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اینامهکهمیروی
 مروری بر ماجرای 
نامه هایی که به جدال هم برخاستند

در جست وجوی راه حل
یک طرف چهارصدوچند امضا، یک طرف هم 

 محمدصالح 
سلطانی

چهارصدوچند امضای دیگر. یک طرف فضای 
فرهنگی فعلی دانشــگاه را »انسداد فرهنگی« 
می داند و طرف دیگر، عامل واقعی انســداد را 
همیــن مدعیان امروز. یکی خطــاب به رئیس 
دانشگاه از »گره کور« فرهنگی در دانشگاه شریف می نویسد و دیگری 
اگرچه نقدهایی به عملکرد معاونت فرهنگی دارد، به هیچ وجه آن را 
گره کوِر شــریف نمی خواند. وزن ها تقریبا برابرند و همه چیز نشان از 
یک »لشکرکشی« دارد، نشان از صف آرایی حامیان و منتقدان معاونت 
فرهنگی در شبکه های اجتماعی، گروه های تلگرامی و پشت سنگِر 

نامه هایی که هریک قرار است سخنگوی هر قشون باشد. 
شاید تعداد امضاکنندگان هر دو نامه »سخنی با رئیس« و »سخنی با 
شــریف« روی هم به اندازه یک دهم دانشجویان دانشگاه نباشد، اما 
نسبت تعداد امضاکنندگان به تعداد کل فعاالن فرهنگی شریف، عدد 
قابل توجهی اســت. آن قدر قابل توجه که بتوانیم شرایط موجود در 
میان فعاالن گروه های فرهنگی دانشگاه را از هر نظر یک »دوقطبی« 
بدانیــم؛ یک دوقطبــی ورای ایده ها و ایدئولوژی هــای فکری. یک 
دوقطبی حول یکی از معاونت های مهم دانشگاه یا راحت تر بگویم: 

حول یک نفر.
اختالف نظر، ســلیقه و عمل میان گروه های فرهنگی دانشگاه یک 
مسأله بدیهی و پذیرفته شده است. هر گروه، برنامه ها و فعالیت های 

خود را به معاونت فرهنگی عرضه می کند و در صورت دریافت مجوز، 
آن را به اجــرا در می آورد. معاونت فرهنگی در این مســیر، یک نهاِد 
تســهیل کننده اســت؛ نهادی که قرار است باالی ســِر فعالیت های 
فرهنگی شــریف باشــد و آنها را راهبری کند. در این مســیر معاونت 
فرهنگــی- به قاعده- بایــد مورد وثوق و اعتمــاد طیف های مختلف 
دانشــجویی باشــد و در مواقع اختالف، از فضای فرهنگی دانشگاه 
گره گشایی کند. بنابراین وقتی »معاونت فرهنگی« تبدیل به »مسأله« 
می شــود و پیرامون آن دوقطبی شــکل می گیرد، به این معنی است 
که احتماال یک جای کار می لنگد و احتماال چیزی این وســط ســر 

جایش نیست.
مستقل از اینکه چه نظری درباره نامه نگاری های اخیر داشته باشیم 
و مســتقل از اینکه در میان صف منتقدان باشــیم یا در جبهه حامیان 
یــا هیچ کدام، این نکته مهم را نمی توانیم فراموش کنیم که دوقطبی ، 
برنده ندارد. آن هم یک دوقطبی شبیه وضع موجود که هر دو طرفش 
حرف های زیادی برای گفتن دارند و البته هیچ کدام نمی توانند غلبه ای 
آشکار بر دیگری داشته باشند. »سخنی با رئیس« و »سخنی با شریف« 
نوِک کوِه یخی هســتند که بیرون زده. ماجرای دوقطبی و اختالف در 
میان فعاالن فرهنگی دانشــگاه، جدی تر از این حرف هاست. هر دو 
قطب، مسأله خودشان در میانه این تقابل را می دانند، اما آیا راه حلی 
هم برای کاهش تنش ها و رســاندِن کشــتِی فرهنِگ شریف به ساحل 

آرامش دارند؟
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7 پناهیان به چه می اندیشد؟
مروریبرآراءونظریاتحجتاالسالمپناهیان

3 به فضا نرفتیم ولی فضا را آوردیم
برنامههایهفتهجهانیفضادرشریف

5 در بهشت ریاضی را به زور درس نمی دهند
گزارشیازفعالیتهایگروهرستاومدرسهتابستانهعلومکامپیوتر



درام و اجرا را نقد کنید
تئاتر ظرفی اســت کــه هنرمند از دغدغه های درونی و ســواالت 
وجودی گرفته تا اعتراضات سیاســی و پیام های اجتماعی را در 
آن می ریزد تا با لمس چشــمان مخاطبش، اشتراک نظر پیرامون 
یک موضوع را ایجاد یا کشــف کند. چهارشــنبه ۱۷ مهر، ساعت 
پنج بعد از ظهر، سالن کنفرانس ساختمان شهید رضایی میزبان 
نخســتین جلســه دوره »مبانی نقد و تحلیل درام و اجرا«ســت. 
برای کســب اطالعات بیشــتر و ثبت نام در ایــن دوره که مدرس 
 @sharif_theater آن دکتــر بهزاد آقاجمالی اســت، به کانــال 

مراجعه کنید.

پای رحل قرآن
شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد دانشگاه میزبان جلسه 
تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم اســت؛ جلسه ای که قدمتی 
۱2ساله در شریف دارد و استاد آن دکتر سید میعاد صالحی، قاری 
و حافظ بین المللی و فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک 
دانشــگاه اســت. اگر قبال در دوران مدرسه حفظ و قرائت قرآن را 
تجربه کرده اید یا حتی بدون داشتن هیچ پیش زمینه ای عالقه مند 
به آغاز این مسیر و برداشتن توشه ای از دریای کالم الهی هستید، 
شنبه شب ها خودتان را به مسجد برسانید و از برکات نشستن پای 

رحل قرآن بهره مند شوید.

چرا بهداری دانشگاه به این روز افتاده است؟  

دیروزودداردولیمیارزد
به گواهی جلد، بامداد اولین شماره 
ســال جاری خــود را به مناســبت 
هفته دفاع مقدس، ویژه نامه »دفاع 
مقدس« قرار داده اســت. البته با توجه 
به محتوای نشــریه، ویژه نامه »جنگ« 
عبارت بهتری به نظر می رســد. بامداد 
کانون شعر و ادب در این شماره از جنگ 
نالیده اســت و این ناله را در قالب های 
مختلف، از مصاحبه گرفته تا یادداشت 
تقدیم مخاطب کرده اســت. نوشــتار 
قابل توجه این شماره بامداد مصاحبه 
با رضا قاسمی، نویسنده و جانباز جنگ 
است. طرح جلد بامداد تصویری سرد و 
تیره از جنگ ارائــه داده که البته مانند 
»داد«، باید به خاطر نداشتن تیتر جلد 
بــه آن نمره منفی داد؛ البته که باید نام 
بامداد را با مداد در صدر جدول بهترین 

نشریات از منظر ویراستاری  نوشت!

خبرنامــهمنتشــر شــدامــا برخالف 
انتظــار، ویژه نامه ورودی هــا نبود بلکه 
یــک خبرنامــه معمولی بــود. خبرنامه 
۱۸۶ موضوع دختر آبی و حضور بانوان 
در ورزشگاه را دستمایه اعتراض خود به 
وضع موجود قرار داده اســت. خبرنامه 
اولیــن نمره منفی را بــه خاطر جلدش 
می گیــرد؛ طرح جلــدی گنــگ که با 
وجود مشورت نگارنده با افراد مختلف، 
راز آن کشف نشــد! تنها با توجه به تیتر 
و زیرتیتــر می توان فهمید بــه موضوع 
دختــر آبی اشــاره دارد. اولین خبرنامه 
سال تحصیلی جاری انجمن اسالمی، 
خطي واحد برای ســخن گفتن ندارد و 
از هر دری ســخنی گفته است؛ معرفی 
شــخصیت هایی که عکسشان در دفتر 
انجمن اســت، پوپولیســم، اعتراض به 
آیین نامه انضباطی جدید دانشجویان، 
شکایت از موسسه هوانوردی آمریکا که 
جایزه شــریفی ها را نداد و در نهایت هم 
ناراحتــی از حضور نداشــتن بانوان در 
ورزشگاه. اقدام قابل ستایش خبرنامه، 
سیاه و سفید چاپ کردن ۴ صفحه از ۸ 
صفحه است که در راستای کاهش هزینه 
چاپ نشریه اســت. به خاطر این اقدام 

باید به خبرنامه یک امتیاز مثبت داد.

با رزومه یا بی رزومه
امروز آخرین روز نمایشــگاه کار شریف است و آخرین فرصت برای 
تبــادل رزومه و صحبت و آشــنایی با فعاالن بازار کســب وکار ایران. 
امســال در نمایشگاه کار ۴2 سازمان شــرکت کرده  و 500 فرصت 
شــغلی را به شریف آورده اند که نســبت به سال گذشته 50 فرصت 
شــغلی بیشتر شده است. بیشــتر شــغل ها مرتبط با حوزه آی تی 
است و برنامه نویس ها و توسعه دهندگان نرم افزار متقضیان زیادی 
دارند ولی فرصت های شــغلی مرتبط حسابداری، گرافیک، مالی، 
مهندســی مخابرات، مهندسی شــیمی و خدمات انفورماتیک هم 
حضور پررنگ تری در نمایشگاه امســال از خود نشان داده اند. در 

روز اول ۸000 رزومــه و در روز دوم هم حدود ۱5000 رزومه تبادل 
شــده که تا عصــر دیروز 3500 رزومــه منحصربه فرد بوده اســت. 
کارگاه های امروز نمایشگاه نیز عبارتند از: شغل های آینده )۱0 تا 
۱0:۴5 با ارائه بهار واثق(، برق کسب وکار من است )۱۱ تا ۱۱:۴5 
با ارائه علی کازرونــی و پویا منصوری(، چه جایی را برای کار کردن 
انتخاب کنیم )۱3 تا ۱3:۴5 با ارائه مجتبی سلحشور(، فرار از زندان 
مسیر شــغلی: a product designer roadmap )۱۴ تا ۱۴:۴5( و 
مهم ترین ابزار حرفه ای شــدن: شبکه سازی )۱5 تا ۱5:۴5 با ارائه 

سپیده جلوخانی(

خــدای نکــرده بــا حــال 
ناخوش و تن بیمار گذرتان 
به بهداری و مرکز بهداشت 
دانشــگاه می خورد. وارد که می شــوید، 
چند کارگر با مصالح ساختمانی از کنارتان 
عبــور می کنند، آن طــرف را هم با گونی 
پوشــانده اند و کارگران به شدت مشغول 
کارند، گرد و غبار کارهای ساختمانی هم 
در فضا پراکنده شده و وقتی روی صندلی 
نشســته اید و منتظر رســیدن نوبت تان 
هستید، صدای کلنگ و تیشه و هیلتی هم 
به جو نسبتا ناآرام بهداری اضافه می شود.
بند قبلی توصیف نســبتا اغراق شده  ای 
از وضعیت این روزهای بهداری دانشگاه 
اســت. بیــرون ســاختمان کــه مصالح 
ساختمانی روی هم تلنبار شده و داخل 
مرکز بهداشت هم عملیات عمرانی که از 
تابستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد 
و برای دانشــجوها این ســوال ها را پیش 
می آورد که چرا ایــن عملیات عمرانی تا 
شــروع ترم به اتمام نرســیده و همچنین 

فضای دیگری در دانشگاه وجود نداشته 
که در مدت تعمیرات، خدمات بهداری به 

آنجا منتقل شود؟
همین ســوال ها ما را به سمت صحبت با 
مهندس سیه بازی، مدیر امور دانشجویی 
دانشــگاه ســوق داد. به گفته سیه بازی 
تعمیرات مرکز بهداشت که کامال ضروری 
بوده، از تابســتان آغاز شده و قرار بوده تا 
مهر تمام شــود ولی مشکالت مالی و نیز 
حجم زیاد کار سبب شده همچنان ادامه 
داشته باشــد. همچنین لزوم باز بودن و 
ارائــه خدمات مرکز بهداشــت و بهداری 
و ممکن نبــودن تعطیل کــردن کامل آن 
باعث شــده زمــان فعالیت های عمرانی 
بیشــتر از حالت عــادی باشــد، چراکه 
تعمیرات به صورت قسمت قسمت انجام 
می شــود و همه مرکز را نمی توان به طور 
کامــل زیر بار فعالیت عمرانــی قرار داد. 
مهندس ســیه بازی ادعا می کند در این 
مــدت هیچ کــدام از خدمات ایــن مرکز 
تعطیل نشده و همواره مراجعه کنندگان 

را پذیرش کرده است.
علــت انجام عملیــات عمرانــی در مرکز 
بهداشت اســتاندارد نبودن محیط و نیز 
کمبود فضای موجــود و لزوم ارائه برخی 
خدمات تخصصــی در آنجا بــوده و قرار 
اســت پس از اتمام طرح پنج، شش اتاق 
جدیــد به مرکز اضافه شــود که چندتای 
آنهــا در طبقه باالیی کــه در این طرح به 
مرکز بهداشــت اضافه شده، وجود دارد. 
از فضاهــای جدیــد برای ارائــه خدمات 
تخصصــی و حضور پزشــکان متخصص 
استفاده خواهد شد؛ تخصص هایی مثل 
قلب و داخلی. همچنین یک اتاق جراحی 
کوچک برای جراحی های داخلی به مرکز 

اضافه می شود.
تعمیرات مرکز بهداشــت احتماال تا یک 
ماه آینده به اتمام می رســد. ســیه بازی 
در صحبت با روزنامه از اضافه شــدن یک 
آمبوالنــس جدید هم به مرکز بهداشــت 
دانشــگاه خبر داد و قول یک مرکز جدید 

با خدمات بهتر و متنوع تر را داد.

گزارش

شماره۲۱امدادیکشنبه این هفته 
منتشــر شــد. دادی هــا در پرونده 
شــماره 2۱ موضوعات سیاســی را 
رها کرده و به سراغ موضوع جسورانه 
»خودکشی« رفته اند؛ موضوعی که 

از جهاتی خط قرمز محسوب می شود 
و صحبت کــردن دربــاره آن مســلتزم 
رعایت آدابی اســت تا موجب تشــویق 
و تبلیغ نشــود. داد به بهانه خودکشی 
ســحر خدایاری و با گــره زدن پرونده با 
فرهنــگ ســامورایی های ژاپــن به این 
موضوع پرداخته است. صحبت در مورد 
سابقه خودکشی در دانشگاه شریف اما 
موضوعی اســت که جای خالی آن در 
داد حس می شود. صفحه آرایی داد مثل 
همیشه در عین سادگی، اصولی و منظم 
است و در این شــماره که اولین شماره 
داد در ســال تحصیلی جاری محسوب 
می شــود هم با تغییرات مثبتی همراه 
بوده است. برخالف صفحه آرایی، جلد 
اما جذابیت و سوال  انگیزی همیشگی 
را ندارد؛ نداشــتن تیترجلد هم امتیاز 

منفی دیگری برای داد است.

ویژهنامــهورودیهــایمیــدان در 
انقالب، اولیــن چیزی که نظر را جلب 
می کنــد طرح جلــد اســت؛ گرافیک 
طــرح جلد قابل قبول اســت ولی ایده 
آن چنــدان متعالی نیســت؛ تیتر جلد 
هم )دنیای قشــنگ نــو( چنگی به دل 
نمی زد  . البته هردوی اینها احتماال برای 
ورودی ۹۸ جذابیت بیشتری داشته اند. 
صفحه آرایی خــوب و جذاب و عکس و 
ســوتیتر و... کافی نشــریه را چشم نواز 
کــرده اســت؛ گرچــه از اشــتباهات 
نه چندان کم تعداد ویراستاری نمی توان 
گذشــت. میدان انقالب در این شماره 
سعی داشــته مسیر دانشــگاه را برای 
نوورودی ها روشــن تر کنــد. مصاحبه 
بــا دکتــر ســهراب پور، نوشــتار قابــل 
مالحظــه این شــماره میــدان انقالب 
بود. اختصــاص دو صفحه از ۸ صفحه 
به معرفی برنامه طرح راه مهندسی هم 
نمره منفــی  میدان انقالب محســوب 

می شود. 

باکس 
خبری

مهدی 
فخرآبادی

میز 
نشریات

میز 
نشریات
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برنامه های هفته جهانی فضا در شریف 

بهفضانرفتیمولیفضاراآوردیم

مملو بودن یــک تاالر از جمعیــت پدیده ای 
نیســت که هر روز در شــریف رخ دهد. اوایل 
ترم که حس و حال کالس رفتن در دانشجوها 
بیشتر است و بار تمرین و پروژه و میان ترم کمر 
آنهــا را هنوز خم نکــرده، بعضی کالس های 
تاالری احتمال پر شدن دارند ولی هرچه ترم جلوتر می رود، 
ردیف هــای عقب صندلی ها هم خالی تر می شــود و فقط 
عشق علم های ِنرد شریفی در ردیف های جلو می نشینند 
و با استادهایشــان در فضای خلوت تــاالر دل می دهند و 
قلوه می گیرند. البته یکشــنبه این هفته یکی از تاالرهای 
دانشگاه به علتی غیر از برگزاری یک کالس ُپر پر شده بود؛ 
حضور دو فضانورد بازنشسته روسی و عصر خاطره آنها که 

البته بعضا رنگ وبوی منشوری هم می گرفت.

یکهفتهبرایفضا
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ چهارم تا دهم 
اکتبــر )۱3 تــا ۱۹ مهر( را با هدف ترویج و توســعه دانش 
فضایی و آشناکردن مردم از نقش فناوری فضایی در زندگی 
انســان ها به نام هفته جهانی فضا نام گذاری کرده است. 
این هفته بین دو رویداد تاریخی قرار گرفته؛ در چهار اکتبر 
۱۹5۷ شوروی اســپوتنیک-۱، نخستین ماهواره جهان 
را به فضــا پرتاب کرد و در ۱0 اکتبر ۱۹۶۷ هم نخســتین 
معاهده استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو در سازمان 

ملل به امضا رسید.
انجمن علمــی دانشــکده هوافضا با همکاری ســازمان 
فضایی برای این هفتــه برنامه های مختلفی تدارک دیده 
و برگــزار کــرده که گل سرسبدشــان حضــور دو فضانورد 
بازنشسته روسی در شریف و گپ وگفت صمیمانه با آنها بود.

آنجاکههوانیست
عصرگاه یکشــنبه، چهاردهم مهرماه تاالرهای دانشــگاه 

میزبان دو تن از فضانوردان بازنشســته روسی بود. تلگت 
آناتولــی آرتســه  موســابایف )Talget Musabayev( و 
بارســکی )Anatoly Artsebarsky( در این جلسه ضمن 
صحبــت از تجربیات و خاطرات ســفرهای خــود به فضا 
به گفت وگو و پرسش وپاســخ با دانشــجوها و عالقه مندان 

حاضر پرداختند.
تلگت موسابایف فضانورد اهل کشور قزاقستان است که در 
مأموریت های میر ئی او-۱۶، سایوز تی ام-۱۹، میر ئی او-
25، سایوز تی ام-2۷، آی اس ای ئی پی-۱، سایوز تی ام-
32 و سایوز تی ام-3۱ حضور داشته و تجربه بیش از 3۴۱ 
روز حضور در فضا و ۴۱ ساعت راهپیمایی فضایی را دارد.
آناتولــی آرتســه بارســکی نیز فضانــوردی اهــل اوکراین 
با مدت زمــان بیــش از ۱۴۴روز پرواز در فضاســت که در 
مأموریت هــای ســایوز تــی ام-۱2 و میر ئــی او-۹ حضور 

داشته است.
 Shadex-New پیش از شــروع برنامه تیــم دانشــجویی
Horizon   کــه پیــش از این موفق به کســب مقام دوم در 
مســابقات بین المللــی هوانــوردی و فضانــوردی آمریکا 
)AIAA( شــده بودند، طرح خود را در ســالن ســمینار 

دانشکده هوافضا برای میهمانان فضانورد ارائه دادند.
در این جلســه که بیش از ۴00 نفر شرکت کننده داشت، 
ضمــن گفت وگویــی صمیمــی صحبــت از ســختی ها و 
چالش های رخ داده برای این دو فضانورد طی سفرهایشان 
بــه فضــا و اظهاراتی مبنی بــر اثر منفی فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی در مأموریت ها و پیشــرفت صنعت فضا 
بــه میان آمد. این اثرات منفــی از کمبود قطعات ضروری 
در ایستگاه فضایی به علت بحران های اقتصادی تا تغییر 
مهندســان و متخصصان و جایگزین شــدن افراد ناوارد را 
شامل می شد. یکی از مشــکالت ایجادشده تغییر شکل 
دادن گیرنده های خورشیدی بود که جاری نشدن جریان 
کافی و ذخیره آن در باتری ها را به دنبال داشت و منجر به 

قطع ارتباط ایستگاه فضایی و زمین و همچنین فرورفتن 
در تاریکی و سکوت مطلق به مدت یک هفته شد.

آناتولی آرتسه بارســکی از مهم ترین کارهای خود در فضا 
ساخت و نصب برج ۱5 متری در خارج از ایستگاه فضایی 
را نــام برد؛ برجی از آلیاژی از خانواده تیتانیوم که در آن از 

هیچ پیچ یا مهره ای استفاده نشده بود.
در انتهای جلســه نیز ســوال های حضار از سوی مجری 
برنامه از میهمانان برنامه پرســیده شد و پاسخ های آنان با 
ترجمه مترجم حاضر در سالن به گوش مخاطبان رسید.

آخرهفتههمفضاییاست
برنامه هــای هفتــه جهانی فضــا البته محــدود به حضور 
فضانوردان روسی نیست. از سه شنبه تا پنج شنبه نمایشگاه 
شــرکت ها و اســتارت آپ های حوزه فضایی در دانشــگاه 

برگزار می شود.
روز سه شنبه، ۱۶ مهر و چهارشنبه، ۱۷ مهر نیز دانشکده 
هوافضا در سمینارهای تخصصی فناوری و خدمات فضایی 
میزبان افراد موفق صنعت فضا در ایران است. سمینارهای 
سه شنبه با موضوع فناوری فضایی در سالن سمعی بصری 
3 این دانشــکده برگزار می شود که مدعوین و موضوعات 
مورد بررسی در آن عبارتند از: مینا بیات )تجربیات ماهواره 
شــریف(، وفا صدیق )تجربیات ماهواره پیام(، حمیدرضا 
اسدی )تجربه ساخت کیوب ست خواجه نصیر( و حسین 

شهرابی فراهانی )نقشه اقتصاد فناوری فضایی(
سمینارهای چهارشنبه نیز با موضوع خدمات فضایی در 
سالن سمعی بصری 3 هوافضا برقرار است: شبنم یزدانی 
)نقشه راه توســعه کسب وکارهای فضا پایه(، مرضیه غنی 
)استارت آپ فاطر شریف(، سارا میرشکاری )استارت آپ 
کشــتیار(، یاسر عشــورزاده )اســتارت آپ تیزنگر(، سید 
مهدی آل یعقوب )اســتارت آپ یعقوب(، حامد حامدیان 

)استارت آپ شزان(.

 خودجوش 
یا غیر خودجوش؛ 

مسأله این نیست
بزرگ تریــن  آســتانه  در  درســت 
گردهمایی مؤمنــان در کربال و اربعین 
حســینی)ع(، مردم معترض در بصره 
و بغــداد و دیگــر شــهرهای عــراق به 
خیابان ها ســرازیر شــده اند. آنها رهبر 
و ســازماندهی مشــخصی ندارند ولی 
شعارهایشان ضد فساد و در اعتراض به 
فقر و بیکاری است. بی بی سی فارسی 
از ابتــدای محرم برای مانع تراشــی بر 
سر اتحاد و هماهنگی حکومت ایران و 
عراق که در زمانه تحریم مهم ترین اتحاد 
منطقه ای ماســت، دنبال فرصت برای 
داغ کردن رسانه ای تنور اختالفات بین 

ایرانی ها و عراقی هاست.
از لحاظ تبارشناختی و جامعه شناسی 
اعتراضات عراق شبیه حوادث دی ماه 
۹۶ در ایران است؛ همه چیز از اعتراض 
به فقر و بیکاری شــروع شــده اما هیچ 
رهبری سیاسی و هدف روشنی ندارد، 
هــر دو اعتراض در زمانی که باید اتفاق 
افتادند؛ اولی در آســتانه خروج ترامپ 
از برجــام و دومــی در آســتانه اربعین 
حســینی، هــردو اعتراض شــدیدا به 
نفع بن سلمان و پادشاهان عرب نفتی 

نشسته در جنوب خلیج بود و...
تا اینجا همه شرایط مهیای اظهار نظر 
بدیع حسین شریعتمداری، اصولگرای 
ســنتي و قدیمی بود که بگوید برادران 
عراقی همه مشــکل شــما از ســفارت 
آمریکاست؛ آن را اشغال کنید، مشکل 
حــل می شــود و ایرانی های مســئول 
دیگر همه مشغول بازی در همین زمین 
بودند و به گونه ای بر خودجوش نبودن 
اعتراضات و دخالت سعودی و... تأکید 
داشتند و با این موضع گیري ها شرایط 
را از حیث مواجهه معترضان با ایران هم 

بدتر می کردند.
اما یــک روحانی بانفــوذ، مرجع عالی 
شیعیان در نجف اعالم موضعی می کند 
که تمــام ایــن صورت بنــدی را به هم 
می زنــد. او مثــل یک ســلبریتی کنار 
مردمش ایستاد و از دولت عراق خواست 
به فســاد و فقر پایان دهد، خواست که 
خشــونت پایان یابــد و هرآنچه را عقل 
ســلیم غیرامنیتی و غیرپیچیده مردم 
عراق می خواســت، بیان کرد. بروید و 
بیانیــه آیت الله سیســتانی در حوادث 
اخیر را بخوانید. شاید ما هم در بحران ها 
به چنین ایفای نقشی مستقلی از جانب 
علمــا و مراجع نیاز داریم. حواســمان 
باشــد آیت اللــه سیســتانی همــه آن 
حاشیه ها را می شناسد اما می داند که 
مردم فقیر بی پناهند. نگاه غیرامنیتي 
و غیرحاشیه زده به مشکالت نیاز امروز 

ما هم هست.

شیمی عمومی1، شیمی عمومی2، باقرزاده، شیمی عمومی3
آنطور که گروه ها و کانال های خرید و فروش 
کتاب های دست دوم می گویند، قیمت کتاب 
شیمی عمومی۱ در بازار دست دوم فروش ها 
به صد هزار تومان رسیده است. در سال گذشته با افزایش 
قیمت کاغذ کتاب ها گران شدند و در نتیجه دانشجوها به 
ســمت کتاب های دست دوم گرایش بیشتری پیدا کردند 
اما رســیدن قیمت کتــاب در این بازار بــه صدهزار تومان 
خبری است که معنای آن یک اتفاق نامعمول در بازار این 
کتاب هاست. دانشجوهای رشــته های مهندسی زیادی 
در سال اول، درس شیمی را می گذرانند. منبع اصلی این 

درس در شــریف کتاب شیمی عمومی با نگرش مولکولی 
تألیف دکتر پارســافر، باقرزاده و تفضلی است. آن طور که 
شنیده شده، این کتاب دیگر چاپ نمی شود یا مشکالت 
کاغذ ســبب شــده با تیراژ خیلی کم منتشر شود. یکی از 
بچه هایی که کتاب را ســال ۹۶ خریــده، می گوید قیمت 
کتاب در زمان خرید او ۱5 هزار تومان بوده اما چاپ نشدن 
کتــاب و نبودن آن در بازار ســبب شــده دارنــدگان قبلی 
کتاب ها، آن را در بازار بفروشند و از آنجا که این کتاب ها به 
مرور مستهلک شده اند و بعضا دیگر قابل استفاده نیستند، 
متقاضیان کتاب بیشتر از تعداد کتاب ها شده اند و قیمت 

آن باال رفته است. 
در حالی دانشــکده شــیمی این کتــاب را به عنوان منبع 
درس شــیمی عمومی در نظر گرفته کــه منبع این درس 
در دانشــگاه های دیگــر، کتاب هــای مورتیمــر، چنگ و 
سیلبربرگ است و از سوی ناشران متعددی درکشور چاپ 
می شــود و حتی دسترسی به نســخه های پی دی اف آنها 
میسر اســت. البته نســخه های پی دی اف کتاب مولفان 
ایرانی نیز در اینترنت موجود است اما از آنجا که این کتاب 
در ایران چاپ می شــود، برای بهره بــرداران از لحاظ حق 

انتشار مشکل اخالقی دارد.

ذره بین

 محمد 
مالنوری

پوریا 
علیمردانی

سیاحت 
در 

سیاست

 کیمیا 
جورابچی
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مروری بر ماجرای نامه هایی که به جدال هم برخاستند 

اینامهکهمیروی
اگرازآندانشجوهایینباشیدکهازدانشگاهتنهاکالس،کتابخانه،سلفوگاهیالفصفررامیبینند،حتماازجدالنامههادردانشگاهخبردارید.
نامههاییکهحاالتعدادامضاکنندگانهرکدامشاناز400نفرهمگذشتهاست.اولینامهایبودباعنوانسخنیبارئیسودومیننامهکهدرواقع
واکنشیبهاولیبود،سخنیباشریف.ماجراینامههااماسابقهایطوالنیدارد.یکسالیهستکهعملکردمعاونتفرهنگیدانشگاهمنتقدانو
مدافعانیجدیدردانشگاهپیداکردهاست؛نزاعیکهبامحوریتاردویورودیهاشکلگرفتوهرکدامازطرفیندیگریرابهتمامیتخواهیمتهمکردند.بررسیایننزاع
دامنهداربهفضاییبسیاربیشترازاینیکصفحهوحوصلهایبیشترنیازدارد.تالشکردیمبابررسیایندونامهبهاصلاختالفنظرفرهنگیدانشگاههمگریزیبزنیم.

 مرتضی 
یاری گزارش

چه سخنی با رئیس گفتند؟
اســاس نامه فعاالن فرهنگی انتقاد از شــیوه عملکرد 
و سیاســت های معاونــت فرهنگی دانشــگاه اســت. 
امضاکننــدگان نامــه می گویند در آغــاز انتصاب دکتر 
حســینی امید به بهبود فضای فرهنگی داشــته اند اما 
عملکرد معاونت امید آنها را ناامید کرده و حاال به نتایج 

دیگری رسیده اند.

شروعامیدبخش
در کنــار شــخصیت و دیــد فرهنگی دکتر حســینی، 
امضاکنندگان نامه طرح های نو و ایده های تازه معاونت 
و همفکــری و برگزاری جلســات بــا گروه های مختلف 
دانشجویی از ســوی معاونت را نقاط قوت و امیدبخش 
ارزیابی کرده اند. می گویند جایگاه معاونت فرهنگی و 
البته این امید تازه آن قدر بوده که همه فعاالن فرهنگی 
دانشگاه با طرح تجمیع معاونت فرهنگی و دانشجویی 
مخالفت کردند و خواســتند معاونت فرهنگی مستقل 

باشد. 

زیباکنارمیآید
نویســندگان نامه معتقدند معاونت پس از مدتی نه همه 
گروه ها که تعدادی از دانشــجویان نزدیک به خودش را 
میدان دار فرهنگ دانشــگاه کرده است. آنها می گویند 
از زیباکنار ۹۷ این روند شــروع شده و آدم ها و مشاوران و 
نظرات معاونت، اردو و فضای فرهنگی را مدیریت کرده اند. 
امضاکنندگان اشاره ای هم به هزینه اردو و بیت المال کرده 
و صرف آن را در این برنامه ناکارآمد و ناموجه دانسته اند. 

انکارتجربهموفقهمکاریگروههایدانشجویی
نویسندگان این نامه اردوی ورودی های ۹۷ را یک نمونه 
خــوب از همکاری و همفکری دانشــجوها می دانند که 
مشارکت همه گروه های دانشجویی را در پی داشته است، 
اما معتقدند دکتر حســینی همه دستاورهای آن را انکار 
می کند. شاهدش را هم این می دانند که مسئول اردوی 
۹۸ نه با چنین ســازوکاری که تنها بــا نظر خود معاونت 

انتخاب شده است.

تصدیگریکسبوکارمناست
معاونت آن قدر متصدی است که دانشجوها نمی توانند 
تحمل کنند. این شاید بیان سرراستی باشد از مدعای 
نویسندگان سخنی با رئیس درباره رابطه مسئول اردوی 
ورودی ۹۸ با معاونت. آنها استعفای مسئول اردو را نتیجه 
همین مدل می دانند و ادبیات استعفا را ادبیاتی نزدیک 
بــه منتقدان معاونت ارزیابی می کننــد. اداره و اجرای 
اردو بدون مســئول مشــخص و تحت عنوان مسئولین 
ســتاد هم برای نویســندگان نشــانه دیگری اســت بر 
تصدی گری معاونت و تمایلش به این شیوه. نویسندگان 
نامه انتصاب های معاونت در دیگر برنامه ها را هم بدون 
ســازوکار و بر اســاس نزدیکی با معاونت می دانند. آنها 
معتقدند برنامه های مستقلی مانند جشنواره نشریات 
در چنین مدلی حتما به تنش با معاونت منجر می شود 

و اتفاق هم افتاده است.

تنشزاییدرفضایمجازی
امضاکننــدگان ادعــای بزرگ تــری هم دارنــد؛ اینکه 
معاونت فرهنگی بــه عمد بر اختالفات میان گروه های 
دانشــجویی دامــن زده اســت. آنها می گوینــد معاون 
فرهنگــی و مشــاورانش ماننــد یــک کاربر تنــش زا در 
جهــان توییتــری شــریف عمــل کرده اند و ایــن امر، 

در فضــای رســانه ای بــه زیان دانشــگاه بوده اســت.

پدرباشیدنهتشکل
سخنی با رئیس انتقاد دیگری هم دارد. می گوید معاونت 
فرهنگی بایــد تنظیم گر و ســامان دهنده فعالیت های 
فرهنگی دانشجویان باشــد و نقش پدری ایفا کند. آنها 
معتقدنــد معاونت این نقش را فرامــوش کرده و خودش 
یک بازیگر عرصه فرهنگی در کنار گروه های دانشجویی 
شده است و حتی با منتقدان برخوردهای تند می کند. 

گرهکورانسداد
نویسندگان نامه در جمع بندی، فضای موجود را انسداد 
فرهنگــی خوانده انــد و کنش گری بی حاشــیه را در آن 
ناممکــن می دانند. در پایان از رئیــس می خواهند گره 
کور فضای فرهنگی دانشگاه را باز کند و امید را به فضای 

دانشگاه بازگرداند. 

ماازسخنیبارئیسچهمیفهمیم؟
نامه خطاب به رئیس دانشگاه است. نویسندگان نامه با 

مخاطب قراردادن رئیس چند نکته را به ما می فهمانند؛
اول اینکه امیــدی به گفت وگو با معاونــت ندارند و راه را 

بسته می بینند.
دوم اینکــه خواســتار ورود رئیــس و مدیــران رده باالتر 

دانشگاه برای حل مسأله هستند.
سوم اینکه هر چند صراحتی در نامه مبنی بر تغییر معاونت 
فرهنگی دانشــگاه دیده نمی شــود، اما عباراتی مانند 
انسداد و گره کور موضوع دعوا را الینحل نشان می دهد 
و درخواست از رئیس را به تغییر معاون فرهنگی یا تغییر 
بنیادین سیاست ها با اعمال مدیریت از باال بدل می کند.

سخن شان با شریف چه بود؟
جایگاهمهموفراموششدهفرهنگ

اولیــن تأکیــد نویســندگان نامه بــر اهمیــت و جایگاه 
معاونت فرهنگی اســت. معتقدند پیــش از این معاونان 

فرهنگی دانشــگاه تخصص و تجربه کافی در این حوزه 
نداشته اند و بعضی شان حتی وقت کافی هم برای معاونت 
نگذاشته اند. آنها می گویند معاون ها عملکرد سلیقه ای 
داشته اند، چون برنامه ای نداشته و تنها از سلیقه خودشان 
حمایــت می کرده اند. مثال مهمی هم دارند؛ می گویند 
در اردوی ورودی هــا تنها چند گروه با معاون فرهنگی در 

ارتباط و مشاوره و همکاری بوده اند. 

معاونمتخصص
نویسندگان نامه دکتر حسینی را اولین معاونی می دانند 
کــه در حوزه فرهنــگ متخصص و صاحب ایده اســت. 
معتقدند دکتر تحوالت شگرفی در فرهنگ دانشگاه ایجاد 
کرده، فرهنگ را از حاشــیه بیرون آورده و واسطی شده 
میان فعاالن دانشجویی و دانشگاه برای حل مشکالت. 

انتقادهمداریماماانسدادنیست
نویسندگان تقریبا همان اول نامه گفته اند که انتقاداتی 
هم به معاونت فرهنگی دارند. توجه کمتر به تشــکل ها 
در برابر کانون ها، چیزی که مقابله نکردن با جریان های 
سیاست زدایی در دانشــگاه می دانند، ورود به جزئیات 
اجرایــی و ایجاد اصطکاک های بی مــورد. آنها در ادامه 
توصیــف انســداد را بــرای فضــای فرهنگی دانشــگاه 
بی انصافــی می دانند و دوره فعلــی معاونت فرهنگی را 

پرکارترین و فعال ترین دوره فرهنگی برمی شمارند. 

نقدمنتقدان
نویسندگان نامه تالش دارند بدنه منتقدان را جدا از افراد 
اصلی تحلیل کنند و بدنه را دلسوز دانشگاه می دانند. با 
این حال کارنامه منتقدان را در مواجهه و مقابله با فضای 
باز فرهنگــی تاریک توصیف می کننــد. امضاکنندگان 
مسئوالن جریان منتقد معاونت فرهنگی را تمامیت خواه 
می داننــد. می گوینــد اردوی ورودی ها پیــش از این در 
انحصار ایشان بوده است. آنها هدف جریان از انحصار را 
هم اسالمی کردن دانشگاه می دانند اما معتقدند نتیجه 

این کارهــا که آن را آکنــده از بی اخالقــی می خوانند، 
خالف دین است. 

بیرونبریوزیادهخواهی
نویســندگان نامه می گویند منتقدان معاونت فرهنگی 
برای برکناری معاون فرهنگی دانشگاه به رایزنی با افراد 
ذی نفوذ بیرون از دانشــگاه پرداخته اند. اقدامی که آن 
را عجیب و بدعت آمیز خوانده اند که تنها بر ســر مسائل 
جزیی و مدیریتی اســت نه مصالح ملــی و انقالبی. آنها 
می گویند باید در برابر این زیاده خواهی ایستاد و باز هم 
تأکید می کنند که حساب بدنه جریان منتقدان جداست 

و تابع اخالقند و زیاده خواه نیستند.

مقاومتکنید
امضاکنندگان از رئیس می خواهند در زمانی که شــائبه 
فشــار و دخالت بیرون وجــود دارد، در برابر تغییر معاون 
فرهنگی مقاومت کنند. می گویند تغییر، بذر دوقطبی و 
سوءظن را در میان دانشجویان می پراکند. به همین خاطر 
از رئیس می خواهند با درایت مثال زدنی اش پدرانه عمل 
کند و جلوی فزون طلبی بایستد. البته باز هم حساب بدنه 

منتقدان را از مسئوالن جدا می کنند.

اصالحکنید
نامه از دکتر حســینی می خواهد کــه ایرادها و نقدهای 
موجود را مرتفع کند و البته با قوت بیشتر به کار ادامه دهد. 
از حــاج آقا طباطبایی هم می خواهد موضع پدرانه ای را 
که در این مدت داشته همچنان حفظ کند و حمایتش از 

عموم دانشجوها را ادامه دهد.

باشماهستیم!
مخاطب نامه در پایان منتقدان معاونت فرهنگی هستند. 
نویســندگان از منتقدان می خواهنــد برنامه هایی را که 
معاونت فرهنگی اجــازه برگزاری شــان را نداده معرفی 
کنند تا انســداد فرهنگی مشــخص شــود. نویسندگان 
وصف انحصارطلبی را مناسب معاونت نمی دانند و برخی 
رفتارهای منتقدان را مصداق این وصف معرفی می کنند 

و از آنها می خواهند به اخالق بازگردند.

ماازسخنیباشریفچهمیفهمیم؟
نامه با آیه ای شروع شده که از مخاطبان می خواهد همه 

حرف ها را بشنوند و بهترین را برگزینند. 
با اینکه نامه با عنوان ســخنی با شریف منتشر شده، باز 
هم مخاطب اصلی رئیس دانشــگاه است که این بار از او 
خواسته شده در برابر تغییر معاونت فرهنگی ایستادگی 

کند.
سخنی با شریف یک دفاع تمام عیار از معاونت فرهنگی 
دانشگاه است. هم به این دلیل که عملکرد معاونت را در 
کل مثبت می داند و هم به این دلیل که تغییر در دانشگاه 

به شیوه فشار از بیرون را نمی پسندد. 
نویســندگان نه تنها در عمل که در مخاطــب قرار دادن 
هم به نقد منتقدان معاونت فرهنگی پرداخته اند. آنها نه 
تنها نامه و استدالل های سخنی با رئیس را نقد می کنند 
که عملکردهای گذشــته برخی منتقدان را هم یادآوری 
کرده اند و در بوته نقد گذاشــته اند؛ چیزی که به فرامتن 

نزدیک تر است.
ســخنی با رئیس تالش بسیار دارد حساب سران جریان 
منتقدان را که مســئوالن برخی گروه های دانشــجویی 
هســتند، از بدنه دانشــجویان فعــال همــان گروه ها و 

امضاکنندگان جدا کند.

z	 .تغییر جدی معاونت فرهنگی دانشگاه در دوره دکتر حسینی و پویاشدندش را کسی نمی تواند منکر شود
نه تنها مدافعان دکتر حسینی که منتقدانش هم به توسعه فعالیت های معاونت، برنامه داشتن و هدفمندی 
معاونت فرهنگی دانشگاه اذعان دارند. تخصص و تجربه دکتر حسینی هم چیزی نیست که کتمان کردنی 
باشد. درک عمیق معاون فرهنگی دانشگاه از رسانه و عملکرد رسانه ای مطلوب او هم بر همه روشن است. 

باید گفت دکتر حسینی تراز و انتظار از معاونت فرهنگی در دانشگاه را حسابی ارتقا داده است.
z	 معاونت فرهنگی حسابی فعال شده است. این فعالیت بحثی را در باب مأموریت و نحوه کار معاونت فرهنگی

داغ می کند. اینکه معاونت باید خودش کار اجرایی کند یا تنها به دانشــجوها فضای کار بدهد. جوابش 
اصال ســاده نیســت. هر هدایت کردنی حدی از ورود به اجرا دارد که می تواند اختالف نظرها را برانگیزد. 

روزنامه تالش می کند میزگردی را با همین موضوع برگزار کند. 
z	 ورود به جزئیات هم چیزی است در ادامه موضوع قبل. اینکه معاونت فرهنگی و دانشجویان فعال هرکدام

چه مســئولیتی را بر عهده دارند و مالحظات و مشــورت های معاونت چطور باید اعمال شود هم حسابی 
محل نزاع است. اما طرفین ماجرا در غیرضروری بودن بخشی از آن توافق دارند. 

z	 اختالف نظر جدی دیگر بر سر مجریان برنامه های معاونت است. تشکل ها و گروه ها دوست دارند مجریان
برنامه ها حقوقی باشند، یعنی نمایندگان گروه ها. معاونت فرهنگی اما تمایلی به دیده شدن دانشجویان 
در حاشیه تر هم دارد؛ کسانی که در گروه های فرهنگی افراد اصلی نیستند. اینجاست که موازی کاری، 
تشکیل گروه، انتخاب بر اساس نزدیکی و سلیقه را تشکل ها و گروه ها پیش می کشند. از استدالل معاونت 
هم نمی توان به راحتی چشم پوشید. اینجا نزاع بین شکست حلقه ها یا تشکیل حلقه های جدید است. 

z	 حل کردن اختالف ها به منزله یکی شدن همه نظرها نیست. باید همفکری کنیم، اختالف نظرهایمان را
به رسمیت بشناسیم و در کنار هم برای دانشگاه کار کنیم.
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 محرومیتی که 
دیده نمی شود

مناطق محروم برای رســتا تعریفی 
عام تــر از تعریــف رایج دارد. رســتا 
تهران و اصفهان را هم جزیی از مناطق 
محروم می بیند و به همین علت اســت 
کــه به مــوازات ســراوان، در تهران هم 
حضور دارد. محرومیتی که در بسیاری 
از مناطق کشور وجود دارد، محرومیت 
از »چشیدن شــیرینی ریاضی« است. 
همیــن محرومیت اســت کــه موجب 
می شــود دانش آمــوزان از ریاضی فرار 
کنند و نتوانند از تأثیرات پایه ای ریاضی 
مانند توانایی حل مسأله، تفکر منطقی 
و... در زندگی روزمــره نیز بهره ببرند. 
فردی که قدرت حل مسائل را در زندگی 
خود نداشــته باشــد، در مراحل بعدی 
زندگــی که مســائل جدی و اساســی 
زندگی سر برمی آورند، ناتوان می ماند.
پس از مدرسه تابستانه بود که پیشنهادی 
از ســمت مکتب خانــه مصاحــب در 
روستای سرلنگای عباس آباد مازندران 
به تیم رســتا بــرای برگــزاری رویدادی 
ریاضی محور ارائه شد. تیم برگزاری این 
رویداد سریعا تشــکیل و طی جلساتی 
فشرده و پس از نیازسنجی های اولیه از 
مکتب خانه و با توجه به مســائل مطرح 
در منطقه به طرحی کلی برای برگزاری 

این مدرسه دست یافت.
یکی از مشکالت دانش آموزان منطقه 
با ریاضــی، ملموس نبودن آن اســت. 
دانش آمــوزان فکــر می کننــد ریاضی 
کاربــردی نــدارد و این یکــی از دالیل 
بی عالقگی آنها اســت. تیــم طراحی 
رویداد با توجه به این نکته، تصمیم دارد 
با طراحی روندی مســأله  و بازی محور 
در دو روز،  یــک مســأله بومــی منطقه 
)وقوع سیل( را به صورت ریاضی برای 
دانش آموزان مدل کند و آنها بتوانند در 

این فرآیند به حل آن بپردازند.
از نکات مهم برگزاری چنین رویدادهایی 
اهمیت ترویج است. همان طور که رستا 
ایــن محرومیت را می بینــد و برای رفع 
آن تالش می کنــد، اهمیت ترویج این 
دیــد از محرومیت را هــم در نظر دارد و 
ســعی دارد در نقاطی کــه حضور پیدا 
می کند، عــالوه بــر برگــزاری رویداد 
تجربیات، روش ها و دغدغه های خود 
را بــه تیم های بومی ایــن نقاط منتقل 
کند تا در جهت ترویج رســالت خود نیز 
گام برداشته باشد. مشــخصا رستا در 
قیاس با رسالت خود هنوز کوچک است 
و یکــی از راه های تحقق این رســالت، 
ترویــج این نگاه به مســائل در مناطق 
مختلف است؛ جایی که تیم های بومی 
در نقاط مختلف بتوانند حتی مستقل 
از رســتا، برای آگاهــی و خودآگاهی 
بیشتر دانش آموزان تالش کنند و برای 

آن قدمی بردارند.

سینا 
ریسمانچیان

یادداشت

گزارشی از فعالیت های گروه رستا و مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر 

دربهشتریاضیرابهزوردرسنمیدهند

مدرسهتابستانیچگونهوباچه
هدفیتشکیلشد؟

سه سال پیش چندتا دانشجو دور هم جمع 
شــدیم و تصمیم گرفتیم از طریق یکی از 
موضوعات روز علم که علوم کامپیوتر است، 
وارد دنیای دانش آموزها بشویم. هدف مان 
هم این بــود که یکی از مســیرهایی را که 
بچه ها به شدت دنبال طی کردنش هستند، 
کمی واقعی تر نشان شان بدهیم تا بتوانند 
با شــناخت بهتر و بیشتر و بدون جوگیری 
تصمیم بگیرند. این کار با همکاری انجمن 
علمی دانشکده کامپیوتر )SSC( در خانه 
ریاضیات آغاز شــد و از ســال دوم، شریف 
هم به مکان های برگزاری مدرسه پیوست. 
ارتبــاط بیــن بچه هــای خانــه ریاضیات 
اصفهــان و شــریف مبتنی بر یــک رفاقت 
قدیمی بوده، به تدریج فعالیت های دیگری 
هم بــا یکدیگر انجــام دادیــم و تیمی راه 
انداختیم به نام جمع علمی ترویجی رستا.
رستاراباچههدفیراهانداختید؟

در واقع می خواســتیم چیزهایی را که در 
خانه ریاضیات و زندگی و تحصیل خودمان 
تجربه کرده و یاد گرفته بودیم، به بچه ها هم 
نشان بدهیم و بهشان بگوییم که خودشان 
می توانند سکان زندگی خودشان را دست 
بگیرند، البته از طریق درست یاد گرفتن. 
شــعار تیم ما ترویج علم انسان ساز است، 
چــون به اعتقاد مــا آدم هایی که درســت 
یــاد گرفتــن را می آموزنــد، می توانند در 
زندگی مفید باشند. ما کلمه ترویجی را در 
عنوان خودمان قرار دادیم، چون به دنبال 
ترویج عدالت آموزشــی هســتیم. عدالت 
آموزشــی ای که هم در تهــران کمبودش 
حس می شود و هم در جایی مثل سراوان 
سیســتان و بلوچســتان. مــا در کارگاه ها 
سعی می کنیم برخی مســائل روز را برای 
بچه ها در قالب مسأله طرح کنیم تا بچه ها 
احساس کنند خودشان می توانند مسأله 
را حل کننــد و کار مفیدی انجــام دهند. 
بچه ها در مدرســه علوم کامپیوتر به جای 
حفظ کردن الگوریتم ها، آنها را می سازند، 
ما گــراف را به بچه ها یــاد نمی دهیم بلکه 
خودشان گراف را کشف می کنند. بچه ها 

تالش می کنند در تعامل با یکدیگر و تحت 
هدایت و راهنمایی یک راهنما )منتور( به 
حل مســأله برســند. ما می گوییم آموزش 
و پــرورش دو کلمه جدا از هم نیســتند که 
پرورش یک زنگ جدا در مدرســه باشــد و 
بقیه زنگ هــا مخصوص آمــوزش. بچه ها 
به واســطه درســت یاد گرفتن پرورش هم 
پیدا می کنند و آدم های بزرگی می شوند، 
یعنی کسی که هویتی دارد، منی دارد که 
کنش ها و واکنش هایی را در جامعه انجام 

می دهد.
منتــور)راهنما(هــاچهکســانی
هســتند؟ارتباطشــانبابچهها

چطوراست؟
منتورها دانشــجوهایی از شــریف و خانه 
ریاضیات اصفهان هستند، بزرگ ترین شان 
من هســتم که ترم سه ارشــد می خوانم و 
بعضی هاشان هم دانشجوهای سال قبل 
خود مدرســه. منتورها افرادی هستند که 
خودشــان عالقه داشــتند در ایــن زمینه 
کمک کنند. با بچه هــا ارتباط می گیرند، 
رفیق می شــوند و در واقع در ذهن بچه ها 
به عنــوان الگوهایــی باقــی می مانند که 
ساکت ننشسته اند و اگر انتقادی به آموزش 
و پرورش دارند، آستین باال زده و وارد گود 
شده و مشغول کار شده اند. بعد از مدرسه 
هم خیلی وقت ها ارتباط بچه ها با منتورها 
باقــی می ماند و حتی حلقه هایی بین آنها 

شکل می گیرد.
رســتادرزمینــهترویــجعدالت
آموزشــیدرمناطــقمحرومهم

کاریانجامدادهاست؟
ما امســال عید با گروه جهادی السابقون 
رفتیــم به ســراوان. به گروه جهــادی آنها 
طرحی ارائــه دادیم کــه می توانیم کاری 
مثــل همیــن مدرســه را در جایــی مثل 
ســراوان هم اجرا کنیم، البته بــا توجه به 
شــرایط منطقه و دانش آموزان آنجا نیاز به 
تغییراتی نسبت به برنامه های ما در تهران 
و اصفهــان وجود داشــت. ما در ســراوان 
اردوی »ریاضــی ورزی« برگــزار کردیــم. 
بچه هایــی که اصــال با ریاضی آشــنایی و 
ارتباطی نداشتند، سه روز از صبح تا عصر 
با ما بودند؛ ۴0 دختر و ۴0 پســر. در قالب 
بــازی و پازل و مدل ســازی ســعی کردیم 
مفاهیــم ریاضی را به بچه هــا یاد بدهیم و 
بهشــان بگوییم که ریاضی در زندگی شان 
چه نقشی دارد و کجای زندگی خودش را 
نشــان می دهد. ده نفر از بچه های رســتا 
ســوار اتوبوس شــدیم و 25 ســاعت راه را 
طی کردیم، بچه هایی که بعضی هایشــان 
حتی قبال اردوی جهادی هم نرفته بودند 
ولی بازخوردی که از دانش آموزان سراوان 
گرفتیــم خیلــی خوب بــود و اســتقبالی 
باورنکردنــی  از اردوی ریاضــی ورزی مــا 
داشتند. برای خود ما خیلی جالب بود که 
حس مان در سراوان با حسی که در شریف 
و اصفهان داشتیم، یکسان بود. بچه های 
سراوان به خاطر قیافه و لباس مان دورمان 
جمع نمی شدند بلکه خود زیبایی ریاضی 
و لذت حل مســأله بود که بچه ها را در اردو 
نگه می داشت. حرف رستا این است که چه 

در تهران و اصفهان و چه در سراوان بچه ها 
نیاز دارند به اینکه بفهمند می توانند ابداع 
کنند و مسائل شــان را حل نمایند و نباید 
همیشه منتظر اضافه شدن چیزی از بیرون 

به زندگی شان باشند.
آزمونورودیمدرســهتابستانه

علومکامپیوترچگونهاست؟
آزمون ورودی مدرس ســه سوال دارد؛ دو 
ســوال اول ریاضی و خالقیت اســت ولی 
سوال سوم درباره هدف زندگی می پرسد و 
اینکه مدرسه تابستانه چه کمکی می تواند 
به تو بکند؟ 350 نفر برای شرکت در مدرسه 
ثبت نام کردند و بیشــتر آنها به این ســوال 
هم با دقت و حوصلــه جواب داده بودند؛ 
مثال یکی از بچه ها ده صفحه جواب برای 
ما نوشــته بود و جواب ها نشان می داد که 
بچه ها چقدر بزرگ تر از چیزی هستند که 
ما و آموزش و پرورش ما فکر می کند. از بین 
این 350 نفر ما مجبــور بودیم 2۴0 نفر را 
برای دو مدرســه اصفهان و تهران انتخاب 
کنیم. ســوال اول و دوم را قصد نداشــتیم 
تصحیح کنیم و مهم برای ما این بود که روی 
این ســوال ها فکر کنند و به دنبال راه حل 
بگردند ولی به دلیــل محدودیت ظرفیت 
مجبور شدیم تصحیح کنیم. یکی از موارد 
جالب در پاسخ به سوال سوم دختری بود 
که پارســال در جواب سوال 3 خط نوشته 
بود و امســال دو ســه صفحه. وقتــی با او 
حرف زدیم گفت پارسال در مدرسه از شما 
حرف هایی شنیدیم و چیزهایی یاد گرفتم 
که فهمیــدم می توانم در ایــن دنیا کاری 
انجام دهم. ما ســعی می کنیــم به بچه ها 
یــاد بدهیم به مســائل مختلف فکر کنند، 
سوال بپرســند و دنبال حل مجهول های 
زندگی شــان باشــند. یکی از چالش های 
جالــب ما در انتخاب بچه هــای ورودی به 
مدرســه هم این اســت که برخــی از آنها 
کالس هایی مثل زبان و موسیقی و... را در 
تابستان شرکت کرده اند و باید بین مدرسه 
و کالس شــان یکــی را انتخــاب کنند. ما 
دوست داریم بچه ها یاد بگیرند بتوانند بین 
انتخاب های مختلف پیش رویشان تصمیم 
بگیرند و هزینه تصمیم شان را هم بدهند.
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پرونده



مســکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان 
برای ادامه بقاســت ولی اخبــاری که هر روز 
درباره گران شدن مسکن می شنویم، توانایی 
ما را در تأمین آن مورد تشکیک قرار می دهد 
و برایمان به آرزویی دســت نیافتنی تبدیلش 
می کند. در نوشته حاضر سعی کرده ایم عوامل این گرانی 

و میزان پایداری یا ناپایداری آن را بررسی کنیم.

مسکنچقدرباالرفتهاست؟
بازار مســکن کشــور پس از یک دوره رکود حدودا 3 ساله 
شاهد نوسانات قیمتی و بهبود در سطح معامالت بود و از 
آبان ۹۶ تا پایان آذر ۹۷ یک رشد ۱00 درصدی در قیمت 
مسکن اتفاق افتاد. این تغییرات شدید در یک بازه زمانی 
کوتاه موجب شــد رونق مورد انتظار در بازار مسکن از بین 
برود و به کاهــش ۸0درصدی حجم معامالت نســبت به 
ســال گذشته منجر شــود، به طوری که در مرداد ماه سال 
۹۸ تعــداد واحدهــای فروخته شــده در تهران به ســطح 
بی ســابقه 2۹00 واحد مسکونی رســید. این عدد وقتی 
جالب می شود که بدانیم طی همه سال های اخیر فروش 
کمتر از ۴هزار واحد مسکونی حتی در ماه های نیمه تعطیل 

فروردین سابقه نداشته است.
در تیرماه امســال نرخ مســکن بیشــترین میــزان خود را 
تجربــه کرد، به این معنی که متوســط نرخ خرید و فروش 
یــک مترمربع زیربنای واحد مســکونی در تهــران به رقم 
۱3میلیون و 5۷5 هزار تومان رســید و این یعنی افزایش 

۱2۶.۴۶ درصدی نسبت به فروردین ۹۸.

چرامسکنباالرفت؟
در اقتصاد ایران قیمت ها طبق روال عادی رشد نمی کنند، 
به همین خاطر زمانی که رشد آنها شروع می شود، جهش 
قیمت رخ می دهد. در پنج ســال قبل از ســال ۹۶ با رکود 
در بازار مسکن مواجه بودیم. این انباشت تورم دوران رکود 
یکی از دالیل افزایش بی رویه و جهش قیمت مسکن است. 
دلیل دیگری که در قیمت مسکن تأثیرگذار بوده، کاهش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های 
گذشته است که همین امر منجر به کاهش عرضه مسکن 
شــده اســت. از طرفی ورود حجم بی ســابقه نقدینگی از 
سوی دولت که اساس و بنیان هر تالطم قیمت در اقتصاد 
ایران اســت، بازار مســکن را هم مثل بازار ارز و طال دچار 

نوسانات کرده است.
بعــد از کاهــش ارزش ریــال مــردم بــرای حفــظ ارزش 
دارایی هــای خود وارد بازارهایی مثل طــال، ارز، خودرو و 

مسکن شدند که این مســأله برهم زدن نظم این بازارها را 
در پی داشت.

چسبندگی قیمت در بخش مسکن نیز خیلی زیاد است، به 
این معنا که فروشندگان به بهانه گران فروشی دیگر مالکان 
حاضر به پایین نگه داشتن قیمت ملک خود نیستند و این 
مسأله زنجیره وار ادامه دارد، اما در شرایط رکود و کم بودن 

تقاضا این زنجیره تا کجا می تواند پیش برود؟

سرنوشتمسکنچهمیشود؟
قیمت مســکن در این مدت اور شوت  )over shoot(کرد، 
یعنی به قیمتی بسیار باالتر از آنچه برایش تقاضا می شود، 
رســیده بود. مانند قیمت دالر که به ۱۹هزار تومان رسید 
ولــی وقتی قدرتی بــرای خریــد دالر با این ارقــام وجود 

نداشت، در نتیجه قیمت به اجبار کاهش یافت.

بازار مســکن در مقایسه با سه بازار اخیر یعنی بورس، طال 
و ارز بــه قله قیمتی چهار ســال اخیر رســیده و 23درصد 
باالتر از بازار طال و ارز قرار گرفته اســت. اکنون که نرخ ارز 
به ۱۱ تا ۱2هزار تومان کاهش پیدا کرده، قیمت مســکن 
نیز همــراه با آن کاهش می یابد و حجــم معامالت باز هم 
کم می شــود و به شــرایط رکود دامن می زنــد. همچنین 
افــت قیمــت ارز از یک ســو و کاهــش تعــداد معامالت 
از ســوی دیگــر موجب می شــود تقاضــای ســوداگرانه 
 بــرای مســکن از بیــن بــرود و به تعمیــق کســادی بازار 

کمک کند.
اگــر اتفاقات سیاســی کــه منجر بــه افزایــش قیمت ارز 
می شود، رخ ندهد یا قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا 
نکند، پیش بینی می شود قیمت مسکن روندی نزولی طی 

کند و در نهایت به ثبات برسد.

در بازار مسکن چه می گذرد؟ 

حالوهوایسینوسیمسکن

یک جامعه برای برنامه نویس ها
 Quera بعید است شریفی باشــید و تا االن سروکارتان به
نیفتــاده باشــد؛ ســایتی کــه اکثــرا آن را بــا کالس ها و 
تمرین های برنامه نویســی می شناســند اما قسمت های 

کمتر شناخته شده دیگری هم دارد.
شــریف جاج سرویســی بود که از ســال ۹۱ بــرای داوری 
تمرین های برنامه نویسی دانشگاه شریف آماده شد. همین 
سیســتم بعد از 3 سال به Quera تغییر نام داد و با حمایت 
شــتاب دهنده شریف به شــکل جدی تری وارد بازار شد. 
Quera که در آغاز صرفا برای دانشگاه شریف طراحی شده 
بود، تا امروز به صدها دانشگاه و مدرسه دیگر هم سرویس 

ارائه داده است.
شروع Quera با سیســتم کمک آموزشی باعث شد به این 
قابلیت شناخته شود، اما نیاز بود قابلیت های دیگری هم به 
Quera اضافه شود تا پازل خدمات مورد نیاز برنامه نویس ها 
را کامــل کند. یکی از این قســمت ها دوره هــای آموزش 
برنامه نویســی Quera اســت که از پاییز ۹۷ با اسم »کوئرا 
کالج« منتشر می شود. کوئرا کالج که به عنوان اولین دوره 
آموزش آنالین و تعاملی برنامه نویسی معرفی شده، از همان 

دوره اول مورد استقبال دانشجوهای شریفی و غیر شریفی 
قرار گرفت و تا االن بیشــتر از 3000 نفر در دوره های کوئرا 
 Quera کالج ثبت نام کرده اند تا برنامه نویســی را از طریق
یاد بگیرند. آموزش مبانی برنامه نویسی، تفکر الگوریتمی 
پیشرفته، پایتون پیشــرفته و یادگیری ماشین، دوره هایی 

هستند که تا االن در کوئرا کالج  منتشر شده است.
بخش دیگری از Quera مربوط به استخدام برنامه نویس در 
سازمان ها است. جایی که شرکت های مختلف فرصت های 
شــغلی برنامه نویسی خود را منتشــر می کنند تا از طریق 
Quera نیروهــای فنی مورد نیاز خودشــان را پیدا کنند. 
 Quera تا کنون بیشــتر از ۱000 شــرکت در این بخش با
همــکاری کرده اند و حــدود ۱500 آگهی شــغلی در آن 

منتشر شده است.
نمایشگاه آنالین کارآموزی »کارآموزشو« هم سال ۹۸ برای 
اولین بار برگزار شــد. در این نمایشگاه شرکت های مطرح 
ایرانی برای جذب کارآموزهای برنامه نویسی اقدام کردند.
مســابقات برنامه نویســی Quera هــم بخــش دیگری از 
خدماتــی بود کــه به آن اضافه شــد. عالوه بر مســابقات 

هفتگــی آنالیــن، Quera در ۴ دوره کــدکاپ را به عنوان 
بزرگ ترین مســابقه حضوری برنامه نویســی کشور برگزار 
کرده است. آخرین دوره کدکاپ که در سال ۹۷ برگزار شد، 

بیش از 3000 نفر شرکت کننده داشت.
Quera که با یک تیم ۴ نفره کامال شــریفی شــروع به کار 
کرده بود، االن با ۱5 نفر نیروی ثابت در مرکز رشــد شریف 
ادامه مسیر می دهد. Quera تا امروز بیش از ۷0هزار کاربر 
جذب کرده و به سمت تبدیل شدن به جامعه برنامه نویسان 
Quera.ir ایرانی حرکت می کند. 

از صفر تا ثروت

 مائده 
صالحیان

 به حرف هایتان 
حرمت بگذارید

تازه دانشــگاه شروع شــده است و 
احتماال قول هایی را که دو الی ســه 

هفته پیش به خودتان داده اید، به خوبی 
در خاطر دارید: »این ترم می ترکونم«، 
»با توجه به برنامه درســیم هر دوشنبه 
می رم اســتخر دانشــگاه« یا »این ترم 
هم خوب درس می خونم، هم کلی کار 
می کنم و پول درمیارم«. ولی معموال این 
حرف هــا در حد حــرف باقی می ماند. 
تا حاال فکر کرده اید چــرا این حرف ها 
عملی نمی شــوند یا به قول صنایعی ها 
چرا این حرف های ما بهره وری و کارایی 

الزم را ندارند؟
مــا بــا اســتقرار هــر اســتارت آپ در 
شــتاب دهنده شــریف همین اتفاق را 
تجربه می کنیم. افراد در روز شــروع، به 
خود قول های عجیبی می دهند و حتی 
خیلــی از آنها در روز هــای اول، جایزه 
قــول تحقق نایافته خــود را نیز به خود 
می دهند. معموال هم در کمتر از دو ماه 
بی خیال شده و به زندگی معمولی شان 
برمی گردند. واقعا چرا هیچ ارزشی برای 

کلمات مان قائل نیستیم؟
هــر قــول بــر دو دســته آدم اثــر دارد؛ 
آدم هایی کــه کمک می کننــد قول ما 
محقق شــوند و آدم هایی کــه قول مان 
بــر آنهــا تأثیــر خواهــد گذاشــت. بــا 
فراموش کــردن هر کدام از قول هایمان 
بر این دو دسته تأثیر خواهیم گذاشت. 
این افــراد معموال افراد مهم زندگی مان 
هســتند و مهم ترین شــان خودمــان 
هســتیم.  متأســفانه یاد گرفته ایم قول 
بدهیم، به آن عمل کنیم و مغرور شویم، 
یا عمل نکنیم و عذرخواهی کنیم ولی 
این کافی نیست. اصال هم کافی نیست. 
ما یــاد نمی گیریم باید جبــران کنیم و 
وقتی بــه قول مان عمل نکرده و جبران 
نمی کنیم، افراد از ما انتظار دارند تا پای 
جان  بر سر حرف و قول مان بایستیم اما 
این موضوع عملی نمی شود. ما همیشه 
اولویت هایی در زندگی مان داریم و این 
اولویت ها رفتارمان را مشخص می کند 
و این رفتار گاهی خــالف قول هایمان 
است. چیزی که اهمیت دارد این است 
که بدانیم چــه قول هایی داده ایم و چه 
انتظاراتی ایجاد کرده ایم و سعی کنیم با 
کیفیت عالی آن را به سرانجام برسانیم. 
در مرحله بعدی به محض اینکه متوجه  
شدید نمی توانید به قول تان عمل کنید 
یا انتظــارات را برآورده ســازید، به آنها 
اعالم کنید و با کمک خودشــان راهی 
برای جبــران بیابید. ایــن موضوع هم 
برای حرف هایتان و هــم انتظاراتی که 
ایجاد کرده اید، مهم اســت. با این کار 
دیگر الزم نیســت به حــرف خود تعهد 
داشــته باشــید بلکه باید به حرف های 

خود حرمت بگذارید.

علیرضا 
محمودزاده

استارت آپ
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اقتصاد و کسب وکار



از کارمندی بپرهیز
علیرضا پناهیان به مناســبت سال 
»رونق تولید« در پی تشویق دیگران 
برای ورود به صحنه »تولید« برآمد. او با 
اســتناد به روایات اهــل بیت)ع( مبنی 
بر اینکه »کســی که برای خانواده اش 
درآمد کســب کند، پاداشــش نزد خدا 
باالتر از کسی است که در راه خدا جنگ 
می کند«، معتقد اســت شعار »برو پول 
دربیاور« ترویج اشــرافی گری نیســت. 
او بر این باور اســت که صهیونیست ها 
ایــن گــزاره اخالقــی را بــرای جامعه 
مــا ســاخته اند که »شــما دنبــال پول 
نرویــد« تا خودشــان همــه ثروت های 
جهــان را تصاحب کنند. پــس امروزه 
بایــد در یادواره های دفــاع مقدس، به 
»کارآفرین ها« هــم جایزه بدهند چون 

جهاد با مال انجام می دهند.
ســخنان او مــورد انتقــاد برخــی از 
همفکرانش قرار گرفت ولی او اصرار دارد 
که »آدِم حزب اللهی ای که بی پولی اش 
به خاطِر بی عرضگی اش اســت، نباید 
این را پــای زهد خودش بگــذارد، باید 
برود تــالش کند و پــول در بیاورد حاال 
اگر پول دار شــد، خدا به او داده اســت 
و اگر نشــد، خدا نداده اســت، آن وقت 
بگو: جانم به این فقر«. او با اســتناد به 
سخن نقل شده از پیامبر)ص( که »وقتی 
مردم در آخرالزمان قرار می گیرند، برای 
حفظ دین شــان نیاز به پــول دارند« از 
دوستان مذهبی خویش گالیه می کند 
که چرا کار مالــی نمی کنند، زیرا نقِش 
پول در آخرالزمان را خیلی زیاد توصیف 

می کند.
پناهیان پیوســته بر این موضوع تأکید 
می کنــد کــه »کارمند«شــدن خــوب 
نیست، زیرا استقالل شخصیتی و مالی 
را از تــو می گیــرد. او بــرای این ادعای 
خویش به ســخنی از امــام صادق)ع( 
اســتناد می کنــد؛ وقتــی شــخصی 
می پرســد مردی اهل تجارت اســت و 
کاسبی می کند ولی اگر تجارتش را کنار 
بگذارد و اجیر دیگری شــود و مزدبگیر 
باشد، همان قدر که قبال خودش درآمد 
داشــت به او پول می دهنــد، آیا اجازه 
دارد چنین کاری کنــد؟ در این روایت 
حضرت پاسخ داد: نباید خودش را اجیر 
)کارمنــد( کند بلکه روزی اش را از خدا 
بگیرد و تجارت کند. کسی که می تواند 
خودش پول دربیاورد، اگر برود کارمند 
و مزدبگیر بشود، روزِی خودش را بسته 
ِجُر َفِإْن ُهَو آَجَر َنْفَسُه  ُجُل َیتَّ است. » الرَّ
ْعِطَی َما ُیِصیُب ِفی ِتَجاَرِتِه َفَقاَل اَل ُیَؤاِجْر 

ُ
أ

ِجُر  َه َعزَّ َو َجلَّ َو  َیتَّ َنْفَسُه َو َلِکْن َیْسَتْرِزُق اللَّ
ْزَق  ُه ِإَذا آَجَر َنْفَسُه َحَظَر َعَلی َنْفِسِه الرِّ َفِإنَّ
؛ کافی/۹0/5«. پناهیان معتقد است 
اگر شــخصی مزدبگیر )کارمند( شــود 
ـ درحالی که می تواند مســتقل باشد ـ 

روزی را به  روی خودش بسته  است.

یادداشت

مروری بر آراء و نظریات حجت االسالم پناهیان 

پناهیانبهچهمیاندیشد؟
حاج آقا پناهیــان بین اهالی 
مسجد و منبر و روضه شخصیت 
؛  ی ســت ه ا خته شد شنا
منبرهــای  کــه  ســخنرانی 
محرمش در مسجد دانشگاه 
امام صادق )ع( جمعیت جوان زیادی را به 
پل مدیریت می کشــاند و سخنرانی هایش 
در شــریف هم همیشــه پرمخاطــب بوده 
است. کلیپ سخنرانی های او نیز در فضای 
مجازی زیاد دســت به دســت می شــود و 
حرف هایــش معمــوال چند روزی ســوژه 
بحث های توییتری. همین محرم امســال 
هم صحبت هایش درباره لزوم شفافیت آراء 
در مجلس ســروصدای زیادی بــه پا کرد و 
قبل از آن هم بحثش درباره سرمایه و ثروت 
و کارآفرینــی به جای کارمنــدی. حاج آقا 
اسکندری، معاون فرهنگی نهاد رهبری که 
سخنرانی های کوتاهش بعد از نماز جماعت 
با استقبال خوبی در مسجد دانشگاه روبرو 
می شــود، مطلبی درباره علیرضا پناهیان 
برای روزنامه فرستاد و ما هم تصمیم گرفتیم 
حاال که بحث درباره او هنوز داغ است، این 

مطلب را منتشر کنیم.

آغازازدانشگاه
»علیرضا پناهیان« یکــی از جنجالی ترین 
سخنرانان دینی است که توانسته در برخی 
عرصه های سیاسی فرهنگی معاصر ایران، 
تأثیرگــذار باشــد. او کــه از ســال های دوم 
خــرداد کار خویــش را در محافــل مذهبی 
دانشگاه ها همچون دانشگاه هنر و دانشگاه 
تهران آغاز کرد، به ســرعت توانست یکی از 
پرمخاطب ترین ســخنرانان دینی در ایران 
شــود. نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه 
بر ساحت های متفاوت دین و برداشت های 
موج آفرین و جنجالی از آنها و تطبیق آنها بر 
روزگار معاصر از ویژگی های شاخص او است. 
»تربیــت« محوری ترین مقولــه موجود در 
سخنرانی های اوست که با »انسان شناسی« 
آغاز می شــود و تا نظــام تربیتی دین تحت 
عنوان »تنها مســیر« ادامــه می یابد که در 
آن بــا محوریت مبارزه با هوای نفس به ارائه 
ساختارمند مفاهیم دینی پرداخته و طرحی 
شــورانگیز از زندگی دینــی ارائه می گردد؛ 
طرحی که ایمان، عمل صالح، نشاط، رنج و 
تکامل بشر به یکباره در آن تعریف می شود و 

جایگاه خویش را می یابد.

معارفدینینظاممند
کمتر کســی از سخنوران را می توان نام برد 
که سلســله مباحث تربیت دینی او به این 
شکل گســترده و دارای چارچوب منظم و 
منطقی باشد. »انسان شناسی« او در بیش 
از صد جلسه به آگاهی، گرایش های قلبی 
و رفتارهای انســان پرداخته و تأثیر متقابل 
آن را بــر یکدیگر مورد بررســی قــرار داده و 
در ادامه نظام اصلــی دین در حوزه تربیت 
انســان، »مخالفت با هــوای نفس« تبیین 
می گردد. او چارچوب های مبارزه با هوای 
نفــس در مراحل مختلف زندگی بشــری و 
تمام زیرشاخه های مرتبط با آن را به تفصیل 
مورد بررســی قرار داده و آن را »تنها مسیر« 
می نامد که در سیصد جلسه تا به امروز ارائه 
گردیده اســت. دورنمای مباحث آینده آن 
نیز تا حدودی مشخص شده است. با  دقت 
در مباحــث و موضوعاتی کــه او در تبیین 

نظام تربیت دینی مطرح   کرده، درمی یابید 
که از یک ســاختار و نظام فکــری مرّتب در 
این بخش برخوردار است و معارف دینی را 
به صورت نظام مند و در قالب یک »منظومه« 
بــه مخاطبانش ارائه می دهــد، و از ارائه آن 
به  طور پراکنده یا در قالب دسته بندی های 
رایجی که فاقد یک »محور« مشخص  باشند، 

اجتناب می ورزد.

تقوابهجایاخالقسکوالر
پناهیان منتقد علم اخالقی است که ملکات 
را مهم ترین دستاورد انسان معنوی می داند. 
او با حمله به سکوالریزه شدن علم اخالق و 
با بی اهمیت برشمردن ملکات اخالقی در 
منظومه معارف دینی، اخالق سکوالر را به 
عنوان راهبردی ترین ابزار مبارزه با دین در 
جهان امــروز معرفی می کنــد. او »تقوا« را 
محوری ترین مفهوم در معارف دینی قلمداد 
کرده و از به کارگیری اخالق به جای تأکید 
بر مفهوم تقوا گالیه مند اســت وآن را نوعی 
تحریف دین برشــمرده و در اعتبار حدیث 
»بعثت التمم مکارم االخالق« تردید می کند  
و ترویج آن را ناشی از نوعی نگاه سکوالر به 

دین در طول تاریخ می داند.  

ازنقداندیشهغربتاتبییناندیشه
اسالمی

پناهیان دهه شصت را به مطالعه و تدریس 
کتاب های شهید مطهری اشتغال داشت. 
او در کنــار تبلیــغ دین و تدریــس معارف 
اسالمی به شیوه سنتی، به بحث و مناظره 
با مجاهدین خلق و چپ ها روی آورد. بعدها 
در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به تحصیل 
روان شناســی و فلســفه غرب پرداخت  و با 
نقد اندیشــه غرب آشنا شــد اما بسیار زود 
بــه این نکته پــی برد که مهم تر از آشــنایی 
با نقد اندیشــه های غربی، بایــد به تبیین 
اندیشه های اســالمی در قالبی نوین روی 
آورد. او بارها این ترجیح را در سخنان خود 
برای مبلغین اعالم می کرد و جذابیت های 
آن را برای مخاطبان دوچندان می دانست و 
معتقد بود کافی است نیم نگاهی به نقد آنچه 

در اندیشه غربی می گذرد، داشته باشیم.

والیتکارکردگرایانه
بیت الغزل سخنرانی های او تبیین اهمیت 
و کارکردهای »والیت« اســت. البته مدعی 
اســت کــه این ســخن را بــر اســاس تعّبد 
نمی گوید بلکه چون باور دارد که بر اساس 
یک تفکر منطقی و واقع بینانه راه حل همه 
مشــکالت بشــریت در والیت دیده شده و 
بدیلی شایسته برای همه مدل های بشری 
اســت، آن را تبلیــغ می کنــد. مهم تریــن 

فایــده »والیــت« تأمین اســتقالل و آزادی 
انسان هاست. او پیوســته به دنبال تبیین 
نگاه کارکردگرایانه به »والیت« اســت که از 
دید او کامال نوین و بی ســابقه بوده، چراکه 
کتاب های کالمی شــیعه، عموما بر محور 
اثبات حقانیت »ولی« سامان یافته و توجه 
چندانی به کارکردها و ابعاد ساختاری والیت 
نداشــته اند. او معتقد اســت اگر به مقوله 
»والیت« نگاهی کارکردگرایانه بیفکنیم، باید 
بسیاری از آیات قرآن را در زمرة آیات الوالیه 
به شــمار آوریم. همچنین او معتقد اســت 
قــرآن همه فــراز و فرود جوامــع و تمدن ها 
را بــر محور »والیت« انبیــاء و اوصیای آنان 
توصیــف می کند که در حال حاضر مغفول 
واقع شــده و به صورت جزیره ای و پراکنده 
به آن پرداخته می شــود. همچنین ســیره 
حکومتی پیامبر )ص( »امامت امت« است 
که بــا رویکردهای موجــود جهانی تفاوت 
فاحشــی دارد؛ از جمله آنکه شــیوه ابالغ 
قوانین و احکام آن از ســوی پیامبر )ص( بر 
طریق »تعریض« است و »تصریح« در همه 
جوانب آن صــورت نمی پذیرد و به نوعی از 

ابهام بسنده می شود.  

تقوا،بهترینراهحل
پناهیان بارها بر این نکته پافشــاری کرده 
که بهترین متد بــرای اداره جامعه، »تقوا« 
است؛ چراکه تقوا، کرامت انسانی را حفظ 
کرده و انسان ها را خویشتن دار می نماید تا 
جایی که بــرای کنترل افراد نیازی به وضع 
بســیاری از قوانین نیســت. او تقوا را روش 
حکومت داری اولیای خدا دانســته که در 
یک جامعه بابصیرت موجب رشد و بالندگی 
آن می شــود. پناهیان تقــوا را الهام بخش 
مدلی از مدیریت جامعــه می داند که آن را 
در مقایسی کوچک تر می توان در مدرسه به 
کار گرفت و نتایج درخشانی را مشاهده کرد. 
او عالوه بر نتایج تســت خود، به تست های 
دیگر روان شناســی نیز اســتناد می دهد. 
دیدگاه های او بر مبنای آن است که سیاست 
و معنویت درهم آمیخته و برخورداری مدیر 
از تعهــد به معنای تقوا را مســاوی با اتخاذ 

بهترین روش برای مدیریت برمی شمرد.

حضورپررنگدرسیاست
شاید چیزی که چهره او را به عنوان سخنران 
دینی نزد برخی به شــدت مخدوش کرده، 
ورود جّدی او به مباحث سیاسی روز است. 
پناهیان یک کنشگر سیاسی است و نه مانند 
بسیاری از فرهیختگان، تنها یک نظاره گر 
منتقد. حضــور پررنــگ او در انتخابات به 
مزاج بسیاری خوش نمی آید و بین روحانیت 
سنتی حوزه انتقاداتی را برانگیخته است. او 

خود به شیوه سنتی حوزه عالقه مند است و 
از مدافعان آن به شمار می آید، ولی فعالیت 
جــدی سیاســی را برای همه یــک فریضه 
می داند. این تفکر برآمده از این اســت که 
»سیاســت« و »والیــت« را تفکیک ناپذیــر 
دانســته و معتقد است سیاســت به عنوان 
بخشــی از گوهر دین به حاشیه رانده شده 
و مورد بی مهری انســان های مذهبی قرار 
گرفته اســت. پناهیان بر این باور است که 
آنچــه عمیق ترین تأثیر را بر حیات بشــری 
می گــذارد، تصمیم سیاســی اســت و نه 
فرهنگــی، فنی، اقتصــادی و... به همین 
دلیل فضیلــت آدمی و هنــر بنیادین او در 
سیاســی زیستن اســت نه کنار ایستادن و 
گمنام مانــدن؛ گرچه فعالیت سیاســی، 
رنج دائمی تــوأم با مســئولیت را به همراه 

داشته باشد.

جوانپسندوجریانساز
بسیاری از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی 
سخنرانی های او را جدی تلقی نمی کنند اما 
او توانسته بخش قابل توجهی از دانشجویان 
و طالب جوان را جذب اندیشــه خود کند و 
الگویی برای آینده آنان قرار گیرد. جلسات او 
مملو از جمعیت است و دقایقی پس از شروع 
سخنرانی او، جایی برای نشستن در محفل 
وجود ندارد. هم اکنون تعداد قابل توجهی 
از جوانان ایرانی مقیم اروپا و جوانان انقالبی 
کشورهای عربی نیز شیفته سخنرانی های 
او شده اند. کلیپ های بسیاری از او در ایام 
محرم و صفر و در مناســبت های فرهنگی و 
سیاسی به زبان های فارسی، عربی و گاهی 
ترکی و انگلیســی منتشر می شود. یکی از 
فعالیت های ســال های اخیر او در تشویق 
همگان بــرای حضور در اربعین حســینی 
)ع( است که منجر به تشکیل کاروان هایی 

متشکل از پنج هزار نفر از اروپا گردید.

ژورنالیستجنجالییارئالیست
پیشرو؟

پناهیان از پیشگامان عرضه مباحث دینی 
به زبان روز است. جالب آنکه او از ترفندهای 
خاصــی بــرای جلــب مخاطب اســتفاده 
نمی کند اما هنر باالیی در ارائه تحلیل های 
نوین از مسائل دینی دارد و به خوبی از توان 
انتقال پیام برخوردار است. او معتقد است 
مهم تریــن عامل پیگیری ســخنانش بین 
مخاطبانش، ســاختارمند و هدفمند بودن 
مباحــث او اســت. مخالفانــش او را یــک 
ژورنالیست جنجالی می خوانند اما او خود 
را یک »رئالیست پیشرو« توصیف می کند که 
بدون هرگونه آرایش و تعبیر افزون، حقیقت 
دین را تبیین می کند. گاهی مراتب علمی او 
از سوی برخی دانشوران مورد تشکیک قرار 
گرفته ولی او در مواجهه با انواع قضاوت ها، 
تنها به این نکته توجه می دهد که مایه های 
ســخنرانی هایش برآمده از قرآن، حدیث و 
تاریخ اسالم اســت که با قرائت نوینی ارائه 
گشته و گویی این تغییر روش، واکنش هایی 

را برانگیخته است. 
جالب آن اســت که او روی هر چه انگشت 
می گــذارد، در محافل مذهبــی زمزمه آن 
شــنیده می شــود. معلوم اســت سخن او 

شنیده می شود و فعالیتش دیده.
*معاوندفترنهادنمایندگیرهبری
دردانشگاهشریف

حسن 
اسکندری*

گزارش
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پرونده



گنجشکک اشی مشی
آغــاز  از  توییتــر  شــعارهای 
و   what are you doing?
?what’s happening بوده اند 
اما انتظارات در توییتر فارسی 
از شــما باالتــر اســت. دقت 
داشته باشــید که »چه صبح 

زیبایی! چه چای دل انگیزی!« از نظر 
محتوا برای شــما افت محسوب شده و 
شما باید حداقل سه چهار هسته اتم در 

هر توییت بشکافید.
در شــبکه اجتماعــی توییتــر شــما 
می توانیــد هــر نــام کاربــری ای را که 
می خواهیــد انتخــاب کنیــد امــا در 
دانشگاه ما اصرار زیادی بر شفاف سازی 
وجود دارد، به گونه ای که حداقل تمام 
اطالعات صفحه اول و دوم شناســنامه 
شما باید در نام کاربری و بیو ذکر شده 
باشد وگرنه زمانی که در بحث های مهم 
طرف مقابل کم بیاورد، تعدادی کلمه 
مانند هویت، فیک و اکانت ناامن نصیب 
شما می کند و درمی رود. در این وسط 
هم عده ای هستند که چون نام کاربری 
آنها اســم خودشان ست، اعتقاد دارند 
شــجاع ترین مردمان زمین هســتند و 
غیــر خودشــان را بی»جربزه« خطاب 

می کنند.
در توییتــر مقداری در الیــک و نظرات 
خود دقت بفرمایید؛ چراکه عالم محضر 
خداســت و تایم الیــن هــم محضر ما. 
توجه داشته باشــید که هم الیک و هم 
ریپالی های شما به صورت خیلی خیلی 
مرتبی دسته بندی شده اند و فقط یک 
آدم کنجکاو مورد نیاز است و بالطبع از 
الیک کردن توییت های خودتان به طور 

جد خودداری بفرمایید.
عــده ای در توییتــر گمــان می کننــد 
بــا افــزودن هشــتگ نامحــدود بــه 
پیام هایشــان، کالم آنها به وحی منزل 
تبدیل می شــود. بــرادر مــن! خواهر 
مــن! نهایتا 3 تا هشــتگ، نه بیشــتر. 
الزم به ذکر است که در مرامنامه توییتر 
اســتفاده از اسکرین شــات بــه جای 
کوت کردن )همان نقل قول خودمان( 
به مثابه خنجر از پشت است و نامردی 

لحاظ می شود.
اگــر روزی در حســاب کاربری تان در 
توییتر، هم دانشگاهی های خود را فالو 
کردید، اگــر اهل مبارزات تــن به تن و 
خونین هســتید، بهترین جا را انتخاب 
کرده اید. سطح این مبارزات کِم کم در 
حد نبردهای گالدیاتورهای رم اســت 
و حتمــا به مقــدار زیــادی تخمه برای 
تماشــای این نبردهــای هیجان انگیز 
نیاز پیــدا خواهیــد کــرد. در غیر این 
صورت اگر آرامش خاطر و آسایش روان 
برایتان حائز اهمیت اســت، به سرعت 
دکمه آنفالو را فشــار دهیــد و خود را از 

مهلکه برهانید.
و در آخر هنگامی که یکی از مســئوالن 
توییتــر شــد،  وارد  اولین بــار  بــرای 
حتمــا ســوال خالقانــه در مــورد نوع 

فیلترشکنش را فراموش نکنید.

گفتیم که ما و او به هم پیر شویم /  ما پیر شدیم و او جوان است هنوز دل در پِی عشق دلبران است هنوز /  وز عمِر گذشته در گمان است هنوز 
)عبیدزاکانی،قرنهشتم،رباعیات(

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه نامه های عاشقانه. به تمام تالش ها برای 
تمیز نوشتن شــان، برای خوش خط بودن شــان، به تمام بیچارگی ها برای رساندن شان. 
تقدیم می کنیم به همه شروع ها و پایان های کلیشه ای . به ماللی نیست جز دوری شما، به 
اکنون که قلم در دست می گیریم و به آرزوهای خالصانه پایان شان. تقدیم می کنیم به همه 

انتظارها برای پاسخ، به همه تصورکردن های دوست زمان خواندن شان، به همه اضطراب 
درســت رسیدن شــان، به همه تالش ها برای پنهان نگاه داشتن شان. تقدیم می کنیم به 
همه نامه هایی که به مقصد نرســیدند، به همه نامه هایی که تر شدند و به همه آنهایی که 

نوشته شدند اما هرگز فرستاده نشدند.

۱۱9****090۱: بیاید جمع کنید بســاط این دانشکده 
میم.شــیمي و نفــت رو کــه مثــل رود روان ازش نشــریه 
جاریه. کار به جایي رســیده کــه تا حضرات حس مي کنن 
در بیت المــال بــازه، توي چمنــاي حاصل خیــز جلوي 

دانشکده یه نشریه جدید مي رویانن!
ببینموضوعاینهکهمعموالسیاستگذاری

برمبنایحیایگربهاست!
 Donde esta el lugar que los  :090۵****۱90
 alumnos pueden encontrar esposos y esposas?

Quiero ayudar un amigo. Gracias ;((
ســالمعلیکم!فکرکنمشماازنهاددانشگاه
مادریدتماسگرفتید.شــرمندهواالواسهخودمونهم

هنوزاینقضیهسواله!
89۳****09۱۳: مطلبــي بــه طنز خونــدم تحت عنوان 

تمکن مالي بچه هاي پردیس
اینو به عنوان یکي از بچه هاي پردیسي میگم، به جز چند 
نفر انگشت شــمار از بچه ها بقیه از وضع مالي متوسط و یا 
بعضا متوســط رو به پایین برخوردارند و به ســختي و هزار 

آرزو شهریه دانشگاه رو پرداخت میکنن
کاشکي این همه جو و جبهه گیري علیه بچه هاي پردیس 

نبود
اگر نقدي هســت به سیســتم وارد اما این فشار به بچه ها 

وارد میشه، اونم کسایي که ترم اولي هستن و تازه وارد
ببیــنحــقبــاتوئــه.نبایــدبــهپردیســیها
فشــارآورد.ولیخداییشاگرشــریفازوضعیتمالی
متوســطروبــهپاییــنبرخــوردارنمیبودمجبــورنبود

پردیسبزنه!

تقدیم می شود به ...
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وصله پینه

شریف در سال  2040  میالدی! 
)پیشبینیهایشیخبزولازرویدادهای۲0سالآیندهدانشگاه(

۱0مهرماه۱4۲0
امروز صبــح در یکی از جوب های آب 
طرشت، یک بطری پیدا شد که حاوی 
نامه ای بــا امضای 250 دانشــجوی 
بیست سال قبل بود که خواستار تغییر 
معاون فرهنگی آن زمان شــده بودند و به دلیل نرســیدن 
به مطالبات شان دســته جمعی با خوردن ۱50 میلی گرم 
محلول پرمنگنات پتاســیوم دو موالر، پشــت دانشــکده 
شــیمی خودکشــی کرده بودند. به دنبال ایــن خبر، ۱2 
هزار دانشجوی ورودی امسال )۱۴20( در نامه ای سر و ته 
گشاده خواستار معرفی آن دسته از اخاللگرانی شدند که آن 
سال ها، خواستار عزل معاون فرهنگی و دانشجویی با هم 
شده بودند و این در حالی ست که هم اینک عده زیادی که 
معلوم نیست دقیقا چه خواسته ای دارند، جلوی ساختمان 

ســابق معاونــت فرهنگی بســت نشســته اند و گفته اند تا 
مطالبات شــان را کــه نمی دانند چیســت دریافت نکنند، 
در کالس ها حاضر نمی شــوند. الزم به ذکر است معاونت 
فرهنگی و دانشجویی سال هاســت که در معاونت مالی و 
آموزشی ادغام شده و اصال وجود خارجی ندارد! همزمان 
در خیابان های هنگ کنگ هم اعتراضاتی در حمایت از این 

سه دسته جنبش دانشجویی برپا شده است.

۱۳مهر۱4۲0
کمپین »چی فکر می کردیم، چی شــد« به دســتور رئیس 
دانشــگاه منحل شــد و به دستور برخی از اســتادها، افراد 
ناشناس با حمله به اتاق دانشجویان عضو، آنها را بازداشت 
و در زیرزمین دانشکده فیزیک حبس کرده اند. این کمپین 
با هدف همدردی بین دانشــجوهایی که فکر می کردند در 

شــریف چه خبر است و وقتی قبول شدند تازه فهمیدند اوه 
اوه عجب کالهی سرشــان رفته، تشکیل شده بود و یکی از 
اقداماتش این بود که با کمک چای نبات و آب قند، شــوک 
ناشی از قبول شدن در شریف و حاضرشدن در کالس هایی 
را مدیریــت کند کــه در آنها حتی یک کلمــه از حرف های 
استاد را نمی شود فهمید. بنا به آمار منتشرشده، ۸0درصد 
دانشجوهای جدیدالورود گفته اند تا مدت ها فکر می کردند 
استادشان به زبانی غیر فارسی حرف می زند! و از مرکز زبان 
درخواست زیرنویس کرده بوند که با مخالفت روبرو شده بود و 
به آنها پیشنهاد شده بود از بهداری، سمعک با وام دنشجویی 
دریافت کنند. یکی از مدیران آموزش که نخواســت نامش 
فاش شــود، به خبرنگار ما گفت: »مگه شهر هرته، دانشجو 
هرچی دوس داشت بگه. همینیه که هس. خیلی هم خوبه!«
*علیرضامختار  

شیخ بزول *

نیش شتر

وقتینمایشگاهکار
میریولیکدزدن

بلدنیستی

عکس و 
مکث

نیشاشترنهازرهکیناست/نوشدارویزخمدیریناست

رضا علیپور
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