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گره کور، گروه کوه است!
این متن پاسخ آقای جواد درویش، مشاور معاون فرهنگی 

جواد درویش

و اجتماعی دانشگاه به ســرمقاله شماره 825 روزنامه 
شریف است:

درجواب به ســرمقاله شــماره قبل روزنامــه چند نکته 
به عنوان جوابیه بیان می گردد:

اوال چیزی به اسم »دوقطبی«، آن گونه که از ابتدا تا انتهای مقاله وانمود شده، 
وجود ندارد. در نامه دوم، همان طور که از اسامی منتشر شده پیداست و یکی 
از اعضای بسیج هم اذعان کرده بود، دانشجویانی از همه طیف ها، تفکرات 

و سالیق وجود دارند.
ثانیا اگر هم دوقطبی وجود داشته باشد، آن گونه که در مقاله نوشته شده، »وزن 
برابر« ندارند، چون اساســا اطالعاتی از یک طرف منتشــر نشده که نوبت به 
وزن کشی برسد. برای نامه ای، بدون رعایت اصول حرفه ای امضا جمع شده 

ولی از همان امضاها هم کسی خبر ندارد.

ثالثا اگر هم وزن برابر داشــته باشند، آن گونه که در مقاله نوشته شده، »دعوا 
حول یک معاونت و یک نفر« نیســت. و ااّل لزومی نداشــت جنجال بر سر یک 
مسأله داخلی و یک برنامه همیشگی گروه کوه، به فارس نیوز و دفتر مقامات 
کشــوری و لشکری برسد تا لرزه به تن اعضای این گروِه به غایت سالم و فعال 
بیفتد. دعوا حول گروه کوه است، حول نشریه بامداد، گروه مهدویون، کانون 
شعر و ادب، انجمن رسانا و... ؛ مجموعه هایی که احساس شخصیت، آزادی و 
فرصت برابر کرده اند و عده ای این را بر نمی تابند. قبال دسترسی به مقامات به 
این سادگی میسر نبود، همچنین این گروه ها هم شاید در این حد موثر و فعال 
در صحنه نبودند. از اردوی ورودی ها سهمی نداشتند و اردوی زیباکناری هم 

نبود که توانمندی هایشان بیشتر به چشم آید.
رابعا اگر هم دعوا حول یک نفر باشــد، آن چیزی که »ســر جایش نیســت«، 
آن یک نفر نیســت. کلمه »عــدل« در لغت یعنی قــراردادن هرچیز در جای 
خود. اما جهان به ســمت بی نظمی می رود. ایــن را اصل آنتروپی می گوید. 

همیشه دیده ایم ظرفی از روی میز می افتد و می شکند ولی ندیده ایم قطعات 
شکسته شــده، خودشان به هم بچسبند. برای حرکت کردن در جهت عدل و 
خالف بی نظمی، نیاز به صرف انرژی برای غلبه بر نیروی های مقاوم اســت. 
همین خالف جهت حرکت کردن )ولو به سمت نظم(، »مسأله ساز« می شود! 
سنت تاریخ همیشــه این بوده که افرادی را که برای »عدل« یعنی قرار دادن 
چیزهــا در جای خود تالش کرده اند، در نهایت این نیروهای مقاوم خود او را 

از »سرجایش« جابجا کرده اند!
در پایان سخنی با روزنامه شریف:

در کشــور ما هیچ گاه استراتژی »نه سیخ بسوزد، نه کباب« موثر نبوده است. 
برای مدت کوتاهی شاید حرارت را دور کرده ولی در بلندمدت نه تنها سیخ و 
کباب، که غالبا دســت کباب پز را هم سوزانده! پس به تعبیر موالی متقیان: 

. ِاصِبر َعلی َمراَرِة الَحقِّ
*توضیح روزنامه را در پایین صفحه سه می توانید بخوانید.

سرمقاله

ژاد
ی ن

وان
سر

ن خ
گی

د:  ن
جل

س 
عک

 آزادی 
بدون  آفساید
بازی ایران - کامبوج به روایت یک تماشاگر شریفی

4

۳

2

 چوب الی چرخ 
نخبگان نگذارید
روایتی از دیدار نخبگان با رهبری

 کدهای رفتاری 
باالتر از قانون
 صحبت های دکتر رشتچیان 
در مسجد دانشگاه

  متهمان طلب کار5
   گزارش گاردین از بیست شرکتی 

 که در گرمایش جهانی سهم عمده دارند

 هوش مصنوعی در دادگاه6
  هوش مصنوعی و چالش های اخالقی آن



رضا علیپور

»بازگشت به سنت ها«ترین
تعزیــه از جمله نمایش های آیینی اســت که در فرهنگ عزاداری 
ایرانی ها ســابقه ای طوالنی دارد و هنــوز هم در خیلی از مناطق 
کشــور روایت های تعزیه اســت که گوشــه چشــم عزاداران را تر 
می کند. چندسالی بود که خبری از اجرای تعزیه در شریف شنیده 
نمی شــد ولی امســال هیأت الزهراء)س( دوباره پــای یک گروه 
تعزیه را به دانشــگاه باز کرد، آن هم در محوطه جکوز و به صورت 
روحوضی. به همین دلیل لقب »بازگشــت به سنت ها«ترین را به 
هیــأت و اجرای برنامه تعزیه اهدا می کنیــم و امیدواریم باز هم از 

این آیین های سنتی در دانشگاه ببینیم.

»دانشگاه یا مدرسه«ترین
ورودی های امســال شریف در دوران دبیرســتان با انتگرال آشنا 
نشده و به همین دلیل در شروع تحصیل در دانشگاه به مشکالتی 
برخورده اند و دربه در دنبال یاد گرفتن این مبحث مهم هســتند. 
انجمن علمی کیمیا هم برای کمک به ورودی ها آستین باال زده و 
یک مدرس کنکور را برای یاد دادن انتگرال به دانشگاه دعوت کرده 
اســت. ما هم تصمیم گرفتیم عنوان »دانشگاه یا مدرسه«ترین را 
به انجمن علمی دانشــکده مهندسی شیمی و نفت تقدیم کنیم 
تا شــاید اســتادان درس های ریاضی 1 و فیزیک 1 برای حل این 

مشکل ورودی ها فکری کنند.

صحبت های دکتر رشتچیان در مسجد دانشگاه   

کدهای رفتاری باالتر از قانون
معاصر فارسی« با ارائه دکتر سامان 

جواهریان است.
مستند محیط زیستی

انجمــن دوســت داران محیط زیســت 
مســتند »Drowning in plastic« را 
با حضور ســعید مرادی کیا، کارشناس 
پسماند شــهری در ســاختمان شهید 
رضایی از ساعت 16:30 اکران می کند.

سه شنبه
تدبر در قرآن

سلسله نشست های تدبر در قرآن، ویژه 
خواهــران از ســاعت 16:30 در دفتر 
انجمن مستقل خواهران برگزار می شود.

به بورس بپیوندید
همایش رایگان آشــنایی با بازار سرمایه 
)بورس( از ســوی انجمن علمی تدبیر 
و با سخنرانی دکتر عبدالرضا منوری از 
ســاعت 16 تا 19 در ســالن جابر برقرار 

است.
پیوسِت همبند

موضــوع این هفتــه سلسله جلســات 
پیوســت انجمن علمی همبند »پایانی 
هندســه  در  مســأله ای  بــر  خــوش 
ترکیبیاتی« بــا ارائه محمد شــاه وردی 
اســت؛ ســاعت 17 تا 18:30، کالس 

211 دانشکده علوم ریاضی.
مثنوی معنوی با قیدی

دوره بررسی مثنوی معنوی با ارائه دکتر 
علی قیدی از ساعت 17 تا 19 در سالن 
کنفرانس ساختمان شهید رضایی برگزار 

می شود.
عدل چوبک

جلسه داســتان خوانی گفت وگومحور 
این هفته از ســاعت 17:30 تا 19:30 
در ساختمان انجمن فارغ التحصیالن 
به داستان کوتاه »عدل« نوشته صادق 

چوبک می پردازد.

چهارشنبه
سخنرانی فلسفه علم

کاوه الجوردی در سلسله سخنرانی های 
گــروه فلســفه علــم موضــوع ضرورت 
فیزیکــی را از ســاعت 14 در ســالن 
سخنرانی گروه فلسفه علم ارائه می دهد.

ماجرای پردیس؛ رد پول
دکتر رشــتچیان، معاون آموزشــی دانشــگاه شریف 
چندی پیش در جلســه با شــورای صنفی گفته بود: 
»اگر شــما بتوانید کمکی بکنیــد در ارتباط با جبران 
کسری بودجه مثال از دولت یا خیرین و این باعث تأمین 
بودجه دانشگاه بشود و کیفیت دانشگاه باال برود، ما 
هــر آن پردیس را لغو می کنیم.« دکتر جــان! یعنی اگر همین االن 
یک خّیری یا یک مســئول دولتی پیدا شــود و بگوید بفرمایید این 
صد میلیارد تومان پول ناقابل خدمت شــما، »هر آن« شما پردیس 
را لغو می کنید؟ مثال با حراســت می روید سر کالس های بچه های 

تــرم 7 و 8 پردیس و می گویید: »خبه خبه، دیگه درس بســه، پولو 
ریختــن. خدانگهدار«؟ خدای ناکرده اگر یــک خّیر دیگر هم پیدا 

شود، روزانه ها را هم تعطیل می کنید؟!
البته الزم به ذکر اســت که وظایف شورای صنفی چیزهای دیگری 
اســت. این عزیزان سخنگو و نماینده دانشــجویان هستند. امروز 
از آنهــا برای طرح های مالی کمــک می خواهید که بروند خّیر پیدا 
کننــد. امیدوارم در آینده حداقل در طرح های عمرانی به مشــکل 
نخورید که من حقیقتا چشــم دیدن رئیس شورای صنفی را هنگام 

پرتاب آجر و مصالح ندارم.

سه شــنبه هفتــه قبــل اگر 
کمی دیر بــرای نماز ظهر و 
عصر به مسجد می رسیدید، 
با دیــدن جمعیتی که از مســجد بیرون 
می آینــد، ممکن بــود تصــور کنید نماز 
جماعت تمام شده و دانشجوها و استادان 
و کارمنــدان بــرای صرف ناهــار یا رفتن 
ســر کالس و کار دارند از مســجد خارج 
می شوند ولی علت این خروج زودهنگام 
تمام شــدن نماز جماعت نبود بلکه دکتر 
رشتچیان به دعوت نهاد رهبری به مسجد 
آمــده بود تا بین دو نمــاز درباره کدهای 
رفتاری و اخالقی دانشگاه صحبت کند.

در هر فرصتی از خودمان تعریف 
می کنیم

مثــل هر مســئول دیگری در دانشــگاه 
دکتر رشــتچیان هــم صحبت هایش را با 
ارائه آماری از افتخارات دانشــگاه شروع 
می کند: در اکثر شــاخص ها در کشور و 
منطقه سرآمد هستیم، فارغ التحصیالن 
برجســته و ممتازی از دانشگاه های برتر 
ایران و جهان در چند سال اخیر به عنوان 
هیأت علمی جذب شده اند، دانشجوهای 
برتر را در ســه مقطع کارشناسی، ارشد و 
دکترا هرســال جذب می کنیم، در زمینه 
علمــی، صنعتــی، نظامــی، اقتصادی 
و... بــرای رفــع نیازهای کشــور تالش 
می کنیم، با صنعت ارتباط خوبی داریم و 
با فعالیت هایی مثل ایجاد ناحیه نوآوری 
شریف و توســعه کارآفرینی حواسمان به 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه هم هست.

هنجارهای اجتماعی باعث نظم و 
انضباط می شود

معاون آموزشی دانشگاه در قسمت بعدی 
به هنجارهای اجتماعی اشاره می کند و 
رعایت اصول اخالقی، توجه به کدهای 

رفتاری و رعایت قانــون را باعث برقراری 
نظم و انضبــاط می داند. رشــتچیان در 
ادامــه کدهای رفتاری تدوین شــده برای 
محیط دانشگاه را اعالم می کند که موارد 

زیر از جمله ممنوعیت ها هستند:
برخورد تبعیض آمیز با اعضای دانشگاه 
)استاد، دانشجو، کارمند و...( بر اساس 
قومیــت، نژاد، دین، ملیت، جنســیت، 
ســن و... ؛ توهیــن، تحقیر، تمســخر و 
ایجــاد هرگونه آزار زبانی یا فیزیکی برای 
اعضای دانشگاه؛ بی توجهی به شعائر و 
مقدسات ملی و اسالمی؛ رعایت نکردن 
پوشش اسالمی و اســتفاده از پوشش و 
آرایش غیرمنطبق با شئونات دانشگاه؛ 
تخلفــات رایانــه ای از قبیل هک  کردن، 
ویروســی کردن، تخریب عمدی رایانه یا 
آسیب های سخت افزاری؛ بلندی بیش 
از حد صدا یــا فریاد زدن هنگام صحبت 
یا اعتراض؛ تمسخر قومیت ها با تعریف 
لطیفه و نســبت دادن صفات ناپســند؛ 
رعایت نکــردن حریم شــخصی اعضای 
دانشگاه؛ پرسش از اطالعات خصوصی 
افراد؛ ارائه انتقاد یا شکایت غیرموجه به 
 صورت مکرر؛ ترویج شایعات یا اطالعات 

بی اساس؛ استفاده از اشارات جنسی به 
هر شکل در ارتباط با اعضای دانشگاه؛ 
ارسال پیام دربردارنده محتوای جنسی 
یــا تهدیدآمیــز بــه اعضای دانشــگاه؛ 
بی توجهی به قوانین دانشگاه؛ واردکردن 
خســارت عمــدی بــه امــوال عمومی 
دانشگاه؛ جعل یا مخدوش کردن اسناد 
و مدارک یــا جعل امضای افراد؛ مصرف 
دخانیــات در خــارج از محوطــه مجاز و 
مشخص شــده؛ مصرف یا نگهداری هر 
نوع مواد مخدر یا روان گردان یا مشروبات 
الکلی در محوطه دانشــگاه یا خوابگاه؛ 
رعایت نکردن حقوق اعضای دانشــگاه 
در اســتفاده از منابع دانشگاه؛ به خطر 

انداختن عمدی سالمت دیگران.
در پایــان رشــتچیان بــا بیــان اینکــه 
کدهــای رفتاری باالتــر از قانــون قرار 
دارد و قانــون حداقل هــا را مشــخص 
می کند، از همه استادان و دانشجویان 
و کارمندان شریف می خواهد مسئولیت 
سنگین شــان در قبــال نــام و اعتبــار 
دانشگاه را در ذهن داشته باشند و رفتار، 
گفتار، پوشــش و برخورد آنها نشــان از 

تمایزشان داشته باشد.

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

شنبه
گفت وگو به زبان انگلیسی

جلسه گفت وگو به زبان انگلیسی با 
 Everything happens for a« موضوع
reason« به همت انجمن علمی محور از 
ساعت 16:30 در اتاق سمعی و بصری 

2 دانشکده مکانیک برگزار می شود.
بازار سرمایه

انجمن فارغ التحصیالن از ســاعت 17 
تــا 19 همایــش »معرفــی فرصت های 
سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در بازار 
ســرمایه« را در آمفی تئاتــر این انجمن 

برگزار می کند.

یکشنبه
روان شناسی به سبک داد

اگــر بــه روان شناســی عالقــه دارید، 
سلسله جلسات آشنایی با روان شناسی 
نشریه داد با ارائه علی عباسی را از دست 
ندهید: یکشنبه ها از ساعت 12 تا 13، 

ابن سینا 5.
دورهمی بحث آزاد انگلیسی

انجمن علمی رسانا جلسه دورهمی بحث 
آزاد انگلیسی با موضوع »Manners« را 
از ســاعت 17 در اتــاق انجمــن علمی 

برگزار می کند.
جمع گروه کوهی ها

اعضای قدیم و جدید گروه کوه در مجمع 
عمومی سالیانه این گروه از ساعت 17 

در سالن جابر جمع می شوند.
شعرخوانی با دکتر رحیمی

سلسله جلسات شــعرخوانی با حضور 
دکتر رحیمی از ســاعت 17 در ســالن 
کنفرانــس ســاختمان شــهید رضایی 

برگزار می شود.
حافظ شناسی

دکتر حنیــف افخمی از ســاعت 17 تا 
19 برای دوره حافظ شناســی به سالن 

خواجه نصیرالدین طوسی می آید.

دوشنبه
شعر معاصر فارسی

ســالن کنفرانــس ســاختمان شــهید 
رضایی از ساعت 15 تا 16:30 میزبان 
سلسله جلسات دوره »سیر تحول شعر 

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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روایتی از دیدار نخبگان با رهبری 

چوب الی چرخ نخبگان نگذارید
سرباز قبل از اینکه من را بگردد گفت: »کربال 
می ری؟« گفتم: »ان شاء الله« به سرباز کناری 
گفت: »بیا تو هم یه کربالیی رو بگرد که ثوابی 
بکنی«. ســرباز دوم آمد و سالم و علیک کرد 
و گفت: »آقا! به نظر شــما هرکسی کربال نره 
لیاقت نداشــته؟« گفتم: »چی بگم والله«. من را گشت و 

وارد حسینیه شدم.
طبق معمول دیر رسیدم ولی این دفعه حتی از رهبری هم 
دیرتر رســیده بودم. مراسم شروع شــده بود و قرآن تالوت 
می شــد. مثل روال همیشــگی دیدارهای رهبری قرائت 
قرآن مفصل است. حسینیه هم تقریبا پر شده. پس از پایان 
قرآن، دکتر ستاری سخنرانی کوتاهی می کند و در بین آن 
به خاطره جالبی هم گریز می زند: »پدرم کیف سامسونتی 
داشت که نامه های مهم را در آن نگهداری می کرد. نامه ای 
از شــما داشت که در شرایط ســخت آن را می خواند و آرام 
می شــد. مضمون نامه این بود: تیمسار ستاری از گزارش 

شما بسیار خرسند شدم. با جدیت بیشتر ادامه دهید.«
بعد از سخنرانی ستاری، مجری شروع به معرفی سخنرانان 
می کنــد و از همــه می خواهد بیشــتر از 5 دقیقه صحبت 
نکننــد. البته مثل همیشــه بعضــی بدقولــی می کنند. 
صحبت ها مختلف اســت؛ از مشــکالت در گرفتن مجوز 
شــرکت های دانش بنیان و تعارض منافــع  و انحصارهای 
برخی شرکت ها تا ظلمی که به قشر خدوم پزشکان می شود 
)که با خنده حضار و احســنت گفتن معدود دانشــجویان 
پزشکی حاضر در جلســه همراه بود( و حتی بودجه دادن 

به تیم ملوان بندر انزلی.

درد دل های نخبگانه
یوســف قاســمی می گوید حاکمیت را باید قانع کنیم که 
نــوآوری، محور اســت و نفــت کمکی برای گــذر از دوران 
سخت شــروع نوآوری. از قوانین دســت وپاگیر پیش روی 
دانش بنیان ها هم گلــه دارد و راهکار را در اقدام فراقوه ای 

می داند.
عرفــان صلواتــی، اســتاد ریاضــی دانشــگاه امیرکبیر و 
فارغ التحصیــل شــریف در مــورد فعالیت های آموزشــی 
برون مدرسه ای صحبت می کند. در بخش اول حرف هایش 
به ضرورت این مســأله اشــاره دارد: از یک طرف آموزش 
معمول درون مدارس به صورت عام اســت و مانع پیشرفت 
و شکوفایی افراد خاص می شود و از سوی دیگر بزرگ ترین 
ســرمایه گذاری روی یک فرد آموزش به اوست. همچنین 
تعریف ســواد عمومــی به ســرعت در حال تغییر اســت و 
آموزش و پرورش آن قدر چابک نیســت که بتواند خود را با 

آن وفق دهد.
صلواتــی از المپیادهای علمی و طرح هایی مثل دوســت 
علمی به عنوان شاهد مثالی برای ادعایش کمک می گیرد 
و تنــوع بیش از حد و کیفیت پاییــن برخی از این نمونه ها 
را باعــث ســردرگمی والدیــن دانش آموزان و ســودجویی 
فرصت طلبان می داند. او پیشــنهادهایی هم برای بهبود 
کیفیت این فعالیت ها ارائه می کند: حمایت از فعالیت های 

غیردولتــی در این زمینه، جبران فاصله زیاد فضای علمی 
بین معلمان مدارس و استادان دانشگاه با کمک نهادهای 
میانــی بــرای ارتباط این دو گــروه و برگــزاری برنامه های 

دانش آموزی از سوی انجمن های علمی.
صلواتــی در پایــان بــه وضعیــت مالی اســفبار باشــگاه 
دانش پژوهان جوان اشاره می کند که چند سال است حقوق 
معلمان و استادانش را پرداخت نکرده و کمترین حمایتی 
هم نمی شود. او معتقد است با بودجه یک مدرسه می توان 
کل مخارج باشگاه را تأمین و مشکالت را حل کرد و عاجزانه 

از رهبری درخواست کمک برای این مسأله را دارد.
مجتبی محصولی، استاد دانشکده عمران شریف سخنران 
دیگر مراسم اســت. محصولی ابتدا به آسیب های فضای 
پژوهشی می پردازد: تعامل دانشگاه ها بسیار ضعیف است 
و دلیل آن سیستم های رتبه بندی خارجی  است که لزوما بر 
اساس ارزش های واقعی ما نیستند: »زمین بازی را برای ما 

طراحی می کنند و ما در آن بازی می کنیم«.
او قبیله گرایی و فشــار به اســتادان برای رســانه ای کردن 
کارهای نیمــه کاره خود را از معضالت دیگــر توجه به این 
سیســتم معرفی و بــه اختصاص بودجه به دانشــگاه ها بر 
اساس سرانه استاد و دانشجو و نه کارایی و کیفیت آنها انتقاد 
می کند. انتقاد بعدی محصولی روزمرگی و کارهای سطحی 
اســت: »چند ســال پیش زلزله آمد و تحقیقات همگی به 

سمت زلزله رفت و حاال هم سیل.«
در ادامه محصولی به رابطه اســتاد و دانشــجو هم گریزی 
می زند: »دانشجو در برابر استاد همیشه در موضع ضعف 
است. حفظ کرامت و جایگاه دانشجو هیچ ضمانت اجرایی 
ندارد و دانشــجویان به هیچ مرجعی نمی توانند اعتراض 
کنند. در دانشگاه شریف در اقدامی قابل تحسین منشور 
حقوق دانشجو نوشته شد. گفتیم این منشور را داخل سایت 

بارگذاری می کنیــد؟ گفتند خیر. گفتیــم روی بوردهای 
دانشگاه نصب می کنید؟ گفتند خیر. بعد فهمیدیم که این 

منشور به صورت محرمانه به استادان ارسال شده است.«
امید حاتمی، پژوهشــگر IPM و شریفی سابق هم یکی از 
سخنرانان برنامه است. حاتمی در بخش اول حرف هایش 
به تضاد منافع در ســازمان ها و تأثیر آن بر پیشرفت نکردن 
اشــاره می کند: »به عنــوان مثال باشــگاه دانش پژوهان 
جوان و ســمپاد که در ســال 89 ادغام شدند، دارای تضاد 
منافع هستند. باشگاه باید المپیاد را برای همه و با عدالت 
کامل اجرا کند و سمپاد باید دانش آموزان خود را برای این 

المپیادها آماده کند.«
گلــه بعــدی او از قوانین دســت وپاگیر اســت: »به کمک 
دوســتان خود شــرکتی راه  اندازی کردیم که ساالنه 300 
هزار یورو ارزآوری دارد. گرفتن مجوز برای پروژه ها و کارهای 
اداری آن بســیار سخت اســت. مجوزی که در کشورهای 
دیگر در کمتر از یک هفته صادر می شــود، اینجا حدود 6 

ماه طول می کشد.«
سخنرانی ها نسبت به دیدار با دانشجویان و دیدار اهدای 
مدال که اکثرا شعاری یا تکرار صحبت های رهبری بودند، 
بســیار پرمحتواتر به نظر می رســد؛ هر کدام از مشکالت 
عرصــه فعالیت خــود می گویند و راهکارهــای جالبی هم 
می دهنــد. رهبری هــم در آغاز بیانــات اشــاره دارند که 
صحبت ها خوب و دل نشــین بود. تأکید صحبت هایشان 
هــم مانند بیانات اخیر روی ایجاد امید و رشــد ســریع در 

عرصه های علمی است.
صحبت ها تا نزدیک اذان ادامه دارد و بعد هم نماز و ناهار را 
مهمان بیت رهبری هستیم تا این دیدار هم به پایان برسد 
و حاضران در دیدار با انگیزه ای بیشــتر بروند ســراغ کار و 

فعالیت جهادی شان برای ساختن ایران.

تاریخ و اندیشه زیدیه یمن
انتقام سخت 2

زیدیه به دنبال قیام نافرجام زید بن 
علی  بن الحسین )ع( علیه بنی امیه 

در سال 122ق در کوفه به وجود آمد. 
تأثیر شگرف عاشورا بر توده ها و حرکت 
رو به جلو و تا اندازه ای موفق مختار در 
تشکیل حکومت در عراق، آنچنان زید 
را شیفته جهاد ساخت که نتوانست در 
شهر خاموش مدینه زندگی کند، از آن 
روی به کوفه جنجالی آمد و زندگی را در 
پی آرمان هایش ســپری کرد. احتماال 
حرکت فکری شــیعیان کوفه به سمت 
محمدحنفیــه و کیســانیه و رفت وآمد 
زید بن علی با رهبــران فکری مذاهب 
دیگر همچــون واصل بن عطــا، زید را 
در اندیشــه هایش دگرگون ساخت. او 
در برهه ای پیشــتر، امامــت را مقامی 
الهــی و بر اســاس نــّص و نــه امری بر 
اساس انتخاب مردم می دانست و راوی 
حدیث غدیر و حدیث منزلت بود و امام 
علی)ع( را در جهاد پیشــروتر از ابوبکر 
معرفی کرده و در تقوا، خشــوع، علم، 
عدالت، هدایت از ابوبکر برتر می داند 
اما دگرگونی هایــی در تفکراتش ایجاد 
شــد که بســیاری از جنبش هــا نظیر 
خوارج، معتزلی ها، مرجئی ها و حتی 
ابوحنیفه به وی پیوستند، اما در نهایت 
این جنبش به شکست انجامید و زید به 

شهادت رسید. 
پس از شــهادت زید بن علی در ســال 
122، فرزندش یحیی در سال 125 در 
خراســان قیام کرد. شکست زید زمینه 
را برای خروج ایــن قیام ها از محدوده 
جغرافیایی عراق به ســمت ســرزمین 
خراسان، دارالجهاد علویان و عباسیان 
فراهم آورد. یحیی پس از قیام نافرجام 
پدر در کوفه مخفی شد و پس از زیارت 
قبر جدش، حســین )ع( به پیشــنهاد 
یاران به ســمت خراسان هجرت نمود. 
حاکــم کوفه از هجرت وی با خبر شــد 
و بــه تعقیــب او پرداخــت و در بلخ او را 
دســتگیر نمود. ســپس با تحوالتی که 
در خالفت اموی بــه وجود آمد، یحیی 
آزاد گردید. در بازگشت، حاکم نیشابور 
مانــع یحیی شــد و یحیی بــه ناچار با 
یــاران اندک خود به جنــگ پرداخت و 
او را شکســت داد و به ســوی جوزجان 
رفت. دوتن از بــزرگان قبایل به همراه 
جنگجویان زیادی به یحیی پیوستند. 
نصربن سیار به تعقیب یحیی پرداخت 
تا اینکــه در جوزجان و در قریه ارغوی، 
نیروها به هم رســیدند و ســه شبانه روز 
جنگیدند و در نهایت یحیی شکســت 
خورد و تیری بر پیشــانی اش نشست. 
آنان ســر یحیی را از بدنش جدا کردند 
 و جنازه اش را بر دروازه جوزجان به دار 

آویختند.
ادامه دارد ...

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت

تستر هستیم نه آشپز
مشاور معاون فرهنگی دانشگاه در پاسخ به سرمقاله شماره قبل روزنامه مطلبی را برای ما فرستاد که در پایان سخنی هم با روزنامه داشت. اما چند نکته هم از روزنامه بشنوید:

z	 مــا در روزنامه تنهــا روایــت می کنیم. در شــماره قبل
روزنامــه متن دو نامــه داغ ایــن روزهای دانشــگاه را، 
تنهــا متن این دو نامــه را، خالصه گویــی و جمع بندی 
کردیــم. اشــتراکات و تفاوت هایشــان را شــمردیم. 
بی طرفــی احتمــاال وقــوع خارجــی ندارد امــا تالش 
کردیــم ناظــر و راوی منصفی باشــیم. البته اگر شــما 
بــه نــوع روایت هــای 20:30 یــا VOA عــادت کرده 
 باشــید، روایــت روزنامــه را ادای بی طرفــی درآوردن 

می انگارید. 

z	 ایــن روزنامه نیســت که آشــپزی می کند. درســتش را
بخواهید ما تستر هستیم. دستپخت آشپزهای دانشگاه 
را می چشیم و از شور و بی نمک بودن شان می نویسیم. 
حاصل کار آشــپزها هــم در معرض دید همه هســت و 

می توانند نقد ما را بسنجند. 

z	 کم اند کسانی که میانه یک نزاع، بر طبل »یا با من؛ یا بر
من« نکوبند. بی شک کسی که بر این طبل بکوبد دیگران 

را به تالش برای نسوزاندن سیخ و کباب متهم می کند. 

z	 دعوای حــق و باطلی این میان وجود نــدارد. آدمی در
میانه همه نزاع ها محکوم به ایستادن در یک سوی میدان 
نیست. جریان های بسیاری در کشور همیشه به حق در 
معرض این نقد بوده اند که خودشــان را حق و دیگران را 
باطل دانسته اند. این نسبت به منتقدان معاونت هم داده 
شــده. انگار این دردی است که همه ما به آن مبتالییم. 
تاریــخ ما هم پر اســت از جنگ هایی کــه دو طرف قربه 
الی الله شمشــیر زده اند و گلو دریده اند. خالصه اینکه 
دست مان بسوزد بهتر از آن است که عاقبت مان بسوزد.

ذره بین

پویان 
علی پناهی

گزارش
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بخش خبری



قدمی در حد قدم آرمسترانگ
به محض اینکه بلیت بازی را گرفتم، اســتوری گذاشتم 
و ساعت یک ونیم نصفه شب خوشحالی ام را با خیلی از 
دوستان و آشنایانم تقسیم کردم، هر چند در آن ساعت 
هم ترســی در مــن بود کــه نکند این بار هم مشــکلی، 
گزینشــی، تجمعی یا ترفندی پیش بیاید که باز نتوانیم 

برویم!
ترس دیگری هم داشــتم. صبح که بیدار می شــوم و به 
خانواده ام اطــالع می دهم، آنها مخالفــت می کنند و 
دســت من و دوســتم می ماند در پوست گردو؛ دوستی 
که یک ونیم نصفه شــب در عرض سی ثانیه بدون اینکه 
بپرسد چه روز و ساعتی بازی است و تیم مقابل کی ست، 
راضی شده بود به همراهم بلیت بخرد. البته همان¬طور 
که االن می دانید هیچ کــدام از ترس هایم اتفاق نیفتاد 
و من باالخره توانســتم قدم روی سکوهای تماشاچیان 
آزادی بگذارم که برایم قدمی در حد قدم نیل آرمسترانگ 

روی کره ماه بود.

روی ابرها
روز پنج شنبه دوستان خاک ورزشگاه خورده ام حسابی 
نصحیت کردند: باید زود بروید، کوله نبرید، لباس فالن 
بپوشــید که اگر باد آمد ســرما نخوریــد، خوراکی ها بد 
اســت، سیر بخورید بعد بروید. ولی من باز هم به خاطر 
هول بودنم نه غذای درست و حسابی خوردم و نه لباس 

گرم بردم. فقط رفتم، رفتم تا خودم را زودتر برسانم.
بعد از اینکه به رسم ورزشــگاه رفتن صورت مان را رنگ 
کردیم و لباس سبز و سفید و سرخ پوشیدیم، رأس ساعت 
دو و نیم طی مراســمی مادرم از زیر قرآن ردمان کرد که 
از دست آن گروهی که می خواســتند بیایند اعتراض، 
حفظ شــویم و سپس از منزل به راه افتادیم. ساعت سه 
و نیم ماشــین را مقابل پارکینگ شماره 19 که تا جایی 
کــه فهمیدم، در شــرقی بود پارک کردیــم و تا پارکینگ 
21 و ورودی 4 که به خانم ها اختصاص داده شده بود، 
پیاده رفتیم. بین راه تعداد زیادی عکاس همراه مان قدم 
می زدند، عکس می گرفتند و از حس مان می پرسیدند 

که چگونه ای؟ ما هم می گفتیم: »روی ابرها«.
چیزی که مرا ناراحت کرد، برخــورد مأموران با بانوانی 
بود که موفق به خرید بلیت نشده بودند و تقریبا از سی، 
سی و پنج متری در ورود، نمی خواستند اجازه نزدیک تر 
شدن به آنها بدهند، حال آنکه ورزشگاه هزاران صندلی 

خالی داشــت! البته خبر خوب این بود که قبل از بازی 
باالخره یک ســکوی دیگر را به ایــن عزیزان اختصاص 

دادند.

شور جوانی در پیری
از همان ورودی جنوب شرقی مأموران زنی با جلیقه های 
نارنجی، خوش برخورد و سرحال بارکد بلیت هایمان را با 
گوشی هایشان چک کردند و داخل رفتیم. از همان جا 
صدای بوق ها و شــعارها و گرفتن الیوها شــروع شــد. 
دخترهای کوچک تر از خودم از مدرســه فوتبال شــان 
گروهی آمده بودند، برخی دختر و پســربچه ها با مادر 
و خاله و بستگانشــان آمده بودند و حتی بین جمعیت 
خانم هــای پیر و میان ســال هم زیاد دیده می شــدند؛ 
آنها که روزی مانند مــن دختری جوان بودند و هیجان 
و عالقه شــان برای رفتن به استادیوم سرکوب شده بود 
و حــاال پس از ســال ها، این درها به روی آنان باز شــده 
بود. یکی دو ماشین زرهی مشکی از یگان ویژه در کنار 
صفوف توقف کرده بود و صدای مردی از بلندگو به طور 
مداوم خانم ها را به »خویشتن داری« در ورزشگاه دعوت 
می نمــود. تکرار بیش از حد این کلمــه برای بانوان مرا 

اذیت می کرد.

شوق مشترکی به اسم فوتبال
بعــد از دوباره چک شــدن بلیت هایمان ســوار اتوبوس 
شــدیم و خانمــی با جلیقــه ای که روی آن نوشــته بود 
»همیــار هوادار« آمد و به ما گفت در ورزشــگاه دوربین 
نصب شــده و هر کس شــعار سیاســی بدهد یا کشف 
حجاب کند، چهره اش شناســایی شــده و با او برخورد 
می شــود. فضای اتوبوس آن قدر قبــراق بود که همه به 
شوق نزدیک شدن به چمن های آزادی فقط حرف او را 
شنیدند و بعد دوباره به بوق زدن و شعاردادن پرداختند. 
چیزی کــه برای من خیلی خیلــی لذت بخش بود، جو 
بســیار صمیمی بین خانم ها بود؛ دریغ از یک درگیری 
در صف یا جایگاه، جــر و بحث با مأموران یا هر حرکتی 
کــه این جو شــیرین را عصبانی کند. بال اســتثنا به هر 
خانمــی که نگاه می کــردم، به من لبخنــد می زد و من 
شوق مشترکی بین خودم و تمامی نگاه های اطرافم پیدا 
کردم. زیاد می شنیدم که می گفتند: »ِکی می شود برای 
بازی هــای لیگ بیاییم؟« یا اینکه »این بازی را آمده ایم 
که نگویند خانم ها ورزشگاه دوست ندارند وگرنه هدف ما 

بازی ایران- کامبوج نیســت، ما دوست داریم به عشق 
پرسپولیس و استقالل بیاییم«. 

و باالخــره برای بار آخر، جلوی گیت، بارکدخوان بلیتم 
را تأیید کرد و من رســما داخل استادیوم شدم و با صف 
20 نفره ای از خانم های نیروی انتظامی برخورد کردم 
که ناخودآگاه مرا یاد تونل وحشــت انداخت؛ لحظاتی 
مــن مات به آنها نــگاه می کردم و آنها بــا تعجب به من. 
نمی دانســتم روند به چه شکل اســت. فقط با دوستم 
جلوتر رفتیم تا از بینشان رد شویم که خانم مأمور پرسید 
شیشــه آب داری؟ من هم ســاده لوح، گفتم بله. گفت 
بنداز این گوشه و رد شو. نگاه کردم به آن گوشه و دیدم 
کوهــی از بطری آب هاســت. حتی چند بطری ســس 

مایونز و آبلیمو هم دیده می شد!

تماشاچیان مهم تر از بازیکن ها
بطــری را انداختم و رد شــدم. خدای مــن! به همین 
راحتــی! شــروع کــردم بــه فیلــم گرفتن و در چشــم 
به هم زدنی تاریکی نسبی راهرو تمام شد و سبزی چمن 
فوتبال، پدیدار شد. جزیی از قشنگ ترین صحنه های 
زندگی. از ده دقیقه به چهار که ما وارد شــدیم، سکوی 
بانوان تقریبا پر بود و تمامی خبرنگارها جلوی ســکوی 
بانوان مستقر بودند؛ انگار تماشاچیان، از بازیکن هایی 
که گرم می کردند، مهم ترند! به طور مداوم آهنگ تیتراژ 
ســریال معمای شــاه از ســاالر عقیلی پخش می شد و 
من فکر کردم به راســتی همین است که ساالر عقیلی 
می خواند: »تو ماندی و زمانه نو شــد!« ما بر سر حرف 
خود ایستادیم و باالخره زمانه نو شد و حاال من هم مانند 
بقیه ایرانی ها در ورزشــگاه به تشویق تیم ملی کشورم 
ایســتاده ام. در این بین مســئوالنی مثل آقای ربیعی 
به همــراه خبرنگاران می آمدند مقابل ســکوی بانوان 
و مصاحبه می کردند و حتما ابراز خوشــحالی از اینکه 
زنان به اســتادیوم آمده اند؛ نظراتی که تا قبل از فشار 

اینفانتینو، برعکس بود.

نزن بسه دیگه!
کم کم همه خانم ها آمدند، برخی با دســتمال مرطوب 
قبل از نشســتن صندلی هایشــان را تمیز می کردند یا 
جــای رژ لب دوستشــان بــر روی بوق ســه رنگ را. من 
ندیدم هیچ کدام از ما آشــغالی روی زمین ریخته باشیم 
)اگر پوست تخمه خانم بغل دستی من را آشغال حساب 

نکنیم(. بازیکنان به زمین آمدند، تشویق ها شروع شد، 
بار اولمان بود که این چنین ورزشگاه آمده بودیم اما در 
یک دقیقه سکوت قبل از بازی، در موج مکزیکی ها، در 
شعار دادن ها، در عکس گرفتن از همدیگر، در نشاندن 
نفر جلویی و همــه کارها هماهنگ بودیم. ورود به زنان 
به ورزشگاه، باعث شــد مای لیدی هم به برندهایی که 
نام شان اطراف زمین دیده می شود اضافه شود. چیزی 
که حیفــم آمد، این بود که یادم رفت اســتوری بگیرم و 
امتیاز این مرحله را از دســت دادم، چراکه تا می آمدیم 
بنشــینیم، بچه هــا گل می زدنــد و ما در حال تشــویق 
بودیم، مخصوصا نیمه اول که دروازه حریف ســمت ما 
بود و صحنه هایی مثل شادی بعد از گل کنعانی زادگان 
را بــه وضوح دیدیم. کار از گل زدن زیاد بچه ها به جایی 
رســیده بود که از شعار اول بازی که »واویال، واویال، بزن 
یکی دیگه« بود بعد از گل 10ام رسیده بودیم به »واویال، 
وایال، نزن بسه دیگه«! ولی همچنان بیکاری و پیاده روی 
بیرانونــد در میانه های زمین را شــاهد بودیم و 14 گلی 
که بچه ها به یمن حضور پرشکوه تماشاچی هایی مثل 

ما زدند.

شعار سیاسی ممنوع!
مســأله ای که ناراحت کننده بود، تذکر زیاد خانم های 
حراســت و برخورد آنها در مورد شعارها برای دختر آبی 
بود که تا صدای »دختر آبی، جای تو خالی« یا »این بازی 
ملیه، جای ســحر خالیه« و یا حتی صدا زدن نام عادل 
فردوسی پور می آمد، سریعا به بحث و تذکر می پرداختند 
و اجازه ادامه دادن این شعارها را نمی دادند، چراکه به 

نظر آنها این شعارها سیاسی بود.
به طور کلی بخواهــم بگویم روند برگزاری با ارفاق زیاد، 
راضی کننــده بــود. خانم های جوان و پیــر، چادری یا 
غیرچادری، تهرانی یا شهرســتانی همه در کنار هم به 
ورزشگاه آمده بودند؛ حتی بعضی از خانم های چادری 
با اتوبوس های شصت هفتاد نفره به طور هماهنگ با هم 
آمده بودند ورزشــگاه و این نشان می داد نظرات برخی 
که اســتادیوم رفتن زنان را دور از شــأن و منزلت بانوان 

می دانستند، درست نبوده است.
به امیــد روزی که زنان بدون محدودیت تعداد بلیت ها، 
بدون حصارکشــی و بدون نیاز به فشارهای فیفا و فارغ 
از نزدیــک بودن به زمان انتخابــات، بتوانند برای تمام 

بازی های تیم مورد عالقه شان وارد ورزشگاه شوند.

بازی ایران - کامبوج به روایت یک تماشاگر شریفی 

آزادی بدون آفساید
بازی پنج شنبه ایران و کامبوج خیلی راحت می توانست یک بازی معمولی تر از معمولی باشد؛ یک بازی آسان در مقدماتی جام جهانی که نه هیجان خاصی 
دارد و نه استرس و نگرانی. بازی ای که تیم های دسته دو ایران هم احتماال از آن می توانند سربلند بیرون بیایند و نیازی به قشون کشی تیم ملی ما نداشت. 
چند هزار نفری هم مثل همیشــه به ورزشــگاه می رفتند تا حتی تماشای بازی از تلویزیون هم برای ما کسل کننده باشد و به دیدن نتیجه نهایی بازی یا نهایتا 
خالصه اش راضی شــویم. ولی خب بازی پنج شــنبه اینطور نبود، چراکه چند هزار تماشاگر خانم برای اولین بار قرار بود به آزادی بروند و از نزدیک یک بازی 

فوتبال را تماشا کنند. همین شد که برد پرگل تیم ملی هم به حاشیه رفت و فوکوس دوربین ها بیشتر روی سکوهای A6 تا A9 طبقه اول ورزشگاه بود.

سوگند 
شایان فرد
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گزارش گاردین از بیست شرکتی که در گرمایش جهانی سهم عمده دارند 

متهمان طلب کار
آخر هفته گذشته گاردین گزارشی درباره شرکت های فعال در حوزه سوخت های فسیلی را منتشر کرد که بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت. در این گزارش 
بیست شرکتی که یک سوم از کل کربن دی اکسید رها شده در جو را تولیده کرده اند، معرفی شده اند. حتی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس نیز در 
توییتی با اشاره به این گزارش گاردین به تخریبی که از فعالیت های صنعتی به محیط زیست وارد می کنند، انتقاد کرد. این گزارش در حالی منتشر می شود 
که خیلی از این شــرکت های فعال در حوزه های نفت و گاز خودشــان را حامی محیط زیست معرفی کرده و مردم را به اقداماتی کوچک برای نجات کره زمین 

تشویق می کنند.

سید رضا 
احمدزاده

گزارش

اطالعــات جدیــد نشــان می دهد که چطــور شــرکت های فعــال در حوزه 
سوخت های فسیلی بحران آب وهوایی را گسترش داده اند، با اینکه از خطرات 

احتمالی اقدامات  خود خبر داشته اند.
گاردین نام بیست شرکت فعال در حوزه سوخت های فسیلی را منتشر کرده که 
سوء استفاده بی پایان آنها از زغال سنگ، نفت و گاز موجب رهاسازی یک سوم 
از کل گازهای گلخانه ای در دنیای امروز شده است. اطالعات جدیدی که از 
محققان معروف دنیا به گاردین رسیده افشا می کند که چطور این شرکت های 
دولتی و چند ملیتِی هم پیمان مشکالت محیط زیستی را افزایش داده و آینده 
بشر را به خطر انداخته اند. همچنین جزئیاتی وجود دارد که به ما نشان می دهد 
با وجود آگاهی که از اثرات مخرب این صنعت بر سیاره زمین داشته اند، چگونه 

به اقدامات خود در این زمینه ادامه داده اند.
ایــن تحلیل و بررســی از ســوی ریچارد هیدز، مدیر انســتیتیو پاســخگوی 
آب وهوایــی در آمریــکا )یک وزنه قوی در دنیای محیط زیســت که مســئول 
اندازه گیری معضالت آب وهوایی است( برآورد کرده که شرکت های جهانی چه 
مقدار از منابع زمین را استخراج کرده اند و از سال 1965 چه مقدار از مسئولیت 
رهاسازی این سوخت های فسیلی در محیط زیست با این شرکت ها بوده است، 
یعنی از زمانی که گفته های متخصصان در زمینه اثرات آب وهوایِی سوخت های 

فسیلی مورد تأیید صنعتگران و سیاستمداران قرار گرفت.
این بیست کمپانی به تنهایی 35% از کل کربن دی اکسید و متانی را که صنایع 
انرژی دنیا تولید کرده به خود اختصاص داده اند؛ این مقدار یعنی 480 میلیارد 

تن کربن دی اکسید از سال 1965.
 Chervon، Exxon، BP این شرکت ها شامل شرکت های خصوصی از جمله
 Chevron .و شــرکت های دولتی از جمله آرامکو و گازپروم می شــود Shell و
اولین شرکت خصوصی در این زمینه است و سه شرکت دیگر نام برده شده هم 
با اختالف اندک با آن در رتبه های بعدی قرار دارند. این چهار شرکت به تنهایی 

10% از کل کربن دی اکسید دنیا را از سال 1965 تاکنون تولید کرده اند.
دوازده نمونه از بیست شرکت گفته شده دولتی اند و در مجموع مسئول 20% از 
کل رهاسازی گازهای گلخانه ای در جو در همین بازه زمانی هستند. مهم ترین 
شــرکت دولتی آلوده کننده آرامکوی عربســتان صعودی  است که به تنهایی 
4.38% از کل کربن دی اکسید تولیدشده را به خود اختصاص می دهد. مایکل 
من، یکی از دانشمندان و رهبران جنبش آب وهوایی در دنیا می گوید یافته ها 
به ما نشان می دهد که جرقه ای در زمینه بحث در مورد نقش شرکت های فعال 
در حوزه سوخت های فسیلی به وجود آمده و همین موضوع قراراست رهبران 
دنیا را در اجالس پیش روی شیلی گرد هم آورد؛ اجالسی در ماه دسامبر که به 
احتمال زیاد موضوع اصلی آن بحث در مورد انجام اقدامات فوری به منظور 

کنترل فعالیت های این شرکت هاست.
»تراژدی بــزرگ قضیه بحران آب وهوایی این اســت که هفــت و نیم میلیارد 
انســان باید هزینه پرداخت کنند تا تعدادی سرمایه دار که منافع شان صرفا 
در آلوده کردن اســت، بتوانند به ســودهای رکوردی خودشــان ادامه دهند. 
این یک شکســت بزرگ اخالقی است که سیستم سیاســی ما اجازه بروز آن 

را داده است.«

آنهایی که فهرســت آلوده کنندگان جهانی را آماده کرده اند، از گزارش های 
ســاالنه تولید نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ استفاده کرده و سپس حساب 
کرده اند که چه مقدار از کربن دی اکسید و متان حاصل از سوخت تولیدی در 

طول زنجیره تولید از استخراج تا استفاده نهایی رها می شود.
آنها دریافتند 90% از این رهاســازی هایی که عامل شــان این بیست شرکت 
هستند، حاصل استفاده مردم از محصوالت آنهاست؛ محصوالتی که شامل 
بنزین، سوخت جت ها، گاز طبیعی و زغال سنگ های گرمازا می شود. فقط 
یک درصد از این قبیل آلودگی ها ناشــی از استخراج، بهره وری و حمل ونقل 

است.
گاردین این بیست کمپانی را که در فهرست آلوده کننده ها آمده اند، دنبال و 
از آنها در مورد این موضوعات ســواالتی را مطرح کرده اســت. هشت مورد از 
آنها جواب داده اند. بعضی از آنها این گونه بحث می کردند که آنها مسئول این 
موضوع نیستند که خریداران، گاز و نفت و زغال سنگ استخراج شده آنها را به 
چه صورت استفاده می کنند. بعضی دیگر این ادعا را مطرح کردند که اثرات 
محیط زیستی سوخت های فسیلی ناشی از سال های قبل از 1960 است یا 
اینکه آنها اقداماتی را در جهت محدودکردن فعالیت هایشان انجام داده اند.

همه آنها مشــخصا می گفتنــد علوم آب وهوایی را قبــول دارند و بعضی ادعا 
می کردنــد از اهداف تعیین شــده در قرارداد پاریــس حمایت می کنند. این 
قرارداد مفادی برای کاهش رهاسازی گازهای گلخانه ای و نگهداشتن مقدار 
فعلی افزایش 1.5 درجه سانتیگرادی هوا طی این سال های صنعتی شدن 
دارد. همگی شرکت ها اشاره کردند که تالش هایی را برای سرمایه گذاری در 
زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر و کم کربن انجام داده اند و می گفتند شرکت های 
سوخت فسیلی نقش بسزایی در حل معضل آب وهوایی دارند. پتروچین هم 
می گوید یک شرکت متفاوت از پترولیوم ملی چین است و بنابراین هیچ تأثیر 

یا مسئولیتی درباه این موضوع تاریخی ندارد.
آخریــن تحقیقات که بر اســاس کارهای هید و تیمش انجام شــده، به نقش 
تاریخی کمپانی های سوخت فسیلی در تشــدید بحران آب وهوایی نگاهی 

انداخته است.
اثرات رهاســازی گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف زغال سنگ، نفت و گاز 
بسیار زیاد است. بنا بر تحقیق منتشرشده در سال 2017 از سوی فرامحاف 
)فعال در اتحادیه دانشمندان دغدغه مند( کربن دی اکسید و متان رهاشده 
از 90 تولیدکننده بزرگ کربن، علت تقریبا نصف افزایش درجه زمین و نزدیک 
به یک ســوم افزایش سطح اقیانوس ها بین سال های 1880تا 2010 است. 
دانشمندان می گویند این مسأله فراتر از »فرضیه مسئولیت تاریخی کمپانی ها 

برای تغییرات آب وهوایی است.«
هید می گوید: »این شــرکت ها و محصوالت شــان به طور محسوس مسئول 
معضالت آب وهوایی هستند و به صورت همه جانبه ای اقدامات ملی و جهانی 
را در این زمینه برای دهه ها به تأخیر انداخته اند و دیگر نمی توانند پشت این 
نقاب پنهان شــوند که خریداران ما مســئول این اثرات مخربند. شرکت های 
مشاور در زمینه نفت، گاز و زغال سنگ پیشرفت در این زمینه را بر هم می زنند 
و با توصیه های غیرعلمی شــان مبنی بر توجه به سرمایه زیاد و تخصص فنی 

و اصول اخالقی، مانع تغییر رویکرد به سمت دنیای بدون کربن می شوند.«

هید می گوید سال 1965 به عنوان نقطه شروع این اطالعات جدید انتخاب 
شد، زیرا بررسی های جدید افشا کرده بودند سطح واقعی اثرات محیط زیستی 
سوخت های فســیلی از سوی صنعتگران و دولتمردان به خصوص در ایاالت 
متحده درک شده است. در نوامبر 1965 لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت 
گزارشــی را که از سوی کمیته مشورتی- علمی رئیس جمهور تهیه شده بود، 
منتشــر کرد. این گزارش اثرات احتمالی ادامه تولید سوخت های فسیلی بر 

گرمایش زمین را بررسی کرده بود.
در همان ســال رئیس انســتیتوی نفت آمریــکا در گردهمایی ساالنه شــان 
می گوید: »یکی از مهم ترین پیش بینی هایی که گزارش رئیس جمهور مطرح 
می کند، این اســت که کربن دی اکســید آزادشده ناشــی از سوزاندن نفت، 
زغال ســنگ و گاز طبیعی اگر با همین روند تا ســال 2000 ادامه پیدا کند، 
تعادل گرمایی به گونه ای تغییر می کند که موجب تغییرات مهمی در آب وهوا 

می شود. تغییراتی که از اراده محلی و یا حتی ملی هم خارج می شود.«
هید اضافه می کند: »خطر بالقوه تغییرات آب وهوایی ناشی از ادامه استفاده 
مردم از محصوالت این کمپانی ها از اواخر 1950 به بعد بود. شرکت های بزرگ 
و کمپانی های صنعتی از این موضوع آگاه بودند یا شاید لجبازانه بی توجهی 

می کردند.«
این تحقیق با هدف مقصر دانستن این کمپانی ها برای رهاسازی کربن صورت 
گرفت و بحث های عمومی و سیاســی را باید از توجه صرف به مسئولیت های 

فردی دور کرد. بر اســاس هشداری که اتحادیه اروپا در سال 2018 ارائه داد، 
جهان فقط دوازده سال برای جلوگیری از اثرات مخرب گرمایش زمین و محدود 
کردن این مقدار افزایش 1.5 درجه سانتیگراد فرصت دارد. تحقیقات نشان 
می دهد بســیاری از بدترین متهمان، شــرکت های معروفی در سطح جهان 
هســتند و میلیاردها پوند صرف البی کردن با حکومت ها و تالش برای ترسیم 
چهره خود به عنوان مدافعان محیط زیست می کنند. تحقیقی تازه دیگری نشان 
می دهد پنج شرکت بزرگ مبادله کننده نفت و گاز ساالنه دویست میلیون دالر 
برای البی کردن با حکومت ها جهت به تأخیر انداختن، کنترل و مختل کردن 

سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی هزینه می کنند.
هید می گوید: »این کمپانی ها مسئولیت مهم، اخالقی، مالی و قانونی برای 
بحــران اقلیمی دارند و باید دغدغه ای کافی بــرای حل بحران به وجود آمده 

داشته  باشند.«
او اضافــه می کند: »حتی اگــر خریداران جهانی اعم از افراد و شــرکت های 
بزرگ رهاکننده نهایی کربن دی اکسید باشند، انستیتیو پاسخگوی آب وهوا 
در حال توجه به آن دســته از کمپانی های سوخت فسیلی است که به نظر ما 
اقداماتی را در جهت کاهش رهاســازی کربن و حرکت به سمت سوخت های 

بدون کربن انجام داده اند.«

منبع:
www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-
third-carbon-emissions
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پرونده



مــورد  در  کــه  هنگامــی 
و  اجتماعــی  پیامدهــای 
اخالقــی پیشــرفت علــم و 
فناوری در زندگی انســان ها 
صحبــت می شــود، عده ای 
خوشبین هســتند ولی عده ای با نگاهی 
بدبینانه با آن برخورد می کنند. این مجادله 
دربــاره علــم هــوش مصنوعــی به مراتب 
بیشتر اســت. به عنوان مثال در تاریخ 18 
مارس 2018 یک دوچرخه ســوار در شهر 
تمپ ایالت آریزونا در خیابان با ماشــینی 
تصادف کرده و کشــته می شــود. با اینکه 
شــخصی پشــت فرمــان ماشــین حضور 
داشت، ماشین با هوش مصنوعی کنترل 
می شــد. ســوالی که اینجا پیــش می آید 
این اســت که مقصر این حادثه چه کسی 
است؟ هوش مصنوعی یا فردی که صاحب 
وسیله بوده؟ برای پاسخ گویی به این سوال 
بایــد چارچوب های اخالقی در این زمینه 

تبیین شود.

از داده ها تا الگوریتم ها
»هوش مصنوعی« به سیستم هایی اشاره 
دارد کــه می تواننــد عالئم و نشــانه هایی 
را از محیــط دریافــت کننــد و بر اســاس 
ورودی های دریافتی، اقدام به حل مسأله، 
ارزیابی ریسک، پیش بینی و عمل نمایند. 
یادگیری ماشــین اکنون فعال ترین حوزه 
هوش مصنوعی است که در آن روش های 
آمــاری، سیســتم را قادر بــه »یادگیری« 
تصمیم گیــری می کنــد،  و  داده هــا  از 
بدون اینکه که مســتقیما برنامه نویســی 
شــده باشــد. چنین سیســتم هایی یک 
»الگوریتم«را با یــک »پایگاه داده« جفت 
می کنند. دغدغه های اخالقی ناشی از این 
پیشرفت ها ناظر به کاربرد هوش مصنوعی 
در فناوری هایی اســت کــه ابعاد مختلف 
زندگی انســان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
استفاده از هوش مصنوعی در پهبادهای 
نظامی مرگبار و ریسک هوش مصنوعی در 
رابطه با نابودی سیستم های مالی جهانی 

مثال هایی از این قبیل هستند.

تبعیض از سوی ماشین ها علیه 
انسان ها

قــدرت  ماشــین ها  بــه  کنیــد  فــرض 
تصمیم گیــری در مــورد مســائل روزمره 
داد شــود. نتایــج حاصــل از ایــن تغییر 
شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد، زیرا 

سیســتم های هوش مصنوعی می توانند 
آنچــه را کــه از داده هــای جهــان واقعی 
آموخته اند تقویت کنند، حتی مخاطرات 
شناخته شــده ای نظیر تبعیض جنســی 
یــا نــژادی را تشــدید نماینــد. همچنین 
امکان دارد این سیســتم ها در مواجهه با 
سناریوهای ناآشنا قضاوت های نادرستی 
انجــام دهنــد. به عنــوان مثال در ســال 
2014 شــرکت آمــازون برای شناســایی 
مهندســان نرم افــزاری کــه از آنها دعوت 
بــه کار می کنــد، یــک ابزار اســتخدامی 
طراحــی کــرد. این سیســتم به ســرعت 
دچار یکجانبه نگــری و تبعیض علیه زنان 
شــد، به طوری که شــرکت آمازون در سال 
2017 آن را متوقف کرد. در ســال 2016 
شــرکت پروپابلیکا به تحلیل یک سیستم 
تجاری پرداخت که احتمال تخطی مجدد 
مجرمان را پیش بینی می کرد. این سیستم 
به قضات در ارائه بهتر احکام قضایی کمک 
می کرد. پس از انجــام تحلیل، این نتیجه 
به دســت آمــد که سیســتم مذکــور علیه 
سیاه پوستان تبعیض قائل می شود. طی 
دو ســال گذشته، ماشــین های خودرانی 
که عملکردشــان بر یادگیــری از داده ها و 
قواعد طراحی شــده مبتنی بوده اســت، 
در مواجهه با بازخوردهای حســی ناآشنا 
و یا ورودی هایی که سیســتم  راهنما توان 
تفسیر آنها را ندارد، باعث تصادفات مرگبار 

شده اند.

قدرتمند ولی مبهم
هــوش مصنوعــی در حال تغییر اســت و 
با خودکارســازی فراینــد تصمیم گیری، 
نویدبخــش نتایــج باکیفیت تــر و بهبــود 
بازدهی است. موفقیت های سیستم های 
بازی هوش مصنوعی در شکست قهرمان 
 Go شطرنج »گری کاسپاروف« و قهرمان
»کی جــای« ابعاد کیفی هوش مصنوعی 
و برتری آن بر انســان در محاســباتی مثل 
تأثیر تصمیم گیری لحظه ای بر حرکت های 
احتمالی آینده را ثابت می کند. متأسفانه 
هوش مصنوعی در فرایند تصمیم گیری، 
شــفافیت، قابلیــت توصیــف، قابلیــت 
پیش گویــی، قابلیــت آمــوزش و قابلیت 
محاســبه حرکت انســانی را حــذف کرده 
و ابهــام را جایگزین آ نهــا می کند. منطق 
حرکت نه تنهــا برای بازیکنــان بلکه برای 
خالق برنامه هم مجهول اســت. در چنین 
شــرایطی وقتی هوش مصنوعی شــروع 

بــه تصمیم گیــری می کنــد، دیگــر اثری 
از شــفافیت و قابلیــت پیش گویــی دیده 

نمی شود.
فــرض کنید کودکــی از والدین خود برای 
تماشای فیلم با دوستانش اجازه بخواهد 
و والدین موافقت می کنند، یک هفته بعد 
کودک دیگر همان درخواســت را می کند 
اما این بار والدین رد می کنند. این داستان 
ســاده مســأله نابرابری و ســلیقه محوری 
را مطــرح می کند. بــرای اجتناب از اتهام 
ســلیقه محوری، والدیــن به کــودک خود 
توضیــح می دهنــد کــه قبــل از دریافت 
پول توجیبــی باید تکالیف خــود را انجام 
دهد. در صورتی  که والدین به کودک خود 
دلیل این کار را توضیــح ندهند، احتمال 
شــدت گرفتن تنــش در خانــواده وجود 
دارد. حاال فرض کنید یک سیستم هوش 
مصنوعی چنین نقشــی را ایفــا کند که از 
هزاران خانــواده در موقعیت های مختلف 
داده جمع آوری کرده اســت. سیســتم با 
بررســی پیامد اجــازه دادن در خانواده ها 
می توانــد این  طور نتیجه بگیــرد که یکی 
از بچه ها می توانــد پول توجیبی بگیرد در 
حالــی  که دیگــری مجاز بــه دریافت پول 

نیست.
با ایــن حال، سیســتم هــوش مصنوعی 
نمی توانــد دلیــل کار خــود را توضیــح 
دهــد، بلکه فقط می توانــد با وزن دهی به 
معیارهایــی مثل رنگ مو، وزن، قد و دیگر 
مشخصات کودک بهترین تصمیم ممکن 
را برای خانواده های دیگر هم اتخاذ کند.

انسان های گزینشی و ماشین های 
غیرگزینشی

انسان ها نمی توانند با دقت زیاد تجربیات 
خــود را در بــازه زمانــی طوالنی مــدت 
جســت وجو کننــد، درحالی  کــه این کار 
برای ماشــین بسیار ساده است. انسان ها 
معموال معیارهایی را حذف می کنند که به 
نظر غیرمرتبط یا غیرمنطقی می رسند در 
حالی  که ماشــین معموال چیزی را حذف 
نمی کند. درنتیجه ماشــین ممکن اســت 
تصمیم های غیرمرتبط باســابقه را اتخاذ 
کند کــه در مقیاس درک پذیر انســان قرار 

ندارد.
ســاختگی بودن  میــزان  درک  بــرای 
تصمیم های هــوش مصنوعی، باید روش 
تصمیم گیــری انســان را بررســی کــرد. 
انســان ها معموال بر اســاس مجموعه ای 

از قوانیــن آشــکار یــا روابــط مبتنــی بر 
پیامدگرایی تصمیم می گیرند. انسان ها در 
برابــر اطالعات مرتبط برای تصمیم گیری 
گزینشــی عمــل می کنند اما ماشــین ها 
به صورت غیرگزینشــی عمــل می کنند و 
حتی معیارهایی را در نظر می گیرند که در 
روند تصمیم گیری برای انســان اهمیتی 
ندارنــد. اگــر فرایندهــای داده محــور به 
خروجی الگوریتم هــای هوش مصنوعی 
وابسته باشــند، تصمیم هایی انحرافی به 
بار خواهنــد آورد که اغلب اوقات در تضاد 

با ارزش های اخالقی هستند.

هوش مصنوعی گذشته را می بیند
هوش مصنوعی می توانــد بین تجربیات 
جمعــی و ارزش هــای آشــکار جدایــی 
بیاندازد. تجربه های جمعی ایستا نیستند 
بلکه بر اساس تصمیم های مهم اجتماعی 
شــکل می گیرند. تصمیم های اجتماعی 
هم بر اســاس ارزش هــای اخالقی اتخاذ 
می شوند. بنابراین آیا فرایند تصمیم گیری 
به ماشینی واگذار می شود که صرفا درباره 
گذشــته به یادگیری می پردازد نه آینده؟ 
بــا توجه بــه مقیــاس کاربردهــای هوش 
مصنوعــی در زمینه هایی مثل تشــخیص 
پزشکی، خدمات مالی و نظارت بر کارمند، 
حتــی تغییــرات کوچک هــم پیامدهای 
شدید خواهند داشت. از آنجا که روزبه روز 
عملکــرد الگوریتم ها در زمینه  پیش گویی 
بهبــود پیدا می کند، منطق ناظر بر چنین 
تصمیم هایی هم نفوذ ناپذیر خواهند شد. 
بر همین اســاس، انســان دیــدگاه جامع 
تصمیم گیری را از دســت می دهد و تمام 
اصول گذشته را کنار می گذارد. در بعضی 
نمونه ها، این مسأله می تواند غیراخالقی و 

غیرقانونی و حتی کوته بینانه باشد.
از پیش نیازهــای الزم  ســازگاری یکــی 
اخالق و یکپارچه سازی است. تصمیم ها 
باید بــه اســتاندارد هایی بیشــتر از دقت 
آماری وابســته باشــند. قرن ها اســت که 
فضیلت هــای مشــترکی مثــل اعتمــاد 
متقابل، کاهش آســیب، برابری و عدالت 
خود را به عنوان شاخص های بقای هرگونه  

سیستم استنتاجی ثابت کرده اند.
بــدون ســازگاری منطقی، سیســتم های 
هــوش مصنوعــی از ثبات و پاســخ گویی 
محروم می شوند؛ دو موضوعی که عوامل 
اساســی برای اعتمادسازی در طبیعت به 

شمار می روند.

هوش مصنوعی و چالش های اخالقی آن  

هوش مصنوعی در دادگاه

به دوستانتان نزدیک تر شوید
اینستاگرام اپلیکیشن Threads را با هدف ایجاد محیطی 
مســتقل برای گفت وگوی دوستان نزدیک اینستاگرامی با 
یکدیگر عرضه کرد. این اپلیکیشن برای دو پلتفرم اندروید 

و آی اواس منتشر شده است.
در نوامبر گذشــته، اینســتاگرام قابلیت جدیدی را به نام 
»Close Friends« برای اپلیکیشن خود معرفی کرد که به 
شما اجازه می دهد استوری هایتان را بین برخی فالوئرهای 
انتخابی به اشتراک بگذارید. قریب به یک سال از آن زمان 
 »Threads« می گذرد و حاال اینستاگرام از اپلیکیشنی به نام
پرده برداری کرده که برای استفاده همین دوستان نزدیک 

طراحی شده است.

اپلیکیشن  Threadsاینستاگرام اشتراک گذاری عکس ها 
و فیلم هــا با لیســت Close Friends را با افــزودن تصویر 
کوچکی از عکس پروفایل آنها در صفحه آسان تر می کند. 
فقط کافی ا ســت یک عکس یا ویدیو بگیرید، روی عکس 
پروفایل شــخص مذکور کلیک کنید و آن را به ســمت باال 

بکشید تا برای او ارسال شود.
این برنامه دارای یک صندوق ورودی مستقل برای افرادی  
اســت که در داخل لیســت Close Friends اینســتاگرام 
شــما قرار دارند. ایــن می تواند یک فضــای کامال مجزا از 
دایرکت های اینســتاگرام را در اختیار شما قرار دهد، زیرا 
شــما می توانید در اینجا یک صندوق ورودی مســتقل از 

پیام های ارســالی و دریافتی بین خود و دوستان صمیمی 
خود ببینید. هرچند شــما همچنــان می توانید از طریق 
اپلیکیشن اصلی اینستاگرام برای تبادل پیام با دوستانتان 
استفاده کنید اما Threads نیز می تواند فضایی جداگانه 
برای این کار در اختیار شــما قرار دهد. فیسبوک، صاحب 
اینستاگرام می گوید اطالعات موقعیت جغرافیایی کاربران 
که اپلیکیشن Threads به سرورها ارسال می کند، در آنجا 
ذخیره نمی شود بلکه در خود دستگاه شما ذخیره شده و 
اگر اپلیکیشــن را پاک کنید، آنها نیز حذف می شوند. این 
برنامه هم اکنون در دو نسخه اندرویدی و آی اواسی عرضه 

شده است.

نرم افزار کاربردی

سید امیررضا 
درودیان

گزارش

اندرویدی ها در خطر
آســیب پذیری خطرناک جدیدی در 

اندروید کشف شده که ظاهرا گوشی های 
مختلفــی را از جملــه گلکســی اس 9 
سامســونگ تحت تأثیر قرار داده است. 
طبق گزارش جدید منتشرشده از سوی 
رسانه   ZDNetبرخی از پژوهشگران حوزه 
امنیــت به همراه تیم ویژه ای از شــرکت 
 Project( گوگل بــا نــام پراجکت زیــرو
Zero( توانســته اند یــک آســیب پذیره 
خطرناک را در اندروید کشــف کنند که 
گوشی های مختلف دارای این سیستم 
عامل را تحت تأثیر قرار می دهد. ظاهرا 
این مشــکل امنیتی، گوشــی هایی از 
شــرکت های مختلفی نظیر سامسونگ 
و هواوی را متأثر کرده و دسترســی روت 
 ZDNet .را برای هکــر فراهم می کنــد
می گوید آســیب پذیری مــورد بحث در 
سیســتم عامل اندرویــد، گوشــی های 
گلکسی اس 7، گلکسی اس 8 و گلکسی 
اس 9 را از سامسونگ در کنار گوشی های 
هواوی پی 20، گوگل پیکسل 1 و گوگل 

پیکسل 2 تحت تأثیر قرار داده است.

 هوش مصنوعی 
به کمک نجوم می رود

پژوهشگران می  خواهند از شبکه  های 
عصبــی فنــاوری تشــخیص چهــره 
به کار رفته در گوشــی  های هوشــمند 
بــرای تجزیــه و تحلیــل نقشــه  های 
کیهان  شناسی و شناسایی ماده تاریک 
اســتفاده کنند. پژوهشــگران با کمک 
انواعی از شبکه  های عصبی مبتنی بر 
هوش مصنوعی که در فناوری تشخیص 
چهره به  کار می  رود، موفق شده  اند ابزار 
هوش مصنوعی بســازند کــه می  تواند 
نقشــی تعیین  کننده در اکتشاف یکی 
از مرموزترین پدیده  های جهان هستی 
یعنی ماده تاریک ایفا کند. فیزیک  دانان 
می  گوینــد درک این مــاده مرموز کلید 
پاســخ بــه بنیادی  ترین پرســش  های 
حوزه کیهان  شناســی اســت. جانیس 
فلوری، یکی از دانشجویان دوره  دکتری 
مشــغول در آزمایشگاه ای  تی  اچ زوریخ 
اســت که در زمینه  کاربرد شــبکه  های 
عصبی در حل مسائل کیهانی فعالیت 
می  کند. او در مصاحبه با دیجیتال ترندز 
می  گویــد: »الگوریتمی که اســتفاده 
می  کنیم، بســیار شــبیه به الگوریتمی 
اســت که در فناوری تشــخیص چهره 
به  کار می  رود. در مثال تشخیص چهره، 
هــوش مصنوعــی به  گونــه  ای آموزش 
می  بیند کــه بتواند چشــم ها و دهان و 
بینــی را تشــخیص دهــد، در حالی که 
ما به  دنبال ســاختارهایی هســتیم که 
بتواند ســرنخ  هایی درباره  ماده تاریک 

به دست دهد.

اخبار 
تکنولوژی

ماسماسک
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پاییز عاشق است
شــروع فصل هــا خیلی اوقــات برای مــا بار 
معنایــی خاصی دارد. در مورد پاییز این نکته 
هم اضافه می شــود که شروع سال تحصیلی 
اســت و برای خیلی هامان خاطره سال های 
مدرســه را با خود دارد. پاییزی که شــروعش 
برای پرسپولیســی ها خاطره سازتر هم بود. 
ســه هفته صبر کردیم تا هرکــس می خواهد 
نظرش و حســش را از پاییز بیــان کند و حاال 

سراغ این نظرات رفتیم.

 Sahar Zargarzadeh

داشــتم عکس اول مهر اول دبستانم رو نگاه می کردم، 
یادم اومــد در اولین برخوردم با این مقنعه کشــی های 
مدرســه، کش اش رو آوردم روش و مثل مقنعه نماز سرم 
کــردم. :((( البته خدا رو شــکر مامانم قبــل اینکه برم 

مدرسه دید و گفت دخترم این اونطوری نیست. :(((

آقا سید 

نمیدونما
ولی شــاید لذت شــنیدن صدای خش خِش برگ های 
پاییزی زیر پاهامون به زحمت بیشتر رفتگرها برای جمع 

کردن خورده برگ ها نیرزه.

 Sadjad Bonabi 

پاییز و #مهری که این چنین #قرمز شروع بشه چه قدر 
جذابه.

پ.ن.: جهان کران به کران قرمز. 
#حسین_صفا

#محسن_چاوشی

عمو ُحِسین 

محبوب من؛
فصول چرخیدنــد و دوباره صدای پــای پاییز به گوش 

می رسد، پاییزی که بوی شما را می دهد.
بوی حضورتان و بوی نبودنتان!

بــوی دربــِی تــازه کاممــان را شــیرین کرده می دهد، 
حواســمان هســت! تــو همچون بقیــه هیــچ گاه ما را 

سهل انگار و فراموش کار فرض نکن.
پ.ن: "پاییز" زیبا، بر همتون خیلی مبارک.

با من به ورزشگاه بیا
ممانعت از حضور زنان در ورزشــگاه ماجرای 
جدیدی نیســت. بارها هم پیــش آمده که در 
بازی های ملی در ایران به زنان خارجی اجازه 
ورود داده شده ولی به زنان ایرانی نه! این بار 
بعد از ماجرای »دختر آبی« فیفا فشــارش را 
بر فدراســیون ایران بیشتر کرد و فدراسیون 
برای بازی ایران کامبوج بخشی از ورزشگاه را 

به زنان اختصاص داد.

 TheRealSamuel

شاید ورود بانوان به فضای تماشاگری بازی های فوتبال 
امروز دائمی نشه.

ولی حداقل همه بهونه های دروغین از مسئولین گرفته 
می شه.

این که فضای فرهنگی برای بانوان مناسب نیست.
این که زنان اونجا امنیت ندارن.

این که زیرساخت ها مهیا نیست.
فقط یه دلیل واهی باقی می مونه...

#زنان_ورزشگاه

 Mohammad Saleh Ansari

دو سال پیش تو یکی از برنامه های #انجمن_اسالمی_
شــریف، #میرزایی_نیکو )نماینده مجلس( در جواب 

بحث #ورود_زنان به ورزشگاه گفت:
"نگران نباشید. فیفا اونقدر فشار خواهد آورد که باالخره 

این قضیه درست می شه".
از اینکــه نماینــده مجلــس هــم امیدش بــه دخالت 

خارجی ها بود خیلی حس بدی داشتم؛ خیلی...

 Zeinabmohebi

می گفتن رســیدن به خواســته های کوچیک راه رو باز 
میکنه برای رسیدن به دغدغه های اصلی؛ حاال خانوما 
میتونن برن ورزشــگاه ولی نه کســی رفته ســراغ زنان 
سرپرســت خانوار نه اونهمه ظلمی که تو دادگاه ها داره 

به زن ها میشه نه...

 AliBT

 اگر 20سال پیش ورود زنان به ورزشگاه آزاد بود االن ورود 
زنان به ورزشگاه یک  امتیاز حساب نمیشد

حب الحسین یجمعنا
شــنبه هفته آینــده اربعین اســت اما تکاپوی 
اربعین خیلی قبل تر از رســیدن خود اربعین 
شروع می شود. عده ای رفته اند و برگشته اند 
و عده ای هم تازه رفته اند. عده ای هم دوســت 
داشــتند بروند ولی مانده اند و دوستانشان را 
بدرقه کردنــد. کاروان هیئت الزهراء)س( نیز 
چهارشنبه از تهران به مقصد عراق حرکت کرد.

 Ali Agha

رفقا جدی اگه یه ذره هم شــوق اربعین رو دارید، جمع 
کنید بریم...

مخصوصا بعد جریان گذرنامه های موقتی...
امام حسین رو هم قبول نداشته باشیم، این جمع عجیب 

واقعا جذابه دیدنش...
تاریخ این حجم از مهیابودن شرایط رو به خودش ندیده.

#بریم
#اربعین

محمدصالح سلطانی 

با احترام به صّرافی ها و کارگزاری های رســمِی فروِش 
ارز؛ بــه نظــرم ســاده ترین و بهترین راِه تهیــه ی دینار 
برای ســفر #اربعیــن، خریــد از دست فروشــاِن کناِر 

#میدان_فردوسی است:(

امین شریفی 

مادر بود، #تعزیه که تموم شد اومد جلو:
- شما #اربعین میرید کربال؟

+ بله!
- برای پسر من هم زیر #قبه دعا میکنید؟ حالش خوب 

نیست. من اومدم جاش انتخاب واحد کنم ...
پ ن: امروز یکی از دوستان تعریف میکرد برام

آِضد حمیدرضا 

تا حاال اتوبوس بین شهری اینجوری سوار نشدم.
رسما هیاته.

مداحــی با صدای بلند، بوی خوش، اطمینان و امنیت 
باال و از همه بهتر اینکه کسی احساس ناراحتی نمی کنه.

کأّنه یک خانواده
#اربعین #تهران_مهران 

از هر دری سخنی

 Kian Golbaghi

اگر خون پوریای ولــی در رگ های بیرانوند 
جاری بود، می ذاشــت پنالتی کامبوج گل 

بشه.

 Ghalandar

کارگاه بــرق همه بدبختیاشــو بذاری کنار، 
پت و مــت بازیای ملــت رو میبینی خوراک 

خنده اس.

 Abbas Poshtvan

ریاضی خوبه. همه خبرهای بد رو میشــوره 
میبره. بعد از چند ســاعت که درگیرشم اگر 
کسی منو ببینه فکر میکنه کالفه و پکرم. ولی 

واقعا یکی از بهترین حالت هامه

سرباز شاکی 

زمان مدرسه چه شب ها که با عشق روی یه 
مســاله ریاضی نیم ســاعت یه ساعت وقت 
میذاشتم و چرک نویس ها رو سیاه می کردم. 
وقتــی بــه جــواب می رســیدم چــه کیفی 
می کــردم. هیچ وقــت این کار تو دانشــگاه 
لعنتی تکرار نشــد. چه قدر بعد از دانشگاه 

عوض شدیم

زندگی در هرمز خودش یه سفره 
یه دوستی ازم می پرسید تا حاال چه 
تصمیمی رو خودت به تنهایی برای 
خودت گرفتی؟ هرچــی فکر کردم 
دیدم همه تصمیمات زندگیم متأثر از جامعه بوده، 

جز همین گروه کوه و طبیعت گردی ها.
ســال 90 بود که وارد شــریف شــدم، مهندسی 
هوافضا. همون لحظه که وارد دانشــگاه شــدم، 
فهمیــدم دانشــگاه اونی نیســت که انتظارشــو 
داشتم. همیشه فکر می کردم دانشگاه باید تحول 
عظیمی تو زندگیم ایجاد کنه. فکر می کردم قراره 
با آدم های بزرگی آشــنا بشــم که عالوه بر درس و 
دانشگاه، کارهای خفن دیگه ای هم انجام می دن 
و رو آدم های اطرافشــون و حتی محیط دانشگاه 
تأثیر مثبتی مــی ذارن. حس می کردم هنوز مثل 
مدرســه اســت، حاال با کمی تغییــر جزیی. جو 
دانشگاه، دانشــجوها، رفتار استادا، بحث های 
ســر کالس، شــیوه تدریس و... هیچ کدوم واسم 

دلچسب نبود.
اون زمان من اصال حال روحی خوبی تو دانشگاه 
و خوابگاه نداشــتم و به یه بن بستی رسیده بودم. 
همیشــه خونواده و مدرســه این طــرز تفکرو تو 
من ایجــاد کرده بودن که دانشــگاه جای رشــد 
و پیشــرفته و مــن بعــد ورودم به دانشــگاه اصال 
این طــوری فکر نمی کــردم و کامال همه چی برام 

بی معنــی بود تا اینکه با گروه کوه آشــنا شــدم و 
تصمیم گرفتم باهاشــون برم کوه. وقتی با بچه ها 
رفتم کوه، یه قســمتی از وجودم دوباره زنده شد. 
گروه کوه امیــدو تو دل من زنده کــرد و از اون به 
بعد تــو همه برنامه های گروه شــرکت می کردم و 
این بین ســفرهای یکــی دو روزه هم می رفتم اما 
خوب درس نمی خوندم، چون انگیزه ای نداشتم. 
نیازی به درس خوندن نمی دیدم. نتیجه این درس 
نخوندن ها مشــروطی های پیاپی بود و بعد چهار 

سال و نیم انصراف دادم.
برگشــتم قزوین و حــدود 9 مــاه درس خوندم و 
دانشگاه خواجه نصیر همون رشته هوافضا قبول 
شدم. ترم دوم داشتم می ترکوندم و همه کالسا رو 
می رفتم، پروژه تحویل مــی دادم و... بهمن اون 
ســال با اتوبوس رفتم هرمز و چندتا دوســت پیدا 
کردم و همزمان با مفهمومی به اسم »هیچهایک« 
)به فارسی مرامی سواری( آشنا شدم. هیچهایک 
به این معناست که شما کنار جاده وایمیستین و با 
ماشینی که براتون نگه می داره طی می کنین که 
شما رو بدون گرفتن پول به یه مقصدی ببره یا اصال 
بدون مقصد سوار می شین. گذشت و رسیدیم به 
تعطیالت عید و با چندتا از دوستام تصمیم گرفتیم 
بریم جنوب، از بندر عباس و هرمز تا بلوچستان. 
شروع کردیم به هیچهایک. طی دو هفته سفرمون 

هزینه هر نفر با احتساب پول قطار تا بندر عباس 
280 تومن شــد و همون جا یــه در بزرگی روم باز 
شــد: این همه خوش گذرونی با این مقدار پول؟ 
اون حبابی که باید حتما با دانشگاه و شغل خوب 
به یه جا برســی برام ترکید. برگشتیم تهران و من 
دیگه دانشگاه نرفتم و تو حال و هوای سفر بودم. 

اون ترم رو مرخصی تحصیلی گرفتم.
تابســتون به دو تا از دوســتام )شــروین و باربد( 
کــه کار نجاری انجــام می دادن پیوســتم و باهم 
قــرار گذاشــتیم که 5 روز کار کنیــم و دو روز بریم 
ســفر. ماه ها این کارو می کردیم امــا بعدش کار 
نجاری مون به مشکل برخورد و به پیشنهاد باربد 
که مقداری وســایل واسه درست کردن گردن بند 
و... داشت، تصمیم گرفتیم سفر کنیم و طی این 
سفر از خزر تا خلیج فارس این وسایلو بفروشیم و 
خرج سفرمون رو در بیاریم. بعدش طی اتفاقاتی 
مجبور شدم تنها ســفر کنم اما تسلیم نشدم و به 
سفرهام ادامه دادم. رسیدم به هرمز و پاگیر شدم. 
دلم می خواســت یه مدت زندگی تو هرمزو تجربه 
کنم. برای کسب وکار با چند تا از دوستام کافه زدیم 
و یه مکان توریستی درست کردیم. برای کسایی 
که هرمــز نیومدن باید بگم زندگــی تو هرمز، هر 
چقدر طوالنی، خودش یه سفره و پر از حس خوب 

همون سفرهاس.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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از دســت این شــریفی ها هــرکاری برمی آید. بعضی 
وقت هــا کارهای عــادی زندگی را هم باید به ســبک 
خاص خودشــان انجام دهند. مثال ممکن اســت به 
جای اینکه اجازه دهند کمی مغزشــان گرم شــود و 
مدادشان پیچک را کمی سیاه کند، بنشینند و یک 
برنامه بنویســند و پیچک را بهش بدهند تا برایشان 
حل کند. خدا را شــکر فعال که ایــن خبرها به گوش 
ما نرســیده و همچنان رقــص مدادها روی پیچک ها 

پابرجاست.

کوشا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی شریف 
است که بیشتر برای تفریح پازل طراحی می کند. ما اسم 
آن را »پیچک« گذاشتیم. چرا؟ چون شاخه شاخه است و 

همه جای آن به هم وصل است.
قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(
هــا را بــا اســتفاده از پل )خط(هایی که بین آنها رســم 
می کنید، به هم متصل نمایید. البته پل ها باید شــرایط 

زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 45 درجه باشند
z	.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
z	 تعــداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شــود باید با

شماره آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره ها از طریق پل ها باید یک گراف همبند

تشکیل دهد.
z	 چند پل در شــکل اولیه داده شــده اند. شما باید بقیه

پل ها را پیدا کنید.

کمرنگ شان کردیم
در چند روز اخیر صحبت هایی به نقل 
از بنده مبنی بر پشتیبانی از حضور 
بانوان در ورزشگاه منتشر شد که الزم 
می دانم در اینجا به این دروغ ها پاسخ 

دهم. بنده نه تنها مخالف حضور بانوان 
در ورزشگاه هســتم بلکه از پشتیبانان 
اصلــی ممنوعیــت دوچرخه ســواری 
دختران در شــریف هم هستم. خالصه 
این حرف ها به ما نمی چسبد. در بازی 
اخیر هم اتفاقا مشــاور رســانه ای ویژه 
فدراســیون فوتبــال در کم رنگ کردن 
حضــور بانــوان بــودم و می خواهــم از 
توصیه هایی رونمایی کنم که چهارشنبه، 
پیش از بــازی ایران و کامبوج در پی وی 

برای آقای تاج فرستادم.
آقای تاج! برای اینکه فردا حضور چند 
زن در ورزشگاه صندلی شما را از داخل 
و خارج تهدید نکند، پیشنهادهای زیر 

را اجرایی کنید:
1. بانوان را پشت دروازه و سمت موافق 
دوربین جای بدهید. یک نیمه سخت 
خواهید داشــت ولی یک نیمه اگر ضد 
حمله نخورید و بیرانوند پنالتی ندهد، 
خیالتان راحت اســت. ســر کرنرهای 
نیمه اول هم روی قسمت بانوان تبلیغ 
پویش #همسایه_خوب پخش کنید تا 
هم بانوان از قاب تلویزیون دیده نشوند، 

هم فرهنگ سازی کرده باشید.
2. من با علی آقــای فروغی هماهنگ 
کــرده ام کــه گزارشــگر را محمدرضــا 
احمدی بگذارد و او را تهدید کند که اگر 
اشــاره ای به حضور خانم ها کند، دیگر 
به او کار نخواهند سپرد. از میثاقی هم 
خیالتــان راحت باشــد. خودش راهی 
بــرای اشــاره نکردن به اولیــن حضور 

بانوان پیدا خواهد کرد.
3.  مــن تحقیق کردم، فقــط یک تبعه 
کامبوجــی در ایران داریم که تا شــنبه 
تهران اســت. بــه نظرم بــا وزارت امور 
خارجه هماهنگ کنید که برای تشویق 
در جایــگاه کامبوجی هــا بنشــیند و 
تیمشــان را تشــویق کند. مــن هم به 
بچه های هیأت می سپارم که طبل زدن 
را به او بیاموزند. مطمئنم رســانه هایی 
داریــم که با همین یک نفــر می توانند 

کال حضور بانوان را به حاشیه ببرند.
4. قبــل از بــازی یک موکــب نزدیک 
ورزشــگاه برپــا کنید. ایــن کار نه تنها 
موجب رفاه مراجعان خواهد شد، بلکه 
مأموران فیفا هم تحت تأثیر قرار خواهند 
گرفت و می توانیم از آنها عکس بگیریم 
و در آلبــوم دســتاوردهای فرهنگــی 

فدراسیون قرار دهیم.
5. اگر زمان کی روش بود خیلی نگران 
خوشــحالی پــس از گل نبودیم چون 
نهایتا دو تــا گل می زدیم و اگر کســی 
شــیطنت می کرد، علیرضــا افتخاری 
پخــش می کردیم ولــی ویلموتس تیم 
را هجومی می بنــدد. حتما هماهنگ 
کنید که بچه ها پس از گل سمت جایگاه 
بانوان نروند. فقط مســعود شجاعی را 
نمی دانم چه می خواهید بکنید. کاش 
*  محمدصالح انصاری دعوتش نمی کردید. 

تا جان دارم غم تو خواهم خوردن /  بسیار امیدهاست در نومیدی! نومید نی ام گرچه ز من ببریدی /  یا بر سر من یار دگر بگزیدی 
)موالنا جالل الدین محمد بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

دکتر انوچ*
این شماره از روزنامه تقدیم می شود به سکوهای خالی مخصوص مردان آزادی که وجودشان 
حضور زنان را پررنگ تر نشــان می داد، به سکوهای A6 تا A9 ورزشگاه تقریبا یکصدهزار 
نفری مان که پنج شنبه تمیز و سالم ماندند، به 14 گلی که حضور زنان در ورزشگاه را پاگشا 
کرد و به رسانه هایی که این بازی ساده برایشان غیرمعمولی شد. این شماره از روزنامه تقدیم 

می شود به همان تک طرفدار تیم کامبوج که حضورش دوباره یادمان آورد کمیت آنقدرها هم 
مهم نیست و کیفیت است که می ماند، به تک تک تماشاگرهای بازی مان مقابل کامبوج، 
چه مرد و چه زن و به همه تماشاگران بازی های بعدی تیم ملی دوست داشتنی مان در راه 

جام جهانی قطر که امیدواریم بازهم، هم مرد باشند و هم زن.

577****0939: امروز داشتم با دوستم حرف میزدیم
یکي از زناي حراست اومد خیلي راحت وسط ما وایساد

لباس من و دوستم رو برانداز کرد بعد بدون عذرخواهي رفت 
جلوتر به مانتو یه دختر دیگه گیر داد.

این نگه داشتن شان دانشجوعه؟
نمیخواین چیزي راجع به این چیزا بنویسین؟

گیر دادن هاي جلو در بس نبود که اومدن توي دانشگاه راه 
میرن؟

  در این شــرایط تنها فــداکاری ای که می تونید 
بکنید اینه که خودتون یه جوری لباس بپوشــید که کار به 
نفر بعدی نکشــه؛ به شما گیر بده. این جوری حداقل یک 

نفر رو نجات دادید!
911****0913: دکتر رشــتچیان توي مسجد گفت که از 
صد نفر برتر کنکور 99 نفر شریف رو انتخاب کردن ولي 97 

نفر اومدن شریف و دو نفر به دالیلي نتونستن بیان
  اون دو نفر شامل دعای پدر و مادر شدن و خدا 

کمکشون کرد!
276****0905: سالم

اگر ممکن اســت از آقای مالنوری بخواهید ستون ثابت در 
روزنامه داشته باشند؟

  ســالم. از ایشــون پرســیدیم. گفتــن جامعه 
هنــوز ظرفیــت الزم رو نداره ولی اگر روندهــای موجود از 
حدی نگران کننده تر بشه، پا به صحنه می ذارن. لذا برید 

روندهای موجود رو نگران کننده تر کنید. 

تقدیم می شود به ...
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	z استاد شریف ما بین نماز ظهر و عصر وقت نمازگزارهای
مسجد را می گیرد تا افتخارات تکراری دانشگاه را دوباره 

برای دانشجوها بگوید.

	z اســتاد شریف ما برای اینکه توضیح دهد اعتراض حق
دانشجوست، می گوید: »من در دانشگاه یکجا مسئول 

هستم و در کشور نود و نه جا ارباب رجوع«.

	z دانشــجوی شــریف ما برای اعتراض بــه نمره اش که
9.0 شــده بود، به اســتادش مراجعه کرد تا بلکه بتواند 
نمره قبولی را از او بگیرد. اســتاد شــریف ما در پاسخ به 

او گفت که در دانشــکده رسم اســت نمره های زیر ده را 
به صورت اعشار برای نمره 9 قرار می دهند، مثال کسی 
که 5 شــده، 9.5 می گیرد و این یعنی نمره واقعی شما 

صفر بوده است.

	z اســتادان شــریف مــا بــرای درس شــیمی عمومــی
برخــالف همــه دانشــگاه های دیگــر کتــاب تألیفــی 
و نامفهــوم و گنــگ خودشــان را معرفــی می کننــد. 
البتــه همیــن کتــاب هــم دیگــر چــاپ نمی شــود و 
 قیمتــش در بــازار دســت دوم هم بــه صد هــزار تومان 

رسیده است.

	z انجمن های علمی شریف ما یکی بعد از دیگری مشغول
برگــزار کردن کالس آموزش انتگــرال برای ورودی های 

جدید هستند تا خودشان را در دل آنها جا کنند.

	z دانشــجوی شــریف ما لباس هایش را با توجه به تقویم
می پوشد، نه بر اساس آب وهوا و اصرار دارد که از اول مهر 

باید لباس های گرم پوشید.

	z استاد شریف ما در پاسخ به دانشجویی که پرسید: میان ترم
اختیاری اســت یا اجباری؟ گفت: میان تــرم اختیاری 
اســت. شــما اختیار دارید که بی خیال 6 نمره بشــوید.
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شریف 
ما ...
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