیان های اجتماعی، مســاله 
واقعی ما هزینه های شــخصی مان است؟ مواردی مانند شرکت در 

جلسه شعرخوانی گوته که احتمال حمله به آن وجود دارد یا منتظر 
ماندن برای آرام شــدن اوضاع می تواند نشانه ای برای این باشد که 
هزینه های شــخصی برای ما از اهمیت باالیی برخوردار اســت و از 

آن پرهیز جدی داریم. 
تحلیل وقایع تاریخی با شــرایط امروز چیزی نیست که نتایج کامال  ÓÓ
دقیق و واقع گرایانه داشــته باشد. اعمال خشونت علیه یک عامل 
دون پایه ســرویس های اطالعاتــی امروز چنــدان اخالقی به نظر 
نمی رسد اما شاید سطح خشونت پذیرفته شده در جامعه دهه های 
گذشته با امروز ما متفاوت باشد. قضاوت درباره گذشتگان بدون در 
نظر گرفتن شرایط محیطی و اجتماعی دوران آنها و تنها با معیارهای 

امروز چندان منصفانه نیست. 
این نظرســنجی بیش از آنکه برای مقایسه دانشجوی امروز و دیروز  ÓÓ
شــریف طراحی شــده باشــد، تلنگری اســت برای اینکه به روند 
تصمیم گیری خودمان، معیارهــای واقعا پراهمیتمان و تحلیلمان 

از تاریخ معاصر ایران بیندیشیم. 

تسخیر النه جاسوسی ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش

انقالب فرهنگی به پایان رســید و دانشــگاه ها بازگشایی شدند ولی کشــور در جنگ بود. دانشگاه 
یک ســتاد جنگ داشــت که کار اعزام دانشــجویان را انجام می داد. همچنین برخی قسمت های 
دانشــگاه و در راس آنها جهاد دانشگاهی، در حال پشتیبانی فنی و مهندسی جنگ بودند و شب و 
 روز خود را در دانشــگاه می گذراندند. بخش قابل توجهی از دانشجویان اما مشغول تحصیل  بودند 
و درگیر جنگ نمی شدند یا از جنگ برگشته  بودند. هر چند وقت یک بار خبر شهادت همکالسی ها 
به تهران می رســید و در دانشگاه می پیچید. هیچ کس هم نمی دانســت این جنگ تحمیلی کی به 

پایان می رسد. 
سوال: جنگ شده است. دانشگاه ها هم باز شده و دایرند. چه می کنی؟

انقالب پیروز شده بود. ذات هر انقالب هم هرج و مرج را در پی دارد و کشور سامان نیافته بود. یکی از 
شعارهای انقالب هم استکبارستیزی و آمریکا یکی از نمادهای آن بود. گروهی از دانشجویان انقالبی 
با عنوان خط امامی ها به صورت خودجوش نقشه تسخیر سفارت ایاالت متحده را کشیدند و 13 آبان 
135۸ از دیــوار آن باال رفتند و کارکنان آن را گروگان گرفتند. تعدادی از تاثیرگذارترین افراد حاضر در 
این حرکت، دانشــجوی شــریف بودند و بسیاری از نقشــه ها و برنامه ریزی ها در خوابگاه زنجان سابق 

)شهید احمدی روشن امروز( صورت گرفت.
سوال: گروهی از دانشجویان خط امام در خوابگاه زنجان جلسه مهمی دارند و نقشه ای 
را طرح ریزی می کنند. 12 آبان 58 اســت؛ قرار اســت ســفارت آمریــکا را بگیرند. چه 

می کنی؟

   از کشور می رفتم )ادامه تحصیل یا هر چیز دیگر(
   اگر مجرد بودم می رفتم

   به زندگی عادی می پرداختم و تمرکزم را روی درسم 
می گذاشتم

   در پشتیبانی جنگ مشغول می شدم
   در هر صورت می رفتم

   آنها را منصرف می کردم
   در اجرای نقشه به آنها کمک می کردم

   مخالف بودم ولی دخالت نمی کردم
   موافق بودم ولی دخالت نمی کردم

تدفین شهدای گمنام در مسجد دانشگاه

اواخر سال 13۸4 چند وقتی بود که گروهی از دانشجویان قصد داشتند چند شهید گمنام را به دانشگاه 
بیاورند و در مســجد آن به خاک بســپارند. این کار هم موافقان و هم مخالفان جدی داشــت. موافقان 
می گفتند که حضور شــهید در هر جایی باعث برکت اســت و مخالفان هم می گفتند این کار بهانه ای 
برای ورود نهادهای غیردانشگاهی به دانشگاه است. در روز تدفین، دو گروه در دو طرف صحن مسجد 
جمع شــدند و شــروع به ابراز دالیل موافقت یا مخالفت خود کردند؛ یکجور تریبون آزاد به شدت داغ و 
دانشــگاهی. اما حضور افرادی غیردانشجو و سخنانشان جو را متشنج کرد. شهدا دفن شدند اما بعد 

از تدفین عده زیادی را می دیدی که به گوشه ای خزیده و بغض کرده بودند. آن روز اصال زیبا نبود!
ســوال: مراسم تدفین چند شهید گمنام در دانشــگاه شریف در حال برگزاری است. در 
این چند روز هم دو گروه موافق و مخالف این کار بســیار با هم بحث کرده اند. امروز صبح 
شهدا را آورده اند ولی هنوز وارد دانشگاه نشده اند. تو جزو کدام دسته از افراد هستی؟

   مخالفم و در مسجد به صورت جدی با این کار مقابله 
خواهم کرد

   مخالفم ولی به من ربطی ندارد
   موافقم و در مسجد دانشگاه حضور خواهم یافت

   موافقم ولی به مسجد نخواهم آمد

٪11

٪43

٪16

٪30

وقایع سال 88

انتخابات 13۸۸ یکی از بزرگ ترین وقایع سیاسی ایران پس از انقالب بود، هم به خاطر اینکه مشارکت 
در آن بســیار باال بود )بیش از ۸0 درصد!( و هم اعتراضات دنباله دار به نتایج آن که چند ماه کشــور را 
در بحران فروبرد. میرحســین موســوی، کاندیدای بازنده انتخابات، در دانشگاه شریف نیز طرفداران 
قابل توجهی داشــت که به نتایج انتخابات معترض بودند. وضعیت کشــور و به تبع آن دانشگاه چنان 
متشنج شده بود که دانشگاه به تعطیلی کشیده شد و امتحانات به تعویق افتاد و در مرداد برگزار شد. 
بســیاری از دانشــجویان موافق و مخالف رفتار حکومت و نتایج انتخابات به خیابان ها ریختند و تعداد 

قابل توجهی از شریفی ها نیز بازداشت شدند.
ســوال: شــنبه 23 خرداد 1388 اســت. نتایج انتخابات باعث شــده اســت گروهی از 
دانشــجویان معترض به این نتایج به پا خیزند. گفته می شود که قرار است امتحانات نیز 

لغو شوند. تو کجایی؟

   به جمعیت معترضین می پیوندم
   به دانشگاه نمی آمدم تا شرایط آرام شود

   به مقابله میدانی با معترضین می پرداختم
   در کتابخانه مرکزی به درس خواندن ادامه می دادم

٪31

٪13

٪18

٪38

٪17

٪13

٪28

٪33
٪9٪37

٪23

٪27

٪13
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پاسخی به خواسته ها و مشکالت ورزش دختران

یکطرفه به قاضی نرفتیم
بــه  روزنامــه   ۷۸6 شــماره  در  ورزش

نظرســنجی درباره ورزش بانوان سپهر حجازی
پرداختیم؛ نظرســنجی ای که بیش از 200 نفر در آن 
شرکت کردند و به بیان نظراتشان درباره ابعاد مختلف 
ورزش بانــوان مثل ســاعات ورزش کــردن در هفته، 
رضایت از فعالیت های واحد تربیت بدنی و فوق برنامه، 
مراجعه به متخصص ورزشــی و تغذیه و... پرداختند. 
نظرات بسیار قابل تامل بود، بنابراین به سراغ مسئوالن 
تربیت بدنی دانشــگاه رفتیم و به گفت و گو درباره این 
موضوع پرداختیم تا ببینیــم، به عنوان متولی اصلی 
ورزش در دانشگاه، چه پاسخی برای این دغدغه دارند.

اتاق سالمت
مسئوالن تربیت بدنی در واکنش به مراجعه نکردن اکثر 
شــرکت کنندگان در نظرسنجی به متخصص ورزشی، 
خبر از بهره برداری از مجموعه »اتاق سالمت« دانشگاه 
در سال جاری دادند. این مجموعه کارش را با بررسی 
وضعیت ســالمت اساتید دانشــگاه آغاز کرده است و 
اهدافی را مانند تشــخیص مشکالت فیزیکی و درصد 
چربی بدن و ارائه برنامه های اصالحی ورزشی برای آنها 
دارد و همچنین تســت های ورزشی مثل اندازه گیری 
قدرت، سرعت و استقامت را نیز در قالب تست ورزش 
انجام می دهد. البته اســتفاده از این مجموعه رایگان 
نیست و قرار شده است در این هفته شرح کلی خدمات 

و هزینه آنها اعالم شود. 

امان از محدودیت ها 
تربیــت بدنی ضمن پذیــرش عدم رضایــت بچه ها از 
واحدهای ارائه شــده، به محدودیت های عدیده خود 
اشــاره می کند، از کمبود فضای آموزشــی )ورزشی( 
گرفته تا کمبود هیات علمی و محدودیت در استخدام 
آنها و افزایش ساالنه تعداد ورودی ها. به عنوان مثال، 
حدود 60 واحد ورزشــی ارائه می شــود کــه با در نظر 
گرفتن کالس های TA بیشــتر هم می شــود. حال با 
وجود حدود پنج، شش سالن چندمنظوره و یک سالن 
قهرمانــی، خودتان به اوضاع پــی ببرید. البته کمبود 
فضا، کمبود کیفیت ایــن واحدها را توجیه نمی کند. 
همچنین دانشــجوها می توانند با مراجعه به معاونت 
آموزشی تربیت بدنی یا در نظرسنجی آخر ترم، نظرات 

خود را به گوش مسئولین برسانند.

عالیق شما را در نظر گرفته ایم
اگرچه طبق نظرســنجی واحد های درســی رضایت 
نســبی بچــه را بــه همــراه داشــت، از فعالیت های 
فوق برنامه بیشــتر دانشــجوها ناراضی بودند. اولین 
مــورد نارضایتــی آنها عدم پوشــش ورزش های مورد 
عالقه شــان بود. امــا نکته جالب اینجاســت که اکثر 

ورزش های مورد عالقه دختران ارائه می شــود. از 10 
ورزش پرطرفــدار که آمار آنها را منتشــر کردیم، فقط 
دوچرخه ســواری و زومبا بین ورزش های فوق برنامه 
وجود ندارند که آن هم به خاطر مسائل سیاسی کشور 
اســت. به عنوان مثــال فعالیت هایــی مثل پیالتس، 
یــوگا، ایروبیک و تی آر اکس بــه نوعی در کالس های 
ایروبیــک و تعادل بدنی انجام می شــوند. ســاعات و 
روز های تمرینات را می توانید در قسمت فعالیت های 
فوق برنامه دختران در ســایت تربیت بدنی به نشانی 

Sport.sahrif.ir ببینید.

مشکالت را بگویید
غیــر از کمبــود فضاهای ورزشــی و مشــکالتی مثل 
نبود ســرویس  بهداشتی در دو ســالن یا مجاور بودن 
ســالن های ســاختمان قدیــم که مشــکل زا شــده و 
برنامه  ریزی برای آنها سخت است، در مورد نارضایتی 
دختران از زمان بندی فضاهای ورزشی نیز مشکالت 
زیــادی مطرح اســت. از جمله آنها می تــوان به عدم 
زمان بندی مناســب ســالن جبــاری کــه از پنج روز 
هفتــه فقــط دو روز و آن هم از ظهر به بعــد در اختیار 
دخترهاســت یا تجمع زمان ورزش  بانوان در روزهای 
فرد اشاره کرد. شاید با ارائه ساعت هایی برای ورزش 
دختــران در روز های زوج کمی به تعداد ورزشــکاران 
دختر اضافه شود. بهترین راه برای حل این مشکالت، 
مراجعــه خــود ورزشــکاران بــه تربیت بدنــی و بیان 

نظراتشان است.

کمیت مناسب، کیفیت ضعیف
مشکل بعدی که در نظرسنجی به آن اشاره شده، ضعف 
اطالع رســانی اســت. البته تربیت بدنی برای حل این 
مشکل اصال کم کاری نکرده و به نظر می رسد این ضعف 
بیشتر به خود دانشــجوها برمی گردد. احتماال بیشتر 
خواننده های این مطلب تا به حال به سایت تربیت بدنی 
که در باال ذکر شــد، مراجعه نکرده اند. البته شیوه های 
دیگر اطالع رســانی نیز به کار گرفته شــده است مثل 
 ،@sharifsports کانال  تلگرامی تربیت بدنی به آدرس
پوستر های نصب شــده در ســالن جباری یا بورد های 
دانشگاه که معموال نزدیک دانشکده های مواد و شیمی 
هستند و تراکت هایی که اخیرا در سلف توزیع می شود. 
بنابراین شــاید اعتراض درباره کیفیت اطالع رســانی 
ایرادی درست باشد ولی به کمیت آن ایرادی وارد نیست.

مطالبه گر باشیم
و اما ســخن آخر. شــاید بســیاری از مطالباتی که ما 
دانشــجوها از مســئولین داریــم، نوعــی یکطرفه به 
قاضی رفتن باشــد. باید مشکالت و عوامل موثر را در 
تصمیم گیری آنها ابتدا بررســی کنیم و سپس مطالبه 
کنیم. کوچک ترین کاری که می توان انجام داد، بیان 
خواسته هایمان است. اگر درباره زمان بندی مشکلی 
داریــم، برویم و به تربیت بدنی بگوییم. اگر خواســتار 
ورزش جدیدی هستیم، با جمع شدنمان و نشان دادن 
اینکه ورزش مخاطب دارد، تقاضایمان را ارائه دهیم؛ 
کاری که برای بدمینتون پسران انجام شد و جواب داد.

در جزیره ستارگان
از سال 200۸، با اوج گیری  سام ستارزاده

تدریجی تاتنهام و انتقال مالکیت منچسترسیتی 
بــه گــروه اماراتــی متمــول ADUG، عبارت 
Top Four که به چهار قدرت برتر لیگ انگلیس 
اشاره دارد مورد چالش قرار گرفته است و پس از 
چهارم شدن تاتنهام در پایان فصل 2009-10، 
با عبارت Big Six جایگزین شد. رقابت شش تیم 
پرستاره در کنار هم به مراتب بر جذابیت سطح 
اول فوتبال انگلیس افــزوده و در فصل جاری، 
رقابت نزدیک و چالش برانگیزی میان این شش 
قدرت برتر جزیره شــکل گرفته است. در پایان 
هفته پانزدهم، اختــالف 10 امتیازی تیم های 
اول و پنجم و میانگین باالی 2/۸ گل در هر بازی، 
از جذابیــت فزاینده این فصــل از لیگ داخلی 
انگلیس حکایت دارد. منچسترسیتی به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی عملکرد فوق العاده ای در 
فصل جاری داشــته اســت و عزم راسخ دارد که 
نخســتین تیم از فصل 10-2009 باشــد که از 
عنوان قهرمانی خود دفاع می کند. پپ گواردیوال 
می خواهد چهارمین مربــی تاریخ لیگ جزیره 
شود که بیش از یک بار تیمی را به جام قهرمانی 
می رساند. رحیم استرلینگ، وینگر تکنیکی که 
تا اینجای فصــل آمار ۸ گل و 6 پاس گل را برای 
خود ثبت کرده، در کنار سرجیو آگوئروی ۸ گله 
ســتون های خــط حملــه زهــرداری را بــرای 
ســیتیزن ها تشــکیل داده انــد که بــا حمایت 
پاســورهای قهاری نظیر بنیامین مندی و لروی 

سانه، 45 گل به ثمر رسانده است. 
لیورپول، دیگر مدعی بی شکست فصل جاری 
نیــز نســبت بــه روز اول حضور یورگــن کلوپ 
پیشرفت چشمگیری داشته است. پاشنه آشیل 
پارسال آنها با اضافه شدن دو خرید گران قیمت، 
ویرجیل فن دایک در زمستان و آلیسون بکر در 
تابستان، به برترین دفاع لیگ جزیره )با 6 گل 
خورده( تبدیل شده است. آلیسون نیز نسبت به 
هموطنش در سیتی، ادرسون، یک کلین شیت 
بیشتر دارد و برترین سنگربان 15 هفته نخست 
لیگ برتر به  شــمار می رود. تقویت خط دفاعی 
لیورپول و حفظ عناصر هجومی آتشین، امیدها 
را بــرای پایان حســرت بزرگ 2۸ ســاله در دل 

بندرنشینان انگلیس زنده کرده است. 
آرسنال، چلسی و تاتنهام دیگر تیم های مدعی 
هستند که در تالشند خود را به سیتی و لیورپول 
نزدیک کننــد. ســتارگانی نظیــر اوبامیانگ، 
رمزی، هازارد، کپا آریزاباالگا، کین و اریکسن 
می تواننــد در اوج گیــری لندنی هــا در رقابت 

پایاپای امسال نقش کلیدی ایفا کنند. 
در این میان، چلســی امشــب میزبان سیتی 
اســت و فرصت اســتثنایی دارد تا گامی بزرگ 

برای رسیدن به صدر جدول بردارد.

ورزش و ســــــــالمـــــــتفوتبال سامی 97 آذر   17 شنبه    793 شماره 

باور غلط، باور درست

تمیز کن اون عرق لعنتی رو
شاید اکثر ما به این موضوع تاکنون بی تفاوت بوده ایم ولی جهت اطالعات 
عمومی باید دانست که وسایل ورزشی موجود در باشگاه های ورزشی از جمله 
آلوده ترین اجســام در محیط روزانه ما به  شمار می روند. به عنوان مثال، در 
تحقیقی که روی 2۷ وسیله ورزشی در سه باشگاه متفاوت انجام شده، میزان 
باکتری موجود روی هالتر ها 362 بــار از میزان باکتری موجود در صندلی 
توالت فرنگی بیشتر بوده یا باکتری موجود روی دسته تردمیل ها ۷0 بار بیشتر 
از آلودگی روی شیرآالت سرویس بهداشتی اندازه گیری شده است. این مثال 
شاید دلیل بیشتر بیماری های پوستی و عفونی را که ممکن است به آنها دچار 
شویم، مشخص کند؛ بیماری هایی مثل عفونت خفیف پوستی، قارچ های 

پوستی و حتی سرماخوردگی! انتخاب باشگاهی تمیز، مهم ترین کار برای 
دوری از این بیماری هاست. برای ما دانشجوهای شریفی که بیشتر از امکانات 
دانشگاه اســتفاده می کنیم، رعایت چند نکته ساده ولی کلیدی بسیار به 
سالمتمان کمک می کند. اولین کار پس از اتمام ورزش باید شست وشوی 
بدن و دست ها باشــد. حتما پس از ورزش دوش بگیریم. زخم های موجود 
در سطح پوستمان را بپوشانیم و همواره با خود حوله داشته باشیم زیرا حوله 
یک سطح محافظ بین پوست ما و وسیله ورزشی ایجاد می کند. تشک های 
یوگا از آلوده ترین وســایل هستند و باید آنها را زیاد شست. همچنین پس از 
ورزش، باید لباس های استفاده شده را از لباس های تمیز جدا نگه داشت. 

ت بدنی
س: روابط عمومی تربی

عک
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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

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

مهدی 

فی الواقــع حــرف حقیر اینه کــه نه تنها خوب 
درس خوندن به نمره گرفتن نیست، بلکه اساسا 
نمره معیار خوبی هم برای خوب درس خوندن 
نیســت. کم نیستند دروســی که با نمره باالی 
19 پاس کردم ولی هیچی ازشون یادم نیست 
و ایضا دروسی که با نمره پایین پاس کردم ولی 

می تونم بیام همونو بهت درس بدم!

 Mojtaba

 در مورد خیلی از مسائل در عالم، عدم قطعیت 
وجــود دارد. اما یــک موضوع قطعی  اســت: 
اندیشــه  فرد یــا گروهی کــه به دنبــال حذف 
مخالفان فکری خود اســت، یقینا باطل است 

چراکه خود این گزاره را فریاد می زند.

 Leily

جــوری کارگاه ماشــین افزار لهم کــرد که اگه 
می گفتن به جای ســوهان کشیدن به صورت 
داوطلبانه مچ دستتونو خودتون قطع کنین، با 

کمال مسرت انجام می دادم.

سرباز شاکی 

 قبــال اگه برخورد اول با یــه نفر خیلی مهم بود 
و ذهنیــت طــرف رو می ســاخت، االن عکس 

پروفایل مهم شده

محمدصالح سلطانی 

 آنهایــی کــه در ایــن روزهــا رادیــو و تلویزیون 
و روزنامه هــا و خبرگزاری هــا را ُقــُرِق فعالیــِن 
#جنبش_دانشجویی کرده اند، بعد از #16آذر 
حاضرند نه به این شــدت، بلکه فقط یک دهِم 
این حجم توجه را به دانشجویاِن فعال و جنبشی 

داشته باشند؟

ماضی 

 نه تنهــا اون الین اتوبانی که من توش قرار دارم 
از همــه کندتــره، اون شــهروندان عزیزی که 
وارد مترو می شــم روبه روشون می ایستم هم یا 

تجریش پیاده می شن یا کهریزک

هفته گذشته خبرهای گوناگون در  هزار قلم
دانشگاه و کشــور و خارج از کشور هاتف محقق

کم نداشتیم، اما بیشتر توجه کاربران شریفی به خارج 
از شــریف معطوف بود. از طرف دیگر، از اول هفته و با 
نزدیک تر شدن به روز دانشجو، کم کم تعداد هشتگ های 

مرتبط با این موضوع بیشتر به چشم می خورد.

همسویی اعتراضات کارگری و دانشجویی
مدت زیادی اســت که خبرهای مربــوط به اعتراضات 
کارگــران هفت تپــه و پرداخت نشــدن حقوقشــان و 
ظلم های واردشده به آنها در اخبار است و کاربران توییتر 
نیز نقل قول های زیادی در این زمینه رد و بدل می کنند 
و با توییت ها و ریتوییت هایشان از جدیدترین اتفاقات 
هفت تپه می گویند. خبری که هفته گذشته بسیار رد و 
بدل شــد، دستگیری و بعد هم ضرب و شتم اسماعیل 
بخشــی نماینده کارگران هفت تپه بــود. همچنین در 
روز 13 آذر تجمعی در دانشگاه امیرکبیر در حمایت از 
حقوق کارگران و معلمان برگزار شد. اخبار و فیلم های 
ایــن تجمع در توییتر از ســوی دانشــجویان امیرکبیر 
منتشر می شد؛ تجمعی که در نهایت با حمله گروهی 
دیگر که گفته می شــود آنها هم دانشــجوی امیرکبیر 
و از فعاالن بسیج دانشــجویی این دانشگاه بودند، به 

درگیری کشیده  شد. سوالی که در فضای مجازی توسط 
عده زیادی مطرح شــد ، این بود که چرا باید عده ای به 

حمایت از حقوق معلمان و کارگران معترض باشند.
با نزدیک شــدن به روز دانشــجو، بعضی دانشجوها از 
کارهای دانشگاه های مختلف به مناسبت این روز خبر 
دادند. مثال، به گفته یکی از شــریفی ها، دانشگاه آزاد 
ایــذه خواننده ای آورده بود تا »یار دبســتانی« بخواند 
و چراغ هــا را هــم حین برنامــه خاموش کــرده بودند 
و دانشــجوها با چــراغ موبایل های خود با موســیقی 
همراهی می کردند! یا دانشگاه خواجه نصیر به همین 
مناسبت ارزاقی به دانشــجوهای خوابگاهی داده که 
اکثر آنها تاریخ گذشــته بودند! عده ای از دانشجویان 
شریفی و غیرشریفی هم با هشتگ هایی مثل #16_آذر 
و #آذرنگار و #جنبش_دانشجویی سعی کرده بودند به 

ابعاد مختلف جنبش دانشجویی بپردازند.

صدا و سیمای رنگارنگ
اخیرا صدا و سیما چند بار مورد عنایت کاربران توییتر 
قرار گرفته اســت! بــار اول برخورد بد یک کارشــناس 
مســابقه آشپزی با یک شــرکت کننده صدای کاربران 
فضــای مجــازی را درآورد و آن کارشــناس را مجبور به 
عذرخواهی کرد. بار بعد هم ویدئویی از مصاحبه مجری 

یک برنامه با مســعود فراســتی در توییتر بین کاربران 
دست به دست شد و هر کس نظری  داد. بیشتر کاربران 
عقیده داشتند که مجری به مهمان برنامه بی احترامی 
کرده ولی بعضی دیگر هم بودند که می گفتند ویدئوی 
برنامه به طور کامل منتشر نشده است و نباید با دیدن 
همین چند دقیقه مجری را متهم کرد. آخرین ماجرایی 
که صدا و ســیما رقم زده، این بــار فوتبالی های توییتر 
را عصبانی کــرده و آن پخش نکــردن بازی های لیگ 
جزیره است که همزمان شده با حمایت لیگ جزیره از 
دگرباشــان جنسی و استفاده از پرچم آنها در بسیاری 
از مســابقات، از جملــه در بعضــی تابلوهــا و بازوبند 
کاپیتان ها. به نظر می رسد دلیل قطع پخش بازی های 

لیگ جزیره توسط صدا و سیما همین موضوع باشد.

خاکستری، به رنگ آسمان
باز هم فصل ســرما رسید و باز هم وارونگی هوا. کم کم 
روزهای آلوده تهران بیشــتر می شــود و این از چشــم 
کاربــران توییتر دور نمانده اســت. بعضــی کابران به 
شــاخص آلودگی در ایــن روزهای تهران اشــاره کرده  
بودنــد. یکی هم گفته  بــود باز چند روزی بــاد و باران 
نیامد تا کارهای مســئولین در راستای کاهش آلودگی 

زیر سوال برود! 

وسط های ماه آذر

روزهای خاکستری

SaraK

 بخواب بخواب!
کاریت ندارم!

 Ali Jahangiri

 من فکر می کنم تابلوی »توقف مطلقا ممنوع« برای 
مواردی اســتفاده می شــه که توقــف در اون محل 
موجب ســد معبر )مثل خیابون هــای کم عرض(، 
ایجاد خطر )مثل بزرگراه( و ســایر پیامدها باشه. آیا 
اقامه نماز می تونه دلیلی باشــه بــرای توقف در این 
محل ها؟ بین شما کسی هست که از این تابلو دفاع 

کنه؟ نظرتون چیه؟

 Mehdi M.

باید بدویی همه چی رو ول کنی تا انتها
باید بدویی تا انتها

انتها
انتها

انتهای الکی...



صفحـــــــه آخـــــــــر

119****0901: طــی تجربه به این نتیجه رســیدم 
اگر برای روزنامه پیامک بفرســتم، بهتر منتشر می شه 
تا بخــوام توی گــوگل فرماتون نظر بنویســم. چیکار 
می کنیــن بــا اون باکس توضیــح توی گــوگل فرما؟ 

نمایشیه؟
  ســردبیر تو اوقات تنهاییش اکسل رو باز 
می کنه و اونا رو می خونه! بیشــتر به نیت سرگرمی 

ایشونه.
347****0919: وصف الحال تحصیالت تکمیلی در 
ایران: »ز ســعی جان کنی هایم مباش ای همنشــین 

غافل/ که از هر ناله  من تیشه دزدیده است فرهادی«
  موضــوع اینه که اون فرهادها همه شــون 
یه روز اینجا بودن و شــماها هــم یه روزی فرهادهایی 

می شید برای بعدیا!

091****0912: ایــن بنرهــای بزرگی که تو ســطح 
دانشــگاه هســتن بعضی هاشــون دیگه دارن خیلی 
قدیمی می شــن. مگه برنامه جدید برگزار نمی شه تو 

دانشگاه؟
  این استادایی که سطح دانشگاه هستن، 
بعضی هاشــون دیگه دارن خیلی قدیمی می شــن. 

مگه استاد جدید برگزار نمی شه تو دانشگاه؟ 

اس ام اس

عکس و مکث
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شریف افزار

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

»تا یک ســال قبل، براســاس دالر، حقوق من - به عنوان استاد دانشــگاه - 3 هزار دالر بود که االن این میزان به 700 دالر رسیده. این واقعا 
فشــار اقتصادی است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند.« )دکتر صالحی، سازمان انرژی اتمی )و استاد دانشکده برق شریف( 
در گفت و گو با یورونیوز 10 آذر 97(  شیخ بزول از همکار عزیزمان آقای دکتر علی اکبر صالحی خواسته تا در دفتر خبرگزاری شترنیوز حاضر 

شده و درباره این ماجرای حقوقی کمی توضیح نمایند!

جناب دکتر، شــما که نیاز به معرفی ندارید، 
یک  راســت بریم ســراغ اصل مطلب. واقعا 
خیلی دلم سوخت که اینقدر حقوقتون کم 
شده. فکر می  کنید االن باید چه کار کنیم؟ 
می خوایــن یه مقــداری من امــروز کارت به 

کارت کنم تا سر برج؟
نمی دونم. خودم هم تازه فیش حقوقی رو دیدم. شما 

چیزی به ذهنتون می رسه؟
راســتش من اصــال نمی دونســتم شــما به 
دالر حقوقتون رو حســاب می کنید. خدای 
نکــرده منظورتون دالر آمریکا که نبود؟ آخه 
الســالوادور و زیمباوه هم دالر دارند. یعنی 
شــما حقوقتون رو کــه می گیریــد، می رید 
چهارراه اســتانبول تبدیل می کنید ببینید 

چقدر شده؟
من فقط می دونم فشــار خیلی زیاد هست، اون هم از 

نوع اقتصادی. واقعا فشار زیاده!

اگه نمی گفتید، من فکر می کردم منظورتون 
فشــار ســتون جیوه س. ببینم، یعنی شما 
واقعا نگران این فشارها هستید؟ یادم هست 
روحانی دو هفته قبل از مصاحبه شما گفته 
بود »آنقــدر راه برای فروش نفــت داریم که 

تحریم آمریکا بی اثر است«. 
جدی همچین چیزی گفتن ایشــون؟ بذار گوشیم رو 
چک کنــم!  ای بابا! وای فای رایگان ندارید اینجا توی 

دفتر نشریه؟
اینکه شما گفتید یعنی تورم 230 درصدی 
داشــتیم. به نظر شــما نقش دولت در اداره 
امــور اقتصادی چیه؟ چــرا وقتی همه چیز 
خوبه دالر باال می ره، وقتی تحریم می شــیم 

پایین میاد؟ 
اه ه ه ه... وصل نمی شــه! فکر کنم رمزش رو اشــتباه 

دادید به من!
700 دالر  کــه شــما  االن  می دونســتید 

می گیرید، حقوق بعضی ها به 200 دالر هم 
نمی رســه؟ شما دقیقا از کی متوجه فشارها 

شدید؟
ببخشــید من قبل از اینکه بیام چندتا سانتریفیوژ راه 
انداختم، کمی پلوتونیوم بار گذاشــتم برای ظهر، برم 
هم بزنم یه وقت سر نره! سواالی شما خیلی ساده س. 
توی گوگل بزنید، جوابش پیدا می شه. به نظرم شترنیوز 

یه رسانه نفوذیه! 
...یک سال بعد

»حقوق من پارســال ۷00 دالر بوده، االن رســیده به 
50 دالر. به نظرم می رسد کمی فشار اقتصادی وجود 

داشته باشد.«
هوم وورک!: بر اســاس اطالعات داده شــده، نمودار 
فشار حقیقی )پاسکال( بر حسب فشار حقوقی )دالر( 
را رسم کنید و با اســتفاده از قانون شارل گیلوساک، 
نــرخ دالر را در چهــارراه اســتانبول به دســت آورید. 

)2نمره( 

مصاحبه اختصاصی شترنیوز )این قسمت: شوخی با خودی ها!(

کتابخانه مرکزی جایی را برای 
کاغذهای باطله و یک رو در 

نظر گرفته است تا دانشجویان 
برای محاسبات خود تا آخرین 

سانتی متر مربع کاغذها را 
مصرف کنند. دست مریزاد به 

کارکنان کتابخانه مرکزی. فقط 
لطفًا   آنهایی را که دیگر جای 

نقطه انداختن بر آنها نیست، به 
شریف آشغال تحویل دهند.

از داخل نقاب آیرون َمن نگاه کن
بــرای پیــاده روی تنها یک 
قانون دارم: مســیر باید به 
گونه ای باشد که به ازای هر 
دو نقطــه انتخابی در محور 
زمــان، جابه جایــی بین دو 
نقطه مذکور صفر نباشــد. به بیان دیگر، یعنی 
 x)t2( باید با x)t1( ،دلخواه از مسیر t2 و t1 به ازای
نابرابر باشــد. ممکن اســت در نــگاه اول هیچ 
ســر درنیاورید. طبیعی هم هست، شریفی که 
نیســتید! برای همین یک شریفی را نیاز دارید 
تا قضیه را برایتان بشــکافد. برای همین رفتم و 
قانونم را با یک شــریفی که دوستان غیرشریفی 
مثل شــما زیــاد دارد، مطرح کــردم. یک نگاه 
ناشی از تردید کرد و گفت: »یعنی منظورت اینه 
که مسیرت خودش رو قطع نکنه دیگه؟« و بله، 
دقیقــا منظورم همین بود! این هم یکی دیگر از 
ویژگی های شریفی هاســت. دنیا را همانطوری 
می بینند که تونی استارک از داخل نقاب »مرد 
آهنی« می دید! ُپر از عدد، ثابت، پارامتر، متغیر، 
معادله، مدل ریاضی، عدد بدون بعد و... . البته 
الحــق و االنصــاف، در این یک مــورد باید دور 
نیمی از بچه های شــیمی را خط بکشیم چراکه 
اصال تجربی هســتند و ایــن ریاضی بازی ها با 
گروه خونی شان جور درنمی آید. مضاف بر آن، 
این کارها به  درد یک مشــت لوِزِر سینگِل عالف 
مثل ما فنی هــا می خورد. آنها کــه الحمدل... 
وضعشــان خوب اســت. اگرچه این وعده حق 
اســت که زمیــن را مســتضعفان و دانشــگاه را 
مکانیکی هــا بــه ارث می برند! چنــد روز پیش 
داشتم به مسیر آمد و شدم از دفتر روزنامه به در 
شمالی دانشگاه فکر می کردم. ناگهان فهمیدم 
مسیر رفت با مسیر برگشت متفاوت است! قضیه 
را با یکی از رفقا به اشتراک گذاشتم. دوستمان 
شریفی بود و تا ماجرا را شنید، دستی به ریشش 
کشــید و گفت: »تشــخیص من هیسترزیسه. 
چیــزی نیســت، رفتــار طبیعیته«. حــال اگر 
همیــن ماجرا را با یکی از شــما غیرشــریفی ها 
درمیان می گذاشتم چه می گفتید؟ در حداکثر 
خوشــبینی یکی تان می گفــت: »حاجی ُخب 
اســکلی!« غــرض از مثــال این بود کــه بگویم 
موضوع، تفاوت مســاله نیســت، بلکــه تفاوت 
نگرش است. شریفی ها چشم فرجه ای )فرجه 
= بــرزخ، فاصله میــان ترم و محشــر پایان ترم( 
دارند، پدیده ها را به چشم مدل ریاضی می بینند 
و می فهمند. نقل اســت از یکــی از تی ای های 
تربیت 1 که شخصی مجهول الحال به همراه دو 
نفر معلوم الحال به وی مراجعه کرد. وقتی تی ای 
شــخص را به همراه آن دو نفر معلوم الحال دید، 
مجهول را با استفاده از قضیه ساندویچ محاسبه 
کرد و از بار دادن به هر سه نفر امتناع کرد.  شگرد 
شریفی ها تبدیل مسائل به معادله و حل تحلیلی 
آنهاست. مثال می خواهید؟ همین جای روزنامه 
شماره ۷92 را بخوانید تا ببینید تالش های یک 
شــریفی را برای طنز نوشــتن. ببینید و اندکی 
بیندیشــید. در ریاضی نشانه هایی است، برای 

شریفی هایی که می اندیشند.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به دانشــجو که تنها دلخوشــی اش در طول ســال هیجــان غذای روز 
دانشجو اســت. به دانشــجویی که هرچه بیشتر در بزِم دانشــگاه به فعالیت دانشــجویی مقرب تر است، جام 
بالی بیشــتری به او تعلق می گیرد. تقدیم می شــود به دانشــجویی که بعد از کســب مزایای بســیار از جمله 
چلوکباب بختیاری با دلســتر اســتوایی در روز دانشــجو، باز هــم دو قــورت و نیمش باقی اســت و در مقابل 
مسئولین فریاد اعتراض ســر می دهد. این شماره تقدیم می شود به روز دانشــجو که در دانشگاه شریف از روز 

مرد در ایران کم ارزش تر است. 

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی
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