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ــارکشی   آچ
فرهنگی

دانشگاه  بعد از چند سال صاحب مدیر فرهنگی شد

مدیریت فرهنگی نورانی
صندلی داغ مدیر فرهنگی دانشــگاه که ســال ها خالی مانده بود، باالخره یک 

 محمدصالح 
انصاری

»مهمان« جدید به نام امیر نورانی پیدا کرد؛ اســتادی جوان، خوش نام و بســیار 
محترم از دانشــکده پرستاره مکانیک. از آنجا که موهای ما در آسیاب سفید نشد 
بلکه در فعالیت دانشجویی ریخت، خیلی فشرده در حدی که به حریم عکس جلد 
»دســت درازی« نشود چند نکته را خدمت تان تقدیم می کنم. مثل پاالیشگاه که 
پیش از کار کردن در آن باید دوره HSE ببینید، کار کردن در معاونت فرهنگی هم یک کارگاه آموزشــی 
ایمنی الزم دارد.  تعمدی داشتم در نگفتن پیشوند دکتر، چون فعاالن فرهنگی وقتی به کسی می گویند 
دکتر، منظور خاصی ندارند. دکترای مکانیک هم در معاونت فرهنگی اهمیتی ندارد؛ معاونت آموزشی 
و پژوهشــی که نیســت. راســتش را بخواهید خیلی از فعاالن فرهنگی اصال اکراه دارند از اینکه در کار 
فرهنگی با اعضای هیأت علمی سر و کله بزنند. چرا؟ چون معموال تکلف دارند، هزار سودا در یک سر 
دارند، دانشجوی ارشد، دانشجوی دکترا، مقاله، کنفرانس و الی آخر. خالصه اش این است که کارهای 
مهم تری از فعالیت فوق برنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارند. شما خیلی تکلف ندارید، 
ولی لطفا مدیر پاره وقت نباشید. آمادگی این را داشته باشید که کمیت فعالیت های عادی استادانه شما 

کاهش پیدا کند. اگر نکرد، بدانید احتماال مجوزی چشمش به امضای شما سفید شده است.
گروه ها را با سوابقشان خوب بشناسید و نگویید »هر چه بود گذشت«. نه تنها دانشجویان، بلکه مسئوالن 
دانشگاه هم حتی از تاریخ نمی آموزند. این موضوع در فعالیت های فرهنگی مشهودتر است. شاید فکر 
کنید تجربه مواجهه با فعاالن دانشــجویی دانشکده مکانیک در سمت جدیدتان فقط از لحاظ کمی 
بزرگ )Scale( می شود، در حالی که شما احتماال فقط با طیف گوگولی این جماعت برخورد داشته اید. 
معادالت فعالیت فرهنگی در سطح دانشگاه یک دستگاه معادالت چندمتغیره است که معموال راه حل 
تحلیلی یا عددی ندارد. اگر هم داشته باشد، معموال مجهوالت بیش از معادالت است و به جواب قطعی 
نخواهید رسید. کافی است سری به توییتر بزنید تا بخشی از جان فشانی ها و لشکرکشی های مجازی را 
ببینید. چند ماه اول را فقط بشنوید، تحلیل کنید و بشناسید. در روزهای اول آنقدر نجوشید که تا ابد 
تبخیر شــوید. یک شاخص مدیریتی بی بعد در دانشگاه داریم به نام »درد اهمیت« که حاصل تقسیم 
»اهمیت آن پســت نزد مدیریت دانشگاه« بر »درد سر آن پست« است. این عدد در مدیریت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه به صفر میل می کند. گواه این حرف بنده هم این است که هیچ مدیریتی را در 
دانشگاه نمی یابید که این همه سال بالتکلیف مانده باشد. اما یادتان باشد، این عدد نزد دانشجویان 

بسیار مهم است و اثری شگرف بر »کیفیت زندگی« در دانشگاه دارد.
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رضا علیپور

»فیگارو«ترین
مدتی است تعدادی از انجمن های علمی دانشکده ای جلسات 
بحث آزاد به زبان انگلیســی را به صورت هفتگی برگزار می کنند و 
مخاطبان خوبی هم جذب کرده اند اما انجمن علمی محور با یک 
حرکــت عجیب خودش را در کورس رقابت از بقیه انجمن ها جدا 
کرده و جلسات بحث به زبان فرانسه راه انداخته است. البته گویا 
گرفتن درس زبان فرانسه از سوی برخی دانشجوهای دانشکده 
مکانیک هم در راه اندازی این جلســات بی تأثیر نبوده اســت. به 
همین مناسبت لقب »فیگارو«ترین را به انجمن علمی دانشکده 

مکانیک تقدیم می کنیم.

»هنوز نیامده همه جا را به هم ریخته«ترین
هفتــه قبل ابتدا خیابــان جلوی مجتمع خدمــات فناوری و بعد 
از آن خیابان رو بروی ســردر دانشگاه شــاهد عملیات عمرانی و 
کندوکاو بیل هــای مکانیکی و بیل و کلنگ کارگــران بود. از قرار 
معلــوم این عملیات عمرانی برای رســاندن لوله هــای آب و گاز و 
برق به ساختمان جدید دانشکده هوافضا بوده تا کم کم بتوان به 
افتتاح کامل آن امیدوار شد. ما هم تصمیم گرفتیم عنوان »هنوز 
نیامده همه جا را به هم ریخته«ترین را به دانشکده هوافضا بدهیم 
که حســابی خیابان های دانشــگاه را به هم ریخته و گرد و خاک 

زیادی بلند کرده است.

رویداد »مسیر آینده من« مرکز کارآفرینی  

راه های رفته دیگران
این کار صرف نظر می کنیم. به طور 
کلی داد بیست و هفتم بدون شک از 
شماره های شاخص و تأثیرگذار این 

نشریه محسوب می شود.
»در دانشکده« 67 ویژه نامه ورودی های 
این نشــریه اســت؛ با نوشــته هایی که 
محتوای بسیاری از آنها پیش از خواندن 
هم قابل حــدس اســت؛ توصیه هایی 
برای ورودی ها به همراه معرفی انجمن 
علمی کیمیا. صفحه آرایی در دانشکده 
در مجموع مطلوب اســت اما اشکاالت 
غیــر قابل قبولی هــم دارد؛ برای مثال 
در یک صفحه نشریه، بدون هیچ دلیل 
قابل توجهی حدود نصف صفحه به تیتر 
متن اختصاص داده شده است. اشکال 
نه چنــدان کوچک دیگر در دانشــکده 
توجه کافی نداشتن به زیرتیتر است. باید 
به خاطر استفاده از تیتر تمام انگلیسی 
به در دانشکده یک امتیاز منفی بدهیم. 
صفحه آخر در دانشــکده هم به عکس 
ورودی های 98 مزین شــده که اگرچه 
زیباست، سبب نمی شود از دادن امتیاز 

منفی بخش قبل صرف نظر کنیم.
»فروغ« انجمن اسالمی که نشریه واحد 
زنان است نیز یکشنبه هفته پیش منتشر 
شــد. فروغ خیلی زود امتیاز منفی اول 
را به خاطر نداشــتن تیتر جلد و بزرگی 
بیــش از اندازه لوگو و اطالعات ذیل آن 
می گیرد. صفحه آرایی این شماره فروغ 
اصال قابل قبول نیست؛ سوتیترهای غیر 
هم شــکل و بدمکان، اسپیس زدن ها و 
نزدن های گاه و بی گاه، تصاویر کم تعداد 
و نامربوط در کنار صفحه آرایی دوستونه 
و متن های متراکم، خواندن فروغ را فراتر 
از حد تصور دشــوار کرده است. زندان 
اینترسکشــنالیتی، ورزش  قرچــک، 
بانــوان، کودک مادری، بانــوان حاضر 
در تیــم AIAA دانشــکده هوافضــا و 
خودکشی دیشموک از جمله بحث های 
مطرح شــده در فروغ دهم هستند. در 
اقدامــی خالف عــرف نشــریات، کل 
فضای صفحه آخر فروغ دهم به نوشتار 
تقدیم نشــریه اختصاص یافته اســت. 
به طور کلی فروِغ فروغ نسبت به گذشته 

کم شده است.

بیا دوری کنیم از هم
دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف 
در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا بیان کرد: »در حال 
حاضر دانشگاه با مشکل حفظ اعضای هیأت علمی 
جذب شــده مواجه اســت و با توجه به شرایط زندگی 
فعلی و مشکالت اقتصادی باید توجه ویژه به وضعیت 

رفاهی این افراد صورت بگیرد.«
حفــظ اعضای هیأت علمی که اصال کار ســختی نیســت، از قدیم 
همین شکســپیر گفته اســت اگر چیزی را دوســت داری، رهایش 
کــن؛ اگر برگشــت از آن توســت و اگر برنگشــت از اول هم برای تو 

نبــوده. همین کار را ایضا می شــود برای هیأت علمــی انجام داد، 
حاال اگر برنگشــتند هم احتماال قسمت نبوده است. کار راحت تری 
هم هســت که می تــوان انجــام داد؛ اینکــه از همــان اول هنگام 
 جــذب هیــأت علمی، شــرط »بســاز«بودن را هــم در مصاحبه ها 

لحاظ کنید.
البتــه اگــر کار از کار گذشــت، امیــدوارم ایــن »توجــه ویــژه«  از 
جــای دیگــری جبــران مافــات نشــود؛ مثــال آب فالن جــا قطع 
 شــود، بــرق روزنامه بــرود یا جریمه هــای فرش و ســاس خوابگاه 

چند برابر شود.

ذهــن مــا معمــوال هنگام 
تصمیــم گرفتــن و انتخاب 
مســیر محدود بــه مواردی 
اســت که آنهــا را از نزدیک 
تجربــه کرده ایم. از ســوی 
دیگر عمرمــان برای تجربه مســیرهای 
گوناگــون کفــاف نمی دهــد و در چنین 
شرایطی بهترین کار استفاده از تجربیات 
افــراد دیگــر در مســیرهایی اســت که 
رفته انــد. مرکز کارآفرینی دانشــگاه نیز 
با همین هدف هرســال رویداد »مســیر 
آینده مــن« را بــرای دانشــجوها برگزار 
می کنــد تا آنها را با مســیرهای متفاوتی 
که افــراد مختلف در حوزه های گوناگون 
رفته انــد و باال و پایین های این مســیرها 
آشــنا کند. برنامه امســال روز دوشنبه، 
29 مهــر در ســالن جابــر برگزار شــد؛ 
برنامه ای که مخاطبانش به ورودی های 
جدید شــریف محــدود نبــود و عالوه بر 
دانشجوهای ســال های مختلف شریف 
از سایر دانشگاه ها نیز برای حضور در آن 

ثبت نام کرده بودند.
نخستین ســخنران برنامه زهرا قنبریان، 
مســئول ترویــج و فرهنگ ســازی مرکز 
کارآفرینی بود. به گفته قنبریان 85درصد 
از مهارت های ما از طریق دانشــگاه به ما 
آموزش داده نمی شــود و مجموعه ای از 
توانایی هایــی که در طول زندگی خود به 
آن احتیــاج داریم، ما را ملزم به یادگیری 
مهارت هــای نرم از جمله گــوش دادن، 
برقراری ارتبــاط، رهبری و تعامل، تولید 
محتــوا و... می کنــد. بعــد از قنبریــان 
نوبت به صادق معصومی، هم بنیان گذار 
اســتارت آپ هویــو رســید: »دانشــگاه 
فضایی اســت که علوم را به دانشجو یاد 
می دهد ولی وقتی او علمش را به جامعه 
منتقل کنــد دانشجوســت وگرنه همان 
دانش آمــوز خواهــد بود. دانشــجو باید 

مهارت حل مســأله، مذاکره، دوســتی 
و... را داشــته باشــد، چــون ایــن موارد 
موفقیــت او را شــکل می دهــد. 18 تــا 
23ســالگی بهتریــن زمان برای کســب 
تجربه اســت، پس نیمی از زمان خود را 
به مطالعه دروس دانشگاهی اختصاص 
دهیــد و نیــم دیگری از زمان خــود را در 
استارت آپ ها و شرکت ها کار کنید یا برای 
کســب تجربه دنبال کارآموزی بروید و در 
انجمن های علمی فعالیت داشته باشید 
یا در جمع های دوستانه حضور یابید و با 
آنها به مسافرت و کوهنوردی بروید. پس 
از آن سعی کنید در سن 24سالگی روی 

هدف خود متمرکز شوید.«
ســارا هاشــمی، بنیان گذار و مدیرعامل 
اســتارت آپ وینــک ارائه دهنــده بعدی 
است: »مسیر خود را معین کنید تا بدانید 
که می خواهید به چه جایگاهی برسید؟ 
سرگذشت افراد موفق را بخوانید تا عوامل 
موفقیــت آنهــا را بشناســید. مهم ترین 
چالــش کســب وکارها، مدیریــت منابع 
انســانی در مورد جذب نیرو و راضی نگه 
داشتن نیروی کار اســت. شما اگر ایده 
دارید به کمک شتاب دهنده نیاز خواهید 

داشــت و اگــر محصولــی طراحی کرده 
باشید باید به سراغ سرمایه گذار بروید.«

آرش امینی، عضو هیأت علمی دانشکده 
برق به عنوان یکی از مهمانان برنامه بیشتر 
از سرگذشــتش در دوران دانشــجویی 
و زندگــی اش گفــت و توصیــه اش بــه 
دانشــجوها این بود کــه در ترم های اول 
با محیط دانشــگاه آشنا شــوند و بعد به 

دنبال کار بروند.
محمــد صنیعــی، دانشــجوی مقطــع 
نیــز  کارشناســی مهندســی صنایــع 
آخرین ارائه را داشــت: »خودشناســی، 
اولویت بندی و مســئولیت پذیری خیلی 
مهم اســت ولی بیشــتر افراد نمی دانند 
که می خواهند در آینــده چه کار کنند؟ 
متأســفانه اغلب آنچــه ما در دانشــگاه 
می خوانیم، ممکن است برای ما کاربردی 
نباشــند. پس ســعی کنید در یک زمینه 
متخصص شــوید تا اعتماد به نفس برای 
ادامه زندگی را کســب کنید. دنبال یک 
رشــته هنری هم بروید، زیرا هنر شــیوه 
صحیح زندگی را به شما آموزش می دهد. 
مطالعه کتاب های روان شناسی، ادبیات، 

رمان و اقتصاد را فراموش نکنید.«

ترینها

یاسمن 
حسینی

گزارش

انجمــن اســالمی مســتقل کــه با 
احیای نشــریه صدف نشــان داد از 
میزان تأثیرگذاری نشریات بر فضای 
دانشگاه غافل نیست، هفته گذشته 
با نشــریه »الف ها«یش بــه میدان 

نشریات شــریف آمد. الف ها که نشریه 
ادبی هنری انجمن مستقل است، با دو 
تغییر مثبت به عرصه نشریات برگشته؛ 
اول استفاده از قطع آ4 به جای آ3 و دوم 
خارج شدن از دایره مسائل ادبی و شعر 
و درعوض پرداختن به ســایر مســائل. 
البته اولین شماره الف های امسال اصال 
کم اشکال نیست؛ اختصاص یک صفحه 
کامل به عکس جلد برای نشــریه ای که 
تنها چهار صفحه است، یک ضعف بزرگ 
محسوب می شود؛ جلدی که فاقد تیتر 
اســت و اندازه فونت فهرست مطالبش 
آنقدر درشــت است که چشم را می زند. 
شماره 31 الف ها چهار مطلب دارد که 
کوچک ترین ارتباطــی میان آنها دیده 
نمی شود و حتی شاید نتوان هیچکدام 
آنهــا را نه در رســته ادبی و نه در رســته 
هنری جای داد. احتماال می توان گفت 
الف های 31 فقط منتشر شده تا منتشر 

شده باشد.
»داد« بیســت وهفتم هم مانند شماره 
قبل بــا چند روز تأخیر منتشــر شــد. 
داد در این شــماره به مسأله مرجعیت 
روحانیت پرداخته اســت. مرجعیت در 
طول تاریخ، ارتباط روحانیت با سیاست 
و والیت فقیــه متن های شــاخص این 
شــماره محسوب می شــود؛ داد مانند 
شماره های پیشــین مقاله هایی نیز در 
بــاب اقتصاد، فرهنگ، محیط زیســت 
و اندیشــه دارد. داد بیست وهفت البته 
نوشــتاری هم ذیــل عنوان دانشــگاه 
دارد کــه در آن صحبت هــای علی اکبر 
رائفی پور پیرامون مشــکالت دانشگاه 
نقد شــده؛ نوشــتاری کــه از کلماتش 
نفرت و بغض نســبت به شخص مذکور 
می چکد و این نقد را تا حد زیادی آغشته 
به اســتهزا و توهین کرده؛ به خاطر این 
نوشتار شــاذ در یک نشریه اندیشه ای، 
باید یک امتیاز منفی به داد بدهیم ولی 
به خاطــر تصویر و تیتر جلــد جذاب از 

سخن
مسئولین

مهدی 
فخرآبادی

میز
نشریات

میز
نشریات
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مباحثه پرحاشیه ماشین چیان و سالمت درباره اقتصاد ایران

نئولیبرالیسم الفبا دارد یا نه؟
اقتصاد ایران در ماه های اخیر با چالش های 
زیــادی مواجه بــوده اســت. در ایــن میان 
بحران های کارگری با توجه به ابعاد انســانی 
و اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ 
کارگرانی کــه در اعتراض به وضعیت موجود 
دســت به اعتصاب زده و حتی مســیر راه آهن را بسته اند 
تــا توجه ها را به دردهای خود جلــب کنند. این موضوع و 
مســائل دیگری از جمله دخالت دولت در قیمت گذاری و 
اقتصاد، خصوصی سازی آموزش و بهداشت و... که امروز 
گریبانگیر اقتصاد کشور است، این ذهنیت را ایجاد کرده 
کــه باید به دنبال پارادایمی گشــت تــا وضعیت موجود را 
توضیح دهد و ســازوکار این اتفاقات را تبیین کند. یکی از 

این پاسخ ها نئولیبرال شدن اقتصاد ایران است.

استقبال زیاد از خارج دانشگاه
انجمن اسالمی دانشجویان روز سه شنبه، 23 مهر میزبان 
برنامه »آیا اقتصاد ایران نئولیبرال است؟« بود تا این سوال 
را از دو دیــدگاه متفاوت بررســی کند. اســتقبال از برنامه 
آنقدر زیاد بود که میزبانان مجبور شــدند مکان برنامه را از 
دفتر انجمن به سالن خواجه نصیر تغییر دهند؛ استقبالی 
که با توجه به حواشــی ابتــدای برنامه در ورود مهمانان به 
نظر می رسید بیشتر از سوی مخاطبان خارج از دانشگاه 
صورت گرفته اســت. مهمانان برنامه، حســام ســالمت، 
دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و محمد 
ماشین چیان، کارشناس اقتصادی و سردبیر سایت بورژوا 

بودند.

نئولیبرالیسم ایرانی
سالمت در مقدمه بحث خود اشاره می کند که نئولیبرالیسم 
نام متأخرترین نوع ســرمایه داری در سطح جهانی است 
ولی نئولیبرالیســم ایرانی قاعدتا با اقتضائات خود شکل 
گرفته اســت. او می گویــد نئولیبرالیســم، محصول یک 
بازآرایــی در پاســخ به بحران انباشــت صورت گرفته و نقد 
سیاست دولت رفاه در دهه هفتاد میالدی است؛ موضوعی 
که در اقتصاد پســاجنگی ایران در دهه شــصت نیز وجود 
داشت. درباره تفاوت لیبرالیسم کالسیک و نئولیبرالیسم 
هم معتقد است در نئولیبرالیسم، برخالف منطق لسه فر 
دولت به بازارسازی اقدام می کند. سالمت نئولیبرالیسم را 
به اقتصاد محدود نمی داند و در سیاست، فرهنگ و... آن 
را مؤثر می داند و آن را در آرایش مناســبات قدرت از منظر 
تاریخی می بیند. ســالمت همچنیــن بیان می کند که در 
اتمسفر اقتصاد فعلی، ســوال اصلی برنامه را باید چنین 

خواند که اقتصاد ایران تا چه حد نئولیبرال است.

سرمایه داری و لیبرالیسم
ماشین چیان در ابتدای برنامه سعی می کند از دوگانه سازی 
چپ-نئولیبرال فاصله بگیرد و با اشاره به چالش هایی که 
اقتصاد ایران با آن مواجه است، می گوید در تعدادی از این 
چالش ها هم هدف مشترک داریم و هم دریافت مشترک. 

او می گویــد هر دوی مــا منتقد خصوصی ســازی، رانت، 
فساد و... هستیم و احتماال متفق القول که مردم ما نسبت 
به گذشــته فقیرتر شــده اند و هر دو منتقد سیاست های 
جاری. ماشــین چیان در توضیح سابقه نئولیبرالیسم، آن 
را به دهه ســی و چهل میالدی بازمی گرداند و در واکنش 
به شکست لیبرالیسم در آمریکا با طرح »نیودیل« مربوط 
می دانــد. او همچنین به نقش روســتو در آلمان به ایجاد 
مفهوم نئولیبرالیسم اشاره و بیان می کند که سرمایه داری 
و نئولیبرالیســم را مخالفــان ایــن دو مفهــوم در شــکل 
دشــنام ایجاد کردند. ماشــین چیان همچنین به تفاوت 
سرمایه داری و لیبرالیسم اشاره می کند که اولی، یک نظام 

اقتصادی است و دومی یک نظام فلسفی و اجتماعی.

در اسم لیبرال هستیم، نه در رسم
حســام ســالمت در ادامــه می گوید خصوصی ســازی، 
مداخله زدایــی اقتصــاد و کوچک شــدن دولــت یکی از 
سیاست های مشترک در ورژن های مختلف نئولیبرالیسم 
اســت. او برای ســنجش حجم مداخله بیــان می کند که 
می توان به اندازه مخارج دولت شامل بهداشت، آموزش و 
مسکن و... نسبت به تولید ناخالص داخلی استناد کرد که 
این نسبت برای ایران 13درصد است. این در حالی است 
که در کشــورهایی مثل فرانسه، دانمارک و امثال آنها این 
عدد باالی 50درصد است. او در مورد خصوصی سازی هم 
می گوید میزان خصوصی سازی در دو سال گذشته نسبت 

به دوره های مشابه بیشترین حد بوده است.
ماشــین چیان در مورد خصوصی ســازی می گوید تعداد 
شرکت های دولتی آنقدر زیاد است که هنوز بعد از بیست 
سال به نیمه نیز نرسیده. او همچنین به آمار سالمت خدشه 

وارد می کند که در این آمار، ســهم بخش های غیردولتی 
در اقتصاد دیده نمی شــود. ماشــین چیان بیان می کند 
اگر مالکیت خصوصی یا فرد به رســمیت شناخته نشود، 
نمی توانیم به آن لیبرالیســم اطالق کنیم. او می گوید در 
کشــورهای مورد اشاره ســالمت، دولت در قیمت گذاری 
مداخله نمی کند اما در ایران اینگونه نیســت. او می گوید 
با توجه به آمارهــای جهانی در مورد مداخله دولت، ایران 
به اندازه کشورهای کمونیستی همچون چکسلواکی و... 

در اقتصاد مداخله دارد.

تور حمایتی دولت از مردم تا کجا باز می شود؟
در دور ســوم این بحث، سالمت بیان می کند ویژگی دیگر 
نئولیبرالیســم کاهش بسته های حمایتی دولت است. او 
کاهش هزینه های عمومی دولت را در این بخش می داند. 
سالمت با اشــاره به صحبت های ماشــین چیان در مورد 
اصول لیبرالیســم اشــاره می کند در نئولیبرالیســم از هر 
کجا می توان شــروع کــرد و لزومی ندارد کــه از آن اصول 

شروع کرد.
ماشــین چیان می گوید در نئولیبرالیســم که محل نزاع، 
حمایت نیست: »همان گونه که گفتید کشورهای اروپایی 
هــم نئولیبرالند اما تور حمایتی برقرار اســت اما بحث آن 
است که چقدر این تور را می توانیم باز کنیم. جواب در این 
مورد مشخص است. آنقدر که منابع داریم. اگر منابع شما 
باالست، این تور گروه بیشتری را پوشش دهد اما اگر منابع 

ندارید، مجبورید گروه هایی را حذف کنید.«
در پایان این برنامه نیز پرسش و پاسخ برگزار می شود که با 
توجه به اســتقبال جمعیت ادامه آن حتی به بیرون سالن 

هم کشیده می شود.

انتقام سخت )3(
 پرچم های سیاه:
خیزش عباسیان

پــس از شکســت یحیــی، جــوش 
و خــروش بی ســابقه ای خراســان را 
فراگرفــت و داعیان عباســی از جمله 
ابومسلم خراسانی موفقیت چشمگیری 
به دست آوردند. آنها ظلم های بنی امیه 
و کشــتن مظلومانــه نوادگان رســول 
خدا)ص( را برای مردم بازگو می کردند 
و احساسات مردم را ضد امویان تحریک 
نمــوده و در نهایت به خون خواهی زید 
و یحیی مردم را بسیج کردند. ابومسلم 
جنازه یحیی را از باالی دروازه جوزجان 
پاییــن آورد و بر آن نماز گــزارد و انتقام 

قاتالن او را گرفت.  
در واقــع پس از شــهادت زید و یحیی، 
دعوت زیدیه همراه با دیگر جریان های 
معارض امویــان به ســوی بنی عباس 
گرایــش یافــت و آنهــا توانســتند بــا 
شــعارهایی نظیر دعوت به »الرضا من 
آل محمد)ص(« و احقاق حق شهدای 
عاشــورا و زیــد و یحیــی و حمایــت از 
مســتضعفان جامعــه روی کار بیاینــد 
ولی بالفاصله پس از تشکیل حکومت 
عباســیان در 132ق اســتراتژی آنان 
تغییر یافت. ایــن تغییر در نامه منصور 
دوانیقــی به محمدبــن عبدالله، نفس 
زکیــه از رهبــران زیدی کامال مشــهود 
اســت. در آن نامــه منصــور، بنیــان 
تفکر شــیعیان یعنــی مســأله امامت 
را بــه ســخره می گیــرد و مشــروعیت 
جانشینی بالفصل امام علی)ع( پس از 
پیامبر)ص( را با مباحثی نظیر »امامت 
جماعــت ابوبکــر در مســجدالنبی در 
مریضی پیامبر)ص(، منتخب نشــدن 
امام علی)ع( در شورای شش نفره عمر، 
بیعت نکردن سعد وقاص با امام)ع( در 
خالفت، تشــکیک یاران امام علی)ع( 
در امامــت ایشــان در جنــگ صفین و 
پیشکشــی حکمیت، با فضیلت بودن 
حمــزه، عباس و جعفر بر امام علی)ع( 
به علت کشــته نشــدن مســلمانان به 
دست آنان« زیر سوال می برد و آن را به 
فرزندان آن حضرت تسری می دهد، تا 
جایی که می گویــد: »میراثی که امروز 
تو به عنــوان فرزند امام حســن)ع( در 
طلبش هستی، پدربزرگت به بهای چند 
درهم به معاویه فروخت و بهایش را شما 
پیش از ایــن خورده اید، و این ما بودیم 
که در پی کشته شــدن حسین)ع( و به 
دار آویخته شــدن زید و یحیی و اسارت 
زنــان و کودکان شــما، قیــام کردیم و 
نگذاشــتیم خون شــما پایمال شود و 
به جایی شــما را رســاندیم که پیش از 
ایــن، این جایــگاه را نداشــتید.« این 
نامه شــدیدترین نوع تغییر استراتژی 
 عباســیان را بــرای حفــظ حکومــت 

نشان می دهد.

حسن 
اسکندری

70سال
عبادت

ویدئوپرژکتور فقط برای برنامه نویسی
در کنار بعضی درس های مهندســی که در دانشکده های 
مختلف ارائه می شــود، یک نرم افزار کاربــردی نیز وجود 
دارد که بدون آموزش و یادگیری مهارت اســتفاده از آن، 
پاس کــردن درس معنای خاصی نــدارد، چراکه خیلی از 
مســائل و پروژه های مرتبط با آن درس به وســیله نرم افزار 
تحلیل و بررســی می شــود و نمی توان روی کاغذ و با قلم 
کار زیــادی از پیــش بــرد. معموال در ایــن دروس آموزش 
نرم افــزار و تمرین و کلنجــار رفتن با آن به کالس های حل 
تمرین ســپرده می شود و دستیاران آموزشی وظیفه دارند 
چم و خم نرم افزار مربوط را به دانشــجوها نشان دهند. به 
همین دلیل جلسات حل تمرین این دروس بهتر است در 

کالس هایی برگزار شود که مجهز به ویدئوپرژکتور است تا 
دانشجوها بتوانند آنچه را تی ای از کار با نرم افزار به صورت 
نظری بهشان می گوید، حداقل به صورت عملی هم روی 
پرده نمایشــگر ببینند و حس بیشــتری نسبت به آن پیدا 
کنند. کالس های مبانی برنامه نویسی هم که گل سرسبد 

این درس ها به شمار می رود.
آن طــور که دســتیار آموزشــی یکی از دروس دانشــکده 
مهندســی صنایع به روزنامه می گوید، آموزش دانشــگاه 
استفاده از ویدئوپرژکتور کالس های ساختمان ابن سینا 
را محــدود بــه کالس هــای حــل تمریــن درس مبانــی 
برنامه نویسی کرده و به تی ای های بقیه دروس نرم افزاردار 

اجازه اســتفاده از این ویدئوپرژکتورها را نمی دهد. وقتی 
هم که این تی ای موضــوع را از آموزش پیگیری می کند، 
با این پاسخ مواجه می شود که می توانند برای استفاده از 
ویدئوپرژکتور از کالس های دانشــکده خودتان استفاده 
کنید. این در حالی است که کالس های برخی دانشکده ها 
ظرفیت کافی برای تشکیل کالس های حل تمرین ندارد و 

یا حتی در آنها ویدئوپرژکتوری تعبیه نشده است.
جا دارد مســئوالن آموزش و ســاختمان ابن ســینا دلیل 
قانع کننده ای برای جلوگیری از استفاده این تی ای ها از 
ویدئوپرژکتورهای کالس ها ارائه دهند تا حداقل فلســفه 

کارشان مشخص شود.

ذرهبین

 محمد 
مالنوری

گزارش
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بخشخبری



در فرهنگ و آداب  و رسوم هر 
قوم و گروهی، برخی عددها 
جایگاه ویــژه ای دارند؛ مثل 
هفت که در خیلی از آیین ها 
عدد مقدسی به شمار می آید. 
»چهل« در فرهنگ اســالمی از جمله این 
اعداد اســت؛ ماندن موســی )ع( در کوه 
طــور چهل روز طول می کشــد تــا تورات 
بر او نازل شــود، بنی اســرائیل چهل سال 
از زمیــن موعودشــان محروم می شــوند، 
چهل روز خالص کردن اعمــال برای خدا 
چشمه های حکمت را از قلب بر زبان جاری 
می کند و هرسال عاشقان کربال چهل روز 
منتظر می مانند، اشــک دیده می ریزند و 
خون دل می خورند تا در اربعین موالیشان 
خودشــان را به پابوسی سرور جوانان اهل 

بهشت برسانند.

کنار قدم های جابر
اربعین را از نظر تاریخی منسوب می کنند 
بــه جابربــن عبداللــه انصــاری، پیرمرد 
صحابه پیامبر که اولین بار در چهلم ســید 
الشــهداء)ع( راهی کربال شد. مردم عراق 
به طور ســنتی پای کار اربعین بوده اند اما 
رونــق جهانی ایــن گردهمایــی از همین 
اوایل دهه 90 شمســی خودمان اســت. 
از همــان روزهــا، هیئتی های شــریف ما 
کاروان پیاده روی اربعین را راه انداختند. 
حاال این ششــمین سالی است که کاروان 
هیئت الزهراء)س( در اربعین عازم عتبات 
عالیات می شود. حدود 200 نفر از آقایان 
دانشــجو و فارغ التحصیل با 5 دســتگاه 
اتوبوس امسال راهی شــدند. چهارشنبه 
17مهرماه آغاز راهشــان بود، بعد از عبور 
از مــرز مهــران به نجــف رفتنــد و زیارت 
امیرالمؤمنین)ع( را توشه راهشان کردند. 
یک روزشان هم به زیارت ائمه)ع( در سامرا 
و کاظمین گذشت. بعد گروه گروه زدند به 
جاده. پیوستند به دریای زوار حسین)ع(. 
یکی دو روزی هم در کربال ســاکن بودند؛ 
جایی در میدان باب البغداد و نزدیکی حرم 
حضرت عبــاس)ع(. دورهمی یک هیئت 
ساده در نجف و یکی هم در کربال داشتند 
و زیارت اربعین شــان را کنار هم خواندند 

و در نهایت 30 مهر راهی شــدند به سوی 
شهر و دانشگاه. 

در کنار کاروان زمینی امسال پنجمین سالی 
است که برای استادان و فارغ التحصیالن 
شریفی امکان سفر هوایی به اربعین فراهم 
شد. در ســه بازه زمانی 23 تا 30 مهر، 23 
تا 28 مهــر و 24 تا 29 مهر به ترتیب 270، 
290 و 50 نفر عازم عتبات عالیات بودند. در 
این کاروان مجموعا610 نفر حضور داشتند 
که سهم استادان و خانواده هایشان حدود 
120نفر و مابقی ســهم فارغ التحصیالن 
بود. حضور استادانی چون دکتر حمیدرضا 
ربیعی، رحیم فائز، ناصر کرمی، اســداله 
کالنتریان، سیدمحســن حائری، رســول 
فیض بخــش،  ســیدعلیرضا  جلیلــی، 
ســیدعباس موســوی، محمــد وصــال، 
محمدشــریف خانی، سیدعلی مدنی زاده 
و... در خــور توجه بود. حــدود 100 نفر از 
خانواده های فارغ التحصیالن شریف هم 
به صورت زمینی در اربعین امسال شرکت 
کردند. البتــه ناگفته نمانــد، این گزارش 
روزنامه است که حســاب ها را جدا کرده و 
چرتکه می اندازد. آنجا، اســتاد و شاگرد و 
کاسب، همه یکی هستند: زائر حسین)ع(.

خادمان پا به رکاب
از سال 95 بچه های هیئت تصمیم گرفتند 
در مرز مهران که زیاد هم شــلوع می شود، 
موکبــی برپا کننــد برای خدمت رســانی 
به زوار. امســال چهارمین ســالی بود که 
خادمین هیئت بساط شــان را برای 16 تا 
24 مهرماه در دو بازه زمانی در مهران پهن 
کردنــد. در هر بازه، بیــن 40 تا 50 خادم 
که اکثرا دانشــجوی شــریف بودند، عازم 
شــدند. صبح ها حدود 1200 پرس املت 
تهیه می شــد و ظهر و شــب هــم فالفل را 
می رساندند به دست زوار: درمجموع، 48 
هزار قرص فالفل در ده روز. سرو نوشیدنی 
هم شبانه روزی برقرار بود: صبح ها شربت و 
چای و شب ها دمنوش. سیب هم به عنوان 
میوه، ســبد غذایی پربرکت شان را تکمیل 

می کرد.
البته مشکل شــان این بود که محل موکب 
در مسیر فرعی حرکت زوار به سمت مهران 
قرار داشــت و افــراد کمتری گذرشــان به 
موکب می افتاد. این شــد کــه در بازه دوم 
بچه هــای هیئت، غرفــه توزیعــی هم در 
مســیر اصلی برپا کردند تا محدودیتی در 

خدمت رسانی شان نباشد.

هال بیکم یا زوار الحسین)ع(
اربعیــن ایــن ســال ها تبدیــل شــده به 
گردهمایــی بزرگی کــه از هرقومی در آن 
شــرکت می کنند. این می شــود فرصتی 
نــاب بــرای بچه های بســیج شــریف که 
موکب شــباب المقاومه را در مســیر نجف 
به کربال برپا کنند. همکارانشــان جمعی 
از دانشــجویان خواجــه نصیــر و گروهی 
پزشــک و چنــد موکب و خانــواده عراقی 
هستند. بسیجی های شــریف در دو بازه 
اعزام شــدند: ده نفری از 10 تا 17 مهر و 
24نفری هم از 17 تــا 29 مهر. مأموریت 
ویژه بچه های شــریف ماســاژ زوار اســت 
بــرای از بین بردن خســتگی راهشــان! 
البتــه اینجــا هم بســاط شــربت آبلیمو و 
زعفران و غــذای گرم برقرار اســت. فقط 
آشــپز و غذایــش معمــوال عراقی اســت. 
حرف زدنِ دســت وپا شکســته شریفی ها 
به زبان عربی و اســتفاده از همه ظرفیت 
زبان بدن برای انتقال مفاهیم شــان، هم 
شــنیدنی اســت هم دیدنــی! البته خدا 
را شــکر یکــی از بچه های اهــوازی اینجا 
هســت. اوضــاع رفقای عراقی شــان هم 
وقتــی فارســی حــرف می زننــد، همین 
اســت. بگذریم کــه کال اینجا انــگار همه 
زبان هم را می فهمنــد. یک گروه از یمن 
و یــک گروه از پاکســتان هــم چندروزی 
می آینــد بــرای کمــک. ایــن می شــود 
 که بــه منــوی قبلی بایــد اضافــه کنید: 

چای پاکستانی!

دل داده جامانده
خیلی ها به کاروان اربعین نرسیدند اما در 
محل خودشان علم اربعین را بلند کردند. 
در مسجد شــریف ما، دوشــب حاج آقای 
محمدزاده سخنران مراسم هیئت بودند. 
بساط شام و نشریه و مراسم با کمک حدود 
100 خادم برقرار شــد. در روز اربعین هم 
چندسالی است مردم تهران از میدان امام 
حسین)ع( به سمت حرم شاه عبدالعظیم 
پیاده می روند. هیئــت الزهرا)س( هم دو 
دیگ شله زردش را بار زد و در میدان شهدا 
موکبــی گذاشــت و حــدود 1000 نفر را 

شیرین کام کرد.

برنامه های اهالی شریف در اربعین 1441 

اربعین شریف ما

اینجا همه حال شان خوب است
تمنای وصال یار در دوران اوج ادبیات فارسی 
همیشــه از موضوعات برجســته غــزل بوده 
اســت؛ گویی بخش جدایی ناپذیــری از هر 
ماجرای عاشقی همین هجران و وصل است. در داستان ها 
شنیده ایم که هرچه عاشــق تر باشی سوز و گداز بیشتری 
در فــراق یار داری امــا آنچه دیده ایم چیز دیگری ا ســت؛ 
عاشــقانی را دیده ایم که پای پیاده به دل جاده می زنند تا 
معشوق شــان را زیارت کنند و عاشقانی را هم دیده ایم که 
یک سال را در تکاپو هستند تا در یک دهه پذیرایی از زائران 
پیاده موالی شــان را به عهده گیرنــد. دل می کنند از همه 
دنیا، انگار نه انگار که جایی غیر از کربال هم در دنیا هست، 
همه نگاه شان گره می خورد به یک ضریح شش گوشه. در 
راه این عاشقی از خود بی خود می شوند، همه هویت شان 
می شــود حســین)ع(. اصال برایشــان مهم نیست که چه 
جایگاه یا منصبی دارند، در اربعین همه یک سمت دارند: 

عاشق حسین )ع(.

در ایــن بین هر کس داســتانی دارد که شــرح آن از هزار و 
یک شب فراتر است اما حکایت ما جایی دیگر گره خورده؛ 
جایی که شــاید کمی خاص تر به نظر بیاید. شــریفی ها را 
معموال این گونه می شناســند: جوانانی که حســابی اهل 
درس هستند و همه زندگی شان کتاب است اما کنارشان که 
باشی، دنیای دیگری را می بینی، رنگی تر از آنچه خیلی ها 
ترسیم می کنند. در قصه عاشقی هم همت بلندی دارند، 
به همان بلندای رویاهایشــان. در هیاهوی ایام وصال یار 
آنها هم به خروش خاسته اند و از عشق معشوق شان سر به 

بیابان گذاشته اند.
شــریفی های دل داده اباعبدالله)ع( امســال هم موکبی 
داشتند در مرز مهران، درست وسط بیابان. بعضی هایمان 
تا به حال نه آشپزی کرده بودیم و نه حتی دست به شستن 
ظرف بــرده بودیم اما دل اســت دیگر، کار عشــق که باال 
بگیرد عقل به گوشــه ای می رود و به تماشای این حکایت 
می نشــیند. کارهایی که بچه هــا در موکب می کردند، گاه 

ســخت بود و گاه عجیب اما ته دل شــان روزنه امیدی بود: 
امســال ما هم توفیــق داریم به زائــران موالی مان خدمت 
کنیم. همین دل گرمی روح شان را جال می داد و می دیدی 
زیر گرمای طاقت فرســای بیابان هم حال شــان حســابی 
خوب اســت. حال شان خوب اســت به عشق موالی شان 

حسین )ع(.

 میاد خاطرات 
جلوی چشام

شــوق و تــرس را بــا هــم در کولــه 
می گذاری و عازم نجف می شــوی. 

بــدون زیارت پــدر، دیدار پســر ممکن 
نیســت. باید حضرت پــدر در آن حریم 
آرامش بخــش قرآن باالی ســرت بگیرد 
که با خیالی آســوده تر راهی شــوی. از 
نجف راه می افتی و پا در میان جمعیت 
می گــذاری. تنهایــی؟ غربــت؟ زبان 
بیگانه؟ مسیر، با این واژه ها ناآشناست. 
استقبال عربی ِ عراقی ها را که می شنوی، 
گویــی بــه مهمانــی نزدیک تریــن فرد 
زندگی ات رفته ای. سر به زیر می اندازی 
و گوش به همهمه جمعیت می سپاری، 
صدای مداحی فارســی کــه از کنارت 
می گذرد، سرت را باال می گیری. بلندگو 
آویخته از گردن، یا در چرخ یا در دســت 
صدا را بلند کرده، حقیقی ترین مداحی 
عمرت را هم نوا با صدا زمزمه می کنی: 

کربال، کربال، ما داریم می آییم.
دور و نزدیک، التماس دعا گفته و نگفته، 
از باال تا پاییــن در ذهن مرور می کنی و 
شماره هایی از عمودهای عاشقی را به 
نیابت قدم برمــی داری. هرچند عمود 
یکبار سرت را که بچرخانی، از هر قشر 
می بینی. پای مصنوعی را درآورده و نه 
بــه عصا، به خدا، بــه رزقش، اطمینان 
کرده و راهی شــده، کــودک کوچکش 
را قلــم دوش کرده و همپــای دلش راه 
مــی رود و... در کوچه پس کوچه هــای 
کربال که به سمت حرم قدم برمی داری، 
از فرعی کــه می خواهــی وارد خیابان 
اصلی شــوی، ایســتاده اند و دست به 
سینه اشــک می ریزند. ســرت را پایین 
می انــدازی و وارد خیابــان می شــوی، 
دســت به ســینه ضربان قلبت را حس 
می کنــی. ســالم می دهــی، ســر باال 
می آوری و اشکت شدت می گیرد. هرچه 
می خواســتی، هرچه قرار بود در اولین 
دیدار بگویی، فراموشــت شــده. فقط 
چشم دوخته ای به گنبد طالیی و اشک 
می ریزی. خود را به حرم می رسانی. حرم 
پسر برعکس آرامش حرم پدر، پر از شور 
و بی تابی ســت. در صف جلو می روی تا 
چشــمت را به دیدن گوشــه ای از شش 
گوشــه اش روشــن کنی. پــای ضریح، 
دعاهــا و حاجت هایی که ســپرده اند، 
و دلــت را در گوشه گوشــه اش جــای 
می دهــی و برمی گــردی. موقع خروج 
از بین الحرمیــن، ســه بار برمی گردی و 
ســالم می دهی تا دوباره زودتر طلبیده 
شــوی. خــوب یــادت می مانــد، چای 
شیرین عراقی، باران نجف، هوای کربال، 
همــه و همه، نمــک دارد و نمک گیرت 
می کند. ســفر سه روز باشد یا ده روز، به 
مانند رویایــی کوتاه می گذرد. دلتنگی 
و خاطــرات را در کولــه می گــذاری و 

برمی گردی.

علی لطفی

احسان 
ابراهیمی نیا

گزارش

هدی بهمنی

یادداشت
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بعد از چندین و چند جلسه با بچه ها موضوع برنامه و مدعوین پیشنهادی مشخص می شود. با یکی دو نفر از بچه ها می افتید دنبال زنگ زدن به این و آن برای 
دعوت از مهمانان و هر آشــنایی را که می شناســید واسطه می کنید که دعوت تان را قبول کنند. به صورت موازی دنبال مجوز برنامه هم هستید و با مسئوالن 
دانشگاه سروکله می زنید. شانس با شما یار باشد، همه چیز خوب پیش می رود و می رسید به طراحی پوستر و تبلیغات در فضای مجازی و روی بوردهای دانشگاه. 
اســتقبال بچه ها از برنامه هم خوب اســت ولی خب همیشه فاصله رویا و واقعیت قرار نیست کم و کمتر شود و ممکن است یکی دو روز مانده به موعد برنامه با شما تماس 

بگیرند و خبر از لغو برنامه بدهند و آنجاست که همه راه ها و مسیرهایی که گز کرده اید، باد هوا می شود و شما می مانید و هیچ.

در یکی دو هفته اخیر برگزاری چند برنامه دانشــجویی 
بــا مشــکل مواجه شــد. به همیــن مناســبت تصمیم 
از خــود بچه هــای  را  گرفتیــم چندوچــون ماجــرا 
دســت اندرکار برنامه ها بپرســیم. آخر ســر هم ســراغ 
مسعود طوســی، مشــاور معاون فرهنگی و اجتماعی 
 رفتیــم و توضیحاتــش را دربــاره یکــی از برنامه هــا 

شنیدیم.

جامعه شناس پرحاشیه
بچه های داد و یاریگران در تابســتان تصمیم می گیرند 
برنامه ای برگزار کنند با هدف افزایش دانش دانشجوها 
در زمینــه مســائل اجتماعی و دغدغه منــد کردن آنها 
دربــاره این مســائل. بعــد از چند جلســه جمع بندی 
نظر بچه ها می شــود سلسله جلســاتی بــا حضور آقای 
یاشار دارالشــفاء برای پرداختن به مسائل و موضوعات 
پایه ای جامعه شناســی. حتی موضوعات جلسات هم 
با همفکری دارالشــفاء مشخص می شــود و اطالعات 
برنامــه برای اخذ مجوز در اختیار معاونت فرهنگی قرار 
 می گیرد و معاونــت فرهنگی نیز با برگزاری آن موافقت 

می نماید.
در مرحلــه بعد حراســت نیز برگــزاری روز اول برنامه را 
تأیید کرده و قرار می شــود شــروع جلســات از 14 مهر 
باشــد. امــا عصر روز 13 مهــر، جواد درویش، مشــاور 
معاون فرهنگی و اجتماعی به مسئوالن برگزاری برنامه 
اطالع می دهد برنامه از ســوی حراست لغو مجوز شده 
و امــکان پیگیری هم وجود نــدارد. علت لغو مجوز هم 
حکم چهارساله مدعو برنامه در سال 91 اعالم می شود. 
پیگیری بچه های داد و یاریگران از حراســت دانشــگاه 
نیز تنها به این نتیجه ختم می شود که تماسی از خارج 
دانشگاه موجب لغو برنامه شده. حتی پیگیری از حاج 
آقــا طباطبایی نیز فایده ای نــدارد و حاج آقا نمی تواند 
کاری از پیش ببرد تا جامعه شناســی در قبیله ما جایی 

نداشته باشد.

نئولیبرالیسم پرمخاطب
مباحثه بین حســام ســالمت و محمد ماشین چیان با 
موضــوع »آیا اقتصاد ایران نئولیبرال اســت؟« به گفته 
دبیر انجمن اســالمی ســه رأی موافق هیأت نظارت بر 
تشــکل های دانشگاه را داشته است. به دلیل استقبال 
زیاد از برنامه و حضور مهمانانی خارج از دانشگاه محل 
برگــزاری برنامه از دفتر انجمن به ســالن خواجه نصیر 

ساختمان امور تغذیه انتقال پیدا می کند.
روز برنامــه معاونت فرهنگی به انجمــن اعالم می کند 
که به گفته حراســت حضور یکــی از مدعوین برنامه به 
دلیل تماســی از خارج دانشــگاه ممکن نیســت. این 
مســأله با هماهنگی بین مسئوالن دانشگاه و حراست 
رفع می شــود اما مسأله بعدی حضور حدود 60 مهمان 
اســت که بــرای شــرکت در برنامــه از خارج دانشــگاه 
ثبت نام کرده اند. انجمن می گویــد نامه ورود این افراد 
به حراست رفته ولی حراســت از حضور آنها جلوگیری 
کرده و در نهایت شرکت کنندگان برنامه جلوی در اصلی 
دانشــگاه جمع می شوند تا تکلیف شان مشخص شود. 
بعد از گذشــت 90 دقیقه و پیگیری مسئوالن دانشگاه 
قضیه فیصلــه پیدا می کنــد و برنامه برگزار می شــود. 
آنطــور کــه از بحث بیــن بچه های انجمن و مســئوالن 
دانشــگاه برمی آید جدای از موضــوع مدعوین اصلی 
برنامه، حضور این تعداد مهمان از خارج دانشــگاه کار 
 را کمی ســخت و پیچیده کرده و نگرانی هایی به وجود 

آورده است.

روشنفکر دینی پشت در ماند
یوسف ســلطانیان، نماینده انجمن اسالمی می گوید 
نامه دریافت مجوز برنامه »راه دشــوار حســین)ع(« با 
حضور محسن آرمین روز 7 مهر از سوی انجمن ارسال 
می شــود. هیأت نظارت بر تشــکل ها در مــورد حضور 
آرمیــن نظری اعــالم نمی کنــد و بر اســاس آیین نامه 
تشکل های اسالمی مخالفت نکردن هیأت نظارت بعد 
از گذشت 7 روز کاری، به معنای موافقت و تأیید برنامه 

تلقی می شود.
بر این اســاس تبلیــغ برنامه نیز صــورت می گیرد ولی 
صبح روز موعود مشــخص می شــود معاونت فرهنگی 
نامه ورود مدعو برنامه را برای حراســت ارســال نکرده و 
امکان حضور او در دانشــگاه نیســت. از قرار معلوم در 
هیأت نظارت یک رأی موافق و یک رأی مخالف برای این 
برنامه وجود داشته و رئیس دانشگاه نظرش را به عنوان 
عضو ســوم هیأت نظارت در بــازه 7 روزه اعالم نکرده و 

معاونت فرهنگــی همان روز برنامه نظــر دکتر فتوحی 
را جویا می شــود و رئیس بــا برگزاری برنامــه مخالفت 
می کند. همین می شود که محسن آرمین از جلوی در 
دانشگاه برمی گردد. در نهایت پیگیری بچه های انجمن 
از معاونت فرهنگی منجر به عذرخواهی شفاهی دکتر 

حسینی به دلیل ناهماهنگی پیش آمده می شود.

مته به خشخاش نمی گذاریم
مسعود طوســی درباره برنامه »راه دشوار حسین)ع(« 

توضیحات زیر را به روزنامه ارائه داد:
انجمن اســالمی برای دو جلسه برنامه دفتری با تبلیغ 
عمومــی و بــا موضــوع ســوگواری های محــرم و صفر 
درخواســت مجوز ارســال و لیســتی هفت هشت نفره 
از مدعوین پیشــنهادی اش نیز ارائه کرده بود. اعضای 
هیأت نظارت بر تشــکل ها روی دو نفر از افراد لیســت 
توافق کامل داشتند و روی یک نفر نیز مخالفت کامل و 

در مورد سایر افراد لیست بین شان اختالف بود. از آنجا 
که انجمن برای دو جلســه درخواســت داده بود، روی 
موارد اختالفی بحث بیشتری صورت نگرفت و نتیجه به 
انجمن اعالم شد. همچنین قرار شد اگر هماهنگی های 
دعوت از دو مهمان تأییدشده خوب پیش نرفت، انجمن 
برای بررسی بیشتر درخواست مجدد ارائه دهد تا هیأت 

نظارت درباره آنها نظر قطعی خود را اعالم کند.
با توجه به اینکه پیش بینی می شــد هماهنگی دعوت 
از یکی از این دو نفر به نتیجه نرســد، قرار شــد انجمن 
در اســرع وقت نامه درخواست مجدد را ارسال کند که 
متأسفانه هیچ وقت نامه ای به معاونت نرسید. حتی بنده 
چندبار هم با نماینــده انجمن تماس گرفتم و یادآوری 
کردم ولی پیگیری از سوی بچه های انجمن انجام نشد.
در نهایت تبلیغ برنامه آقای آرمین روی کانال انجمن قرار 
گرفت و نماینده انجمن با من تماس گرفت و گفت نامه 
درخواست مجدد ارسال نشــده ولی االن تبلیغ برنامه 
روی کانــال رفته و چه کاری می تــوان انجام داد؟ بنده 
هم پیشــنهاد دادم به صورت حضوری با اعضای هیأت 
نظارت صحبت کنند و موافقت آنان را کسب نمایند که 

این اتفاق هم رخ نداد.
صبح روز برنامه نماینده انجمن اعالم کرد ما درخواست 
ورود آقای آرمین را داده ایم ولی به حراست اعالم نشده 
و من پرســیدم با اعضای هیأت نظارت صحبت کردید و 
گفتند که خیر. من گفتم از دکتر حســینی می خواهم 
که پیگیری کند تا در صورت امکان برنامه برگزار شــود. 
دکتر حسینی با اعضای هیأت نظارت صحبت می کند 
ولی آنها مخالفت کــرده و خبر مخالفت اعضای هیأت 
نظــارت را ظهر همــان روز به بچه هــای انجمن اطالع 
دادیم. نماینــده انجمن گفت خودش با اعضای هیأت 
نظــارت صحبت می کند ولی به نتیجه ای نرســید و در 

نهایت برنامه برگزار نشد.
z	 بنابراین از ابتدا مجوزی برای این برنامه صادر نشده

که بخواهد بعدا لغو شــود. تبلیغــات برنامه هم بدون 
مجــوز صورت گرفته ولی مشــی معاونت در این گونه 
موارد تعامل است و قصد سخت گیری ندارد، چون با 
توجه بــه محدودیت های اجرایی از جمله هماهنگی 
مدعوین و دیر قطعی شــدن مهمانــان برنامه خیلی 
وقت ها نمی توان منتظر تأیید مجوز ماند و بعد تبلیغ 

را انجام داد.
z	 آیین نامــه تشــکل های اســالمی هــم ابهامــات و

تناقض هایی دارد و ما سعی می کنیم برداشت مان از 
قانون طوری باشــد که برگزاری برنامه ها و کار بچه ها 
تســهیل گردد؛ مثال در همان آیین نامه گفته شده به 
ازای هر برنامه باید درخواســت دو هفته قبل از زمان 
برگزاری به صورت کامال شفاف درباره جزئیات زمان 
و مکان و مدعوین و موضوع و... ارســال شود که اگر 
بخواهیم طبق آن رفتار کنیم، خیلی از درخواست ها 

باید رد شود.
z	 اســتدالل بچه ها درباره اینکه این درخواســت بدون

جواب مانده و طبق آیین نامه به صورت قانونی بعد از 
گذشــت 7 روز کاری مجوز می گیرد، صحیح نیست، 
چراکه درخواســت آنها بررســی شــده و جواب این 

بررسی به آنها اعالم شده است.
z	 معاونت فرهنگی دبیر هیأت نظارت بر تشکل هاست و

حق رأیی در این هیأت ندارد و در واقع به عنوان واسط 
بین دانشجوها و اعضای هیأت نظارت عمل می کند؛ 
بنابراین مســئولیت عواقــب برگزاری یــک برنامه با 
اعضای هیأت نظارت است و آنها باید با برگزاری یک 

برنامه موافقت کنند.

مروری بر برنامه های لغوشده اخیر گروه ها و تشکل های دانشجویی 

 مجوزهای لرزان
گزارش

جمعبندی

همه چیز دست ما نیست
z	 معاونــت فرهنگی و اجتماعی در این چندســال نشــان داده مشــی و منش اش گســترش فعالیت های

دانشجویی با سالیق مختلف در فضای دانشگاه است و اهل تعامل و همکاری نزدیک با فعاالن دانشجویی.
z	 چه بســپندیم و چه خوشــمان نیاید، همه اتفاقات مرتبط دانشــگاه درون دیوارهای آن رقم نمی خورد و

ممکن است از بیرون تصمیم هایی برای دانشگاه گرفته شود و شریف هم مثل هرجای دیگر گاهی مجبور 
به تبعیت است.

z	 خیلی از این تصمیم های بیرون دانشــگاه حتی برای مسئوالن دانشگاه هم پیش بینی پذیر نیست و آنها
را هم غافلگیر می کند، چه برســد به دانشــجوها. البته بهتر آن است که صالح مملکت دانشگاه را اهلش 

تشخیص دهند.
z	 فعاالن دانشــجویی باید حواس شان باشــد که آیین نامه ها و مصوبات مربوط به فعالیت هایشان را خوب

بشناسند و مطابق با آنها رفتار کنند تا خللی در برنامه ریزی شان پیش نیاید و هرچه رشته اند، پنبه نشود. 
این را هم باید در نظر داشــت که اگر چندبار قانون تصویب شــده را دور زدیم و کارمان را پیش بردیم و بقیه 

با ما راه آمدند، ممکن است در بار بعدی نتوانیم با همین رویه جلو برویم و همان قانون سد راه مان شود.
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مناظره زیباکالم و اصغرزاده در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه - 10 آبان 1394 - عکس از خبرگزاری دانشجو



چند وقت پیش بود که وب ســایت قدیمی و 
قدرتمند Tinymovies با شــکایت تعدادی 
از تلویزیون های اینترنتی به علت غیرقانونی 
بــودن آثار فیلتــر و دسترســی بــه آن قطع 
شــد. البته چگونگی دسترســی خــود این 
تلویزیون ها به فیلم ها و سریال هایشــان نیز محل ســوال 
است. این روز ها دوباره شاهد بسته شدن سایت های دانلود 
فیلم و سریال هستیم و گویا شکایت قبلی جوابگو نبوده و 
این شرکت ها درکی از رقابت ندارند. این بار ماجرا به فیلتر 
ختم نشــد و دسترسی ســایت ها به سرورهایشان توسط 
هاســت ها قطع شد. اما همیشه  راه های جذاب تری برای 

 Torrent .دور زدن این معضالت وجود دارد
یکی از این راه هاست که نه تنها برای دانلود 
فیلم و ســریال کاربرد دارد بلکه بسیاری از 
نیاز های دیگر ما را از جمله بازی و نرم افزار 
و کتاب و... برطرف می سازد. در این نوشته 
قصد داریم به معرفی و بررســی ویژگی های 

تورنت بپردازیم.

تورنت؛ چرا و چگونه؟
تورنت یک پروتکل اشــتراک فایل بر مبنای 
فنــاوری نقطــه بــه نقطــه )P2P( اســت. 
این فنــاوی بــه کاربــران اجــازه می دهد 
فایل هــا و محتوای مورد نظــر خود را بدون 
وابســتگی به یک منبع ثابت دانلود کنند. 
تورنت  محبوبیت بســیار باالیی نزد کاربران 
اینترنــت دارد؛ به طوری کــه 3.35 درصد 
از کل ترافیــک اینترنــت بــه »بیت تورنت« 
اختصــاص دارد و تعــداد کاربــران ماهانه 
آن به بیــش از 250 میلیون نفر می رســد. 
تورنت در ظاهر فناوری ساده ای دارد اما در 
حقیقــت بخش ها و جزئیات مختلفی در به 
راه افتادن این فناوری دخیل هستند. البته 
برای اســتفاده از تورنت نیازی به اطالعات 
جزئی در مورد تکنیک های آن ندارید اما به 
هر حال آشنایی با برخی جزئیات آن خالی 
از لطف نیست. قبل از ورود به دنیای تورنت 
بد نیســت بعضی از جزییات و اصطالحات 

تورنت را معرفی کنیم:
	z ایندکســرها وبســایت هایی هســتند کــه Indexers

فایل هــای تورنــت را جمع آوری می کننــد و عملکردی 
مانند موتور جســت وجوی محتوا دارند. سرویس هایی 
همچون Pirate Bay،Extratorrent  وRarBG  در این 

دسته بندی قرار می گیرند.
	z ردیاب ها ســرورهایی هستند که مانند پلی Trackers

میان کاربران تورنت عمل می کنند. وقتی شما فایلی را 
آپلود یا دانلود می کنید، این سرورها کل فرآیند را منظم 

و ساختاردهی می کنند.
	z کالینت به نرم افزارهایی گفته می شود Torrent Client

که به منظور اتصال به ترکرها استفاده می شوند. پس از 
اتصال به  کمک این کالینت ها می توان فایل ها را دانلود 
کنید و فایل های دانلودشــده از سوی خودتان را نیز به 
هم متصل کنید. برخــی از برترین کالینت های تورنت 

.Transmission و  Deluge، uTorrent :عبارتند از
	z افرادی که فایلی در شبکه تورنت آپلود کنند با Seeders

نام »سیدر« شناخته می شوند. نکته مهم برای کاربران 
عادی این است که بهتر است فایل های دانلودی را داخل 
کالینت نگهــداری کنند تا آنها نیز به عنوان ســیدر آن 
فایل در شبکه فعال بمانند. به طور خالصه بدون وجود 
سیدرها نمی توان فایلی را در شبکه ی تورنت دانلود کرد.

	z ؛ »لیچرهــا« افــرادی هســتند کــه بــدون Leechers
ســیدکردن فایــل، آن را دانلــود می کنند. ایــن اقدام 

عملیاتی ناپسند در شبکه  تورنت است.
	z نــرخ آپلود )ســید( به دانلود )لیــچ( هر کاربر با Ratio

Ratio مشــخص می شود. نســبت ایده آل برای دانلود 
هر فایل باید بیش از 1.0 باشد. این بدان معنا است که 
شــما به همان مقدار که در حال دانلود هســتید، آپلود 

می کنید.
	z این لینک ها عالوه بر ایجاد امکان دانلود  Magnet link

فایل، منابع و فایل های دیگر را مشخص می کنند و اجازه 
دانلود سریع به کالینت شما می دهند.

تورنت چگونه کار می کند؟
هر فایلی که قرار باشــد به صورت عمومــی برای دانلود در 
دسترس دیگران قرار بگیرد به بخش های کوچک تری به نام 
Pieces تبدیل می شود. وقتی بخواهید به دانلود یک فایل 
از طریق تورنت بپردازید، در واقع بخش های مختلف فایل 
یادشده را از کامپیوترهای مختلف به طور همزمان دریافت 
می کنید. زمانی که دانلود فایل به اتمام رســید، کامپیوتر 
شما هم به عنوان یکی از ارائه دهندگان این بخش ها برای 

افراد دیگر در سرتاسر دنیا در دسترس قرار می گیرد.
هر کامپیوتر در هنگام دانلود یک فایل، به چندین کامپیوتر 
متصل خواهد شد. با استفاده از این روش، تمرکز از روی 
یک منبع برداشته می شود و تقریبا تا زمانی که 
کامپیوتری بــرای ارائه یک فایل وجود داشــته 
باشد، امکان دانلود آن میسر است. موضوع مهم 
دیگر این اســت که هیــچ کامپیوتری نیاز ندارد 
همیشــه آنالین باشد. از آنجاکه تعداد باالیی از 
افراد در حال داد و ســتد فایل ها هستند، دیگر 
نیازی نیســت حتما به طور مداوم بــه اینترنت 
متصل باشید تا امکان دانلود فایل برای دیگران 
فراهم شــود. هر کامپیوتر در هنگام دانلود یک 
فایــل برای بخش های مختلــف فایل مد نظر به 
هزاران کامپیوتر متصل خواهد شد که در حال 
ارسال و دریافت بخش های مختلف آن هستند. 
البته کاربران برای دانلود فایل های تورنت شاید 
نیازی به دانســتن این اطالعات فنی نداشــته 
باشــند. تنها چیزی که برای کاربران نیاز است، 
اســتفاده از بعضــی نرم افزارها بــرای مدیریت 
فایل های تورنت دانلود شــده است. فایل های 
تورنــت بســیار کم حجم هســتند و بــا توجه به 
ساختارشــان، به نرم افــزار مدیریت تورنت مثل 
بیت تورنــت و utorrent  اعالم می کنند که چه 
فایلی را باید از چه منابعی دریافت کند. کاربران 
بعــد از دانلــود فایــل کم حجم تورنــت، آن را با 
استفاده از یک نرم افزار اجرا می کنند. فایل مورد 
نظر بعد از شناسایی به وسیله نرم افزار دانلودش 
آغاز خواهد شد. بعد از دریافت کامل بخش های 
مختلف یک فایل، نرم افزار مدیریت تورنت آن را 
به فرم قابل استفاده تبدیل خواهد کرد، سپس 
کاربر می تواند به آپلود بخش های مختلف آن فایل بپردازد 

تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند.
به طور کلی اســتفاده از تورنت ها در هیچ جای دنیا توصیه 
نمی شــود. شاید به این دلیل که بیشــتر به اشاعه فرهنگ 
دانلــود غیرقانونی می پردازد اما نمی توان منکر سیســتم 
توانمنــد و فوق العاده ایــن پروتکل شــد. بنابراین ما هیچ 
توصیــه ای مبنی بر اســتفاده یا عــدم اســتفاده از تورنت 
نمی کنیم اما واضح است که استفاده از نرم افزارهای مدیریت 
تورنت، مثل بسیاری از اتفاق های مشابه در اینترنت دارای 
امنیت کامل نیست و بهتر است قبل از استفاده از تورنت، به 

استفاده از نرم افزارهایی برای تغییر IP بپردازید.

نگاهی بر تورنت و ویژگی های آن 

دانلود غیرقانونی، غیرقانونی تر شد!

آیا گوگل ادعای نادرست داشته است؟
برتــری کوانتومی گوگل در ماه گذشــته اخبــار زیادی را 
 IBM به همراه داشــت اما اکنون رقیــب اصلی آنها یعنی
ادعــای غیرواقعی بودن آزمایــش را مطرح می کند. چند 
شماره قبل نیز ما در مطلبی به این ادعای گوگل پرداختیم. 
درگیری هــای فنــی و ادعاهای علمی بیــن متخصصان 
رایانش کوانتومــی، عموما از فضای محــدود جامعه آنها 
خارج نمی شــود؛ فضایی که در حــال حاضر چند بازیگر 
بــزرگ در آن مشــغول کار هســتند که IBM یکــی از آ نها 
محسوب می شــود و در اقدامی نادر، نبردی عمومی را با 

رقیب خود، گوگل شروع کرده است.
غول آبــی دنیای فنــاوری، در یک مقاله به همراه پســتی 

وبالگــی نتایج آزمایش علمی محققان گــوگل را در حوزه 
رایانش کوانتومی به چالش کشیده است. IBM به مقاله ای 
اشاره می کند که ماه گذشته میالدی به صورت تصادفی از 
اسناد همکاری گوگل و ناسا به بیرون درز کرد. پیش نویس 
مقاله مذکور ادعا می کرد که گوگل به دستاورد بزرگی موسوم 
به »برتری کوانتومی« )Quantum Supremacy( دســت 
یافته است. برتری کوانتومی به زبان ساده به موقعیتی گفته 
می شــود که در آن، کامپیوتر کوانتومی وظیفه ای خارج از 

توانایی کامپیوترهای سنتی را انجام دهد.
متخصصــان کوانتــوم IBM روز دوشــنبه در مطلبی ادعا 
کردند آزمایش برتری کوانتومی گــوگل نقص هایی دارد. 

آنها ادعا می کنند گوگل از تمامی ظرفیت  ابرکامپیوترهای 
 IBM مدرن اســتفاده نکــرده اســت. در پســت وبالگی
می خوانیم پردازش در آزمایش مذکور، به آستانه حداکثر 
قدرت ابرکامپیوترها نرســیده اســت. البتــه تاکنون غول 
موتور جســت وجو هیچ اظهارنظری دربــاره  ادعای رقیب 
خود نداشته است. جامعه رایانش کوانتومی به زمان قابل 
 توجهی نیاز دارد تا ادعای IBM را بررسی کند. به عالوه باید 
منتظر پاسخ های گوگل هم باشیم و حقایق هر دو سمت را با 
هم مقایسه کنیم. درحال حاضر جاناتان داولینگ، استاد 
دانشگاه ایالتی لوئیزیانا می گوید، احتماال IBM در برخی 

موارد ادعای صحیحی داشته باشد.

سیدامیررضا 
درودیان

گزارش

اخبارتکنولوژی

مغزهای کوچک خطرناک
برخی از دانشمندان علوم اعصاب 

کــه روی مغزهای کوچک مشــابه مغز 
انسان که در آزمایشــگاه پرورش داده 
شــده کار می کنند، در خصوص اینکه 
ممکن است این مینی مغزها احساس و 
ادراک داشته باشند، ابراز نگرانی کرده 
و گفته اند ممکن است احساس وحشت 
بی پایانی را در ایــن مغزها ایجاد کرده 
باشــند؛ مغزی که احســاس می کند، 
درک می کند و هیچ بدنی هم در اختیار 
نــدارد. بــر اســاس گــزارش گاردین، 
محققان آزمایشگاه علوم اعصاب سبز 
تصمیم گرفته اند در جلسه بین المللی 
جامعــه متخصصــان علــوم اعصــاب 
در این باره هشــدار دهنــد. هیچ گونه 
عالئم یــا مدارک و شــواهدی مبنی بر 
اینکه مغزهای کوچک تولیدشــده در 
آزمایشــگاه، هوشــیارند یا احساس و 
ادراک دارند، دیده نشــده است با این 
حال محققان بر این باورند که استفاده 
از ایــن مغزهــای کوچــک می توانــد 
خطرآفریــن باشــد. اســتفاده از ایــن 
روش، فرصتی در اختیار دانشــمندان 
قرار می دهد تا بتوانند رشــد و توسعه و 
اختالالت موجود در اعصاب را مطالعه 
)منبع: زومیت( کنند. 

 پیغام فضایی 
در DNA انسان ها

ســال 2013 بود که دو دانشــمند ادعا 
 DNA کردنــد داده هایــی مرمــوز در
انســان ها وجــود دارد که بعید اســت 
به صورت طبیعی پدید آمده باشند! این 
تیم دو نفره را یک فیزیکدان به نام والدیمیر 
ِشرباک و یک اخترزیست شناس به نام 
َمکسیم َمکاکوو تشکیل داده بودند. به 
اعتقاد آنها ممکن اســت ما انسان ها از 
ســوی فرازمینی ها مهندسی ژنتیکی 
شده باشــیم: » DNAانسان به طرزی 
عجیــب دارای دقت ریاضی اســت. در 
واقعDNA  ما دقیقا مانند قطعات ُکدی 
است که کدنویسان و برنامه نویسان آ نها 
را خلق کرده و توسعه می دهند. با بررسی 
بیشتر رشته های DNA به نظر می رسد 
که انــگار در ســاخت آنها از یــک زبان 
برنامه نویسی خاص استفاده شده است. 
ضمن اینکه در DNA ما از سیستم های 
عددی َده َدهی اســتفاده شــده که به 
خاطــر ذات سیســتماتیک و دقت آنها 
بســیار بعید اســت که به طور طبیعی و 
اتفاقی به وجود آمده باشــند.« به گفته 
این دو دانشــمند آنهــا تاکنون موفق به 
کشــف 9 نمونه از تکرار عدد 37 در بدن 
انســان شــده اند. احتمال اینکه تمام 
این اعداد به صــورت تصادفی به وجود 
آمده باشــد، یک در 10 تریلیون است!

اخباربیو
تکنولوژی
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خوابگاه شریف، بند طرشت 2
یکی از قدیمی های دانشگاه یک بار به شوخی می گفت »مشکالت دانشگاه نه عوض می شوند و نه حل 
می شــوند! همیشه و در همه دوره ها ثابتند.« در بعضی زمینه ها که نگاه کنیم می بینیم واقعا این حرف 
بی راه هم نیســت. یکی از این مشــکالت، محدودیت ساعت ورود برای خوابگاه دختران است؛ ساعت 
8:30 شب. 10 مرداد 97 در کانال روزنامه با عنوان »خوابگاه زندان نیست« به توییت های شریفی ها در 
این رابطه پرداخته بودیم. در هفته های اخیر و شروع ترم باز هم این مشکل گریبانگیر دختران خوابگاهی 

شده. توییت های مرتبط با این موضوع را می توانید با هشتگ #هشت_و_نیم در توییتر پیدا کنید.

 xahra_akbari

+ میخوام سه روز برم اردو
-  کجا؟ با کی؟ 

 :/ + ولیم رو در جریان گذاشتم
-  حتی اگه مادر پدرت راضی باشن ما اجازه نمیدیم 

دفعه ی بعد:
 + میخوام سه روز برم خونه اقوام 

-  باید ولیت زنگ بزنه با ما هماهنگ کنه
و اینجوریه که این سیستم #دروغگو تولید میکنه

سیستم نظارتی/کنترلی غلط در خوابگاه طرشت2!

مهدی پسر ابراهیم. 

بارها شده تا ساعت ده و یازده شب مشغول کارام بودم و 
اصال فراموش می کردم چیزی بخورم، بعدش که باالخره 
یکم خلوت می شدم، تازه می دیدم یخچال خالیه و باید 
می رفتم خرید. همش فکر می کنم ما هم اگه این قانون 
بیخود #هشت_و_نیم رو داشتیم برای هربار غذا جور 

کردن باید خلقی رو عالف خودم می کردم!

 Zeinab.estaji

بعد از کلی خستگی از دانشگاه برمی گردی و می خوای 
شام بخوری ولی نون نداری و مغازه پایین هم نون نداره، 
نمی تونــی بری مغازه روبــرو خوابگاه چــون دختر بعد 
#هشت _و_نیم نباید بره بیرون به جهنم که گرسنه است!

 Narges Vaezi

 مهم نیست شما چقدر سابقه و تجربه فعالیت فرهنگی 
داشــته باشــید! اگر حتی بخاطر همون فعالیت های 
دانشجویی و فرهنگی چندین بار بعد از #هشت_و_نیم 
برگردید خوابگاه از نظر دانشگاه شما متخلف هستید و 

صالحیت عضویت در شورای صنفی ندارید!

 Mammad Shahidi

پویــش #هشــت_و_نیم مطالبــه برحــق دختــرای 
خوابگاهیه.

ایــن مطالبه ریشــه در دغدغه ســاکنین خوابگاه داره 
و اهــداف و رویکردهاش داخل جلســه ای عمومی و با 

حضور تفکرات مختلف مشخص شده.
پس به نظر دانشــجوها احترام بذاریم و برای به نتیجه 

رسیدن این پویش تالش کنیم.
#این_مطالبه_کامال_صنفی_است

 Sahel Mesforoush

حقیقتا یکی از ترسام اینه که نصف شب زلزله بیاد مثال 
بعد بگن از #هشت_و_نیم گذشته نمیشه برید بیرون :(

 Atefe khodadadi

#توییت_روی_میز 
تصــور کنید کــه ســاعت 8:45 یک کار فــوری و مهم 
براتــون پیش میــاد و بایــد از خوابــگاه بریــد بیرون، 
متاســفانه نمیتونیــن انجامش بدین چون ســاعت از 

#هشت_و_نیم گذشته

ریحان 

جالبتریــن نکتــه اینجاســت که هیــچ قانونــی برای 
»چندین« بار وجود نداره و کامال سلیقه ای هست و منی 
که پنج ساله دارم اونجا زندگی میکنم نمیدونم اون حد 
مجاز کجاست! من که هیچی حتی سرپرست خوابگاه 
و رییس اداره امور خوابگاه ها هم حرفشون یکی نیس 

در مورد این حد! #هشت_و_نیم

عدد بده!
Amirm. چند روز پیش بود که کاربر توییتری
vaezi که دانشجوی رشــته سیاست گذاری 
علم و فناوری در شــریف اســت، در حساب 
توییتری اش انتقادی را به طرح درس رشــته 
اقتصاد در دانشــگاه مطرح کرد. انتقادی که 

هم موافقانی پیدا کرده و هم مخالفانی.

سیدجالل هاشمی نسب 

ایرادتون تا حدی وارده ولی عمدتا همچین واحدهایی 
توی دوره کارشناســی بایستی ارائه بشه. نپرداختن به 
میزان کافی به سرفصل های تخصصی خود یک رشته 
در مقطــع  تحصیلی کوتاهی مثل کارشناســی ارشــد 
مشکل سازتره تا نپرداختن به چندین و چند فیلد مرتبط 

و البته الزم، ولی غیرتخصصی

 Sohrab farzanpour

دانشــکده اقتصاد شــریف عــدد زده ترین دانشــکده 
رویکــرد  پوزیتیویســتی ترین  و  ایرانــه  اقتصــادی 
روش شناختی رو دارن. شاید با چیزهایی که یاد میگیرن 
بتونن نسخه های خوبی برای توسعه اقتصادی بیشتر 
ایالت میشــیگان آمریکا تجویز کنن اما با واقعیت های 

اجتماعی ایران فرسنگ ها فاصله دارن

ممرضا 

 دوســتان توجه کنید که اگه تو دو ســال ارشــد که ده تا 
درس بیشتر نیست، بعد از اینکه هفت تا درس اجباری و 
حداقلی رو پاس کردین جای اینکه دوتا درس تخصصی 
پاس کنین که یه چیزی یاد بگیرین که بتونین یه پایان نامه 
درست حسابی تحویل بدین باید برین جامعه شناسی و 

روان شناسی بردارین وگرنه فاجعه اس:(((

آِضد حمیدرضا 

همین که اقتصاد شریف گرایش توسعه نداره و حرفی از 
دانش توسعه که عمده نوبلیست های اخیر معطوف به 
اون جایزه گرفتن داخلش شنیده نمی شه گواه بر اینه 
که این اقتصاد از درک واقعیات پیچیده یک کشــور در 
حال توسعه عاجزه و سیاست های پیشنهادیش عمدتا 

با شکست و بغرنج تر کردن اوضاع همراهه.

از هر دری سخنی

 Amirho3ein Sadeghi

فــک کنم فتوحی از آرشــیو و اســناد دفتر 
ریاســت، نقشــه گنجی که مجتهدی برای 
دوران مبادا و کمبود بودجه مخفی کرده بود 
رو پیدا کرده که االن اینجور داره دانشــگاه 

رو شخم میزنه!

 Khashayar Poortaheri

اســرائیل که وضعش معلومه ســه تا کشــور 
رو اشــغال کرده خــالف قوانیــن جهانی، 
عربســتان به یمن حمله کــرده ترکیه هم به 
سوریه وضعیت خاورمیانه از تراژدی گذشته 
و فقط میشــه خندید. اینجا حق با کسیه که 

زورش میرسه.

محّمد بازارگان 

انتخابات به روش غربی »بدترین« حادثه ی 
سیاســی در کشور اســت. علت مشکالت 
موجــود نیز همیــن روش غلــط انتخابات 
اســت که مردم طــی یک بــازی دیو-دلبر 
تلویزیونــی بایــد بــه یکــی رای دهنــد که 
»خوش تهمت تر« است.. از منظر اخالقی 
 هــم، رای حــرام مثــل پــول حــرام برکت 

ندارد..

بوی آرام بخش شیمی 
من قبــل از اینکه وارد دانشــگاه بشــم، 
عاشق داروسازی بودم. دلیلشم این بود 
که عالقه شدیدی به شیمی داشتم. مثل 
خیلیای دیگه سال کنکور تالشمو کردم اما خب با توجه 
به رتبه کنکورم فقط می تونســتم پردیس داروســازی 
بخونم. یه روز با خونواده رفتیم مشــاوره تعیین رشــته 
اما مشــاور باعث شــد من خودمو بیشــتر ببازم. گفت 
فقط پردیس یا شهرای خیلی دور قبول می شم. فرداش 
پدرم پیشــنهاد داد بریم مشاوره مدرسه مون. کلی غر 
زدم که این مشــاورا چرتــن و کار خاصی نمی کنن اما 
باالخره رفتم و اون مشــاور بهم پیشنهاد داد دانشگاه 
شــریفم توی انتخاب رشــته ام در نظر داشــته باشم؛ 
شیمی شریف. اولش گفتم من و شریف؟ واقعا؟ اصال 
یه دانش آموز تجربی رو چــه به این حرفا. البته قبلش 
توی تلویزیون یه مســتند در مورد شــریف دیده بودم 
و کلی حســرت خورده بــودم اما خوب نمی تونســتم 
 تصــور کنــم یا حتــی آرزوشــو داشــته باشــم، چون 

تجربی بودم.
با کلی ناراحتی و ترس و اســترس شــیمی شــریف رو 
نوشــتم توی لیست رشــته هایی که می خواستم. بعد 
اعالم نتایج و دیدن قبولی نمی دونستم بخندم یا گریه 
کنم. خیلی عجیــب بود برام. تک فرزنــد خانواده ای 
که حتی نمی تونســت خودش تنهایی کاراشــو بکنه و 
به قول دوســتاش لوس و بچه بــود، حاال باید به تهران 

می اومد و تنها توی شــهر غریب زندگی می کرد. اوایل 
خیلی ســخت بود برام و باعث و بانی اینکه بتونم توی 
اون شرایط ادامه بدم، دوستام بودن. خیلی روزای بدی 
داشتم و خیلی روزای خوب. اذیت شدم، مریض شدم، 
حرف شــنیدم، تنها شدم و... اما ادامه دادم و خودمو 
نباختم. خیلی جمله کلیشه ایه اما باید بگم من بهترین 
دوســتای دنیارو دارم. یکی از مســائلی که  بچه های 
شهرســتانی در بدو ورود به دانشــگاه باهــاش درگیر 
می شن، خوابگاس. محیط خوابگاه از اول برای همه 
آزاردهنده س اما خب یاد می گیریم چطوری کنار بقیه، 
اونایی که شخصیت شون، فرهنگشون و شهرهاشون با 
ما متفاوته، زندگی کنیم و بتونیم همدیگه رو همونطور 

که هستیم بپذیریم.
مــن نه آدم موفقــی ام نه آدم خفنــی. همین برای من 
بســه که االن عاشق رشته ای هستم که دارم می خونم 
و بوی دانشــکده مون برام حکم آرام بخــش رو داره. با 
وجود تمــام ناحقی هــا و اتفاقاتی که تــوش افتاده و 
باز هم می افته، اون دانشــکده بخشــی از وجودمه، و 
همینطور شــریف؛ شــریفی که بدون دانشــجوهاش 
هیچ شــرافت و ارزشی نداره. فقط خودمون می دونیم 
با وجود تمام خوبی هاش، کمبودهای زیادی هســت 
کــه برای همه مون آزاردهنده  س امــا با وجود همه اینا 
من همچنان عاشق رشته و دانشکده مم و به هیچ وجه 

از انتخابم پشیمون نیستم.

مریم 
اشتهاردی

مردمانشریف

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  828

   1398 مـاه  آبان   4 شنبـه 

7

هزارقلم



قوانیــن این بازی ســاده اســت. شــما بایــد همه 
جزیره)دایره(ها را با اســتفاده از پل )خط(هایی که 
بین آنها رســم می کنید، به هم متصل نمایید. البته 

پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	 پل هــا می توانند عمــودی، افقی و یــا 45 درجه

باشند.
z	 حداکثــر یــک پــل می توانــد دو جزیــره را به هم

متصل کند.
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شود باید

با شماره آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره هــا از طریق پل ها بایــد یک گراف

همبند تشکیل دهد.
z	 چند پل در شکل اولیه داده شده اند. شما باید بقیه

پل ها را پیدا کنید.

 تشنه بادیه را هم 
به زاللی دریاب

ســر بلنــد کــردم. در طبقه ســوم 
ســاختمانی نیمه کاره بــودم. روز 

قبــل بعــد از چنــد روز راه رفتــن بــا 
توســل به شش لیوان شــربت تگری، 
دو عــدد ســاندویچ کبــاب ترکی مرغ 
وعــده  دو  لیمــو،  بــا  طعم دارشــده 
دست شــویی غیرشــلنگی و دســتان 
توان مند نقشــه جناب گــوگل و البته 
بــا تقلبــی ده کیلومتــری بــا کامیون 
حامل انســان، خودم را رسانده بودم 
به این شهر و این ساختمان و رها شده 
بودم؛ سرشار از شــعف رسیدن. حاال 
اما بی هدف چشم می انداختم. میان 
پتوبالشــت های پر و خالی از آشــنا و 
 غریبه آشنا که گله به گله روی زمین رها 

شده بودند.
در همان حال مریض احوال و خواب آلود 
زائری را دیدم از پشت سر. نان پهن کرد 
بــرای صبحانــه، روی آن مربا ریخت و 
بعد چند حبه انگور قرمز آرام آرام از بند 
انگشت هایش کند و انداخت روی نان. 
چشم هایم را مالیدم کمی و بستم. این 
خاصیت چشم های بیدار و بسته است 
که بازخوانی می کنند تصاویر چسبیده 
به ناخودآگاه را. پزشکی دیدم بی مطب 
و روپوش ولی روسپید. پیرمردی دیدم 
حبیب ســان، چشــم هایش کم ســو، 
َعَلمی را کــه نمی دید می بوســید و بر 
پیشــانی علمدار غریبه بوســه می زد. 
احــوال زائری را شــنیدم از بصره، بعد 
از 9 روز و 520 کیلومتــر پیــاده روی 
روبه روی گنبد ایســتاد، سر خم کرد و 
ســی ثانیه ســالم داد و راه کــج کرد به 
سمت خانه که شلوغ نشود شهر و زوار 
 دیگــر، به قدر یــک نفر هم که شــده، 

آسوده باشند.
دســتم ِسر می شود. اسید معده گلویم 
را می ســوزاند. مــن حکومــت عــراق 
بــودم در این ســفر. سینه ســتبری که 
هیچ جایش تــاول نزده بــود اما خود، 
یک تــاول بــزرگ بــود و ایــن روز آخر 
ناگهان چرکــش ترکید و فراگرفت همه 
جایش را. که نقشــه می گفــت در نیم 
ســاعت می روی این مسیر را اما چهل 
دقیقــه می گذشــت و بــه نیمــش هم 
نمی رســیدم. من هم او بودم که از اول 
سفر می گفت امسال دیگر شب جمعه 
حرم را نصیبم کن اما دیشــب زیر ِسُرم 
خوابــش برد. اینهــا را گفتــم که چه؟ 
گفتم که بگویم در احواالت بیمارگونه ام 
اشــتباه نگرفتــم. بنــد انگشــت های 
زوارت حبه های انگور است. حبه های 
انگــور قرمــز زیبــا و رســیده. زائرانی 
 کــه من دیــدم، آمده انــد که بنــد بند 

شوند برایت.
آقای حســین بن علی! فــرق میان زائر 
تــو و توریســت هایی چــون مــن فرق 
میــان حبــه انگــور و تــاول رســیده 
اســت. گفتــم اینهــا را تــا از اینجا، از 
 شــهر کربــال بگویم مــا را بــه کربالیت 

برسان.

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت / حقا که به چشم، در نیامد ما را جز نقش تو در نظر نیامد ما را / جز کوی تو رهگذر نیامد ما را 
)حافظ شیرازی، قرن هشتم، رباعیات(

 عرفان 
فرهادی

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به هوای بارانی این روزها، به قدم زدن زیر رحمت 
الهــی که بر زندگــی خاک گرفته مان نازل می شــود و بــوی خاطره انگیــز خاک نمناک 
می پیچد توی ســرمان و ما را تــا ناکجاهای زندگی می برد. این شــماره از روزنامه تقدیم 
می شــود به رحمت خدا بــرای جهانیان، به آقایی که آمد تا زنجیرها را از دســت و پایمان 

بــاز کند و طعم آزادی و آزادگی را به ما بچشــاند، به آقایی که ســال ها طعنه و آزار قومش 
را تحمــل کرد تا هدایت شــان کند و الگویی باشــد برای زندگی شــان، بــه آقایی که مزد 
 رســالت و هدایتــش را مــودت اهل بیتــش قرار داد و مــردم بعد از او چه خــوب از عهده 

این مزد برآمدند.

637****0930: تهران، استان بزرگی است! ساکن تهرانی 
که پنجره ی خانه اش رو به محوطه ی شریف باز می شود، با 
ساکن تهرانی که برای رســیدن به شریف، اتوبوس و مترو و 
پله برقی ها را از زیر پا می گذراند و ســفری 2 ساعته را تجربه 
می کند متفاوت است! برای ساکنان حومه ی تهران، به فکر 

خوابگاه باشید!!! 
  مشخصا ما برای ساکنان غیرتهران هم به فکر 
خوابگاه نبودیم! حاال بخوایم ساکنان حومه تهران رو هم 
خوابــگاه بدیم باید یکی از دانشــکده ها رو خوابگاه کنیم 

حداقل. پیشنهاد من دانشکده صنایعه.
231****0912: ســالم راجــع به متنی که آقای حســین 
شــاهرخی در مورد اربعین نوشــتند خواســتم بگــم که از 
ایــن متنهای احساســی و خطابــی که قوت فکــری نداره 
متأســفانه خیلی دیدیم و خواندیم، لطفا شما حداقل یکم 
متن پرمایه تری بنویســید، اینکه همه روزها عاشوراســت 
و همه زمین ها کربالســت هم در هیــچ روایتی نیامده و یك 
سخنی اســت که در عرف به عنوان حدیث محسوب شده 
درحالی کــه برعکس آن یعنی »ال یوم کیومك یا اباعبدالله« 

در روایات آمده است!
  مــن رو چرا در این موقعیت قرار می دید خب؟! 
من االن هرچی بگم به یکی توهین می شــه! به حســین 

شاهرخی انتقال می دیم ولی.
577****0937: صفای سلف که شلوغ شده یه سری ملت 
میان کنار رفیقشون می ایستن! بابا من و شما که همه چیزو 

تو دانشگاه باختیم. الاقل اخالقو نبازیم!
  مشــکل اینجاســت که اولین چیزی که توش 

باختیم همون اخالق بود. بقیه چیزا بعدش اومدن.

تقدیممیشودبه...
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دلشکسته
نوشته

	z اســتاد شــریف مــا هروقــت پای تختــه عــددی را به
انگلیســی می نویســد، از دانشــجویان عذرخواهــی 
را فارســی  پــاک می کنــد و آن  را   می کنــد و عــدد 

می نویسد.

	z استاد شریف ما مدارک کارآموزی دانشجویی را که االن
آمریکاست، گم کرده و در نتیجه او را در درس کارآموزی 

مردود کرده است.

	z استاد شریف ما ناگهان هفته چهارم ترم تصمیم گرفت

از این به بعد انگلیسی درس دهد! از وقتی هم که شروع 
به انگلیســی درس دادن کرده، موقــع درس دادن در 

کالس را می بندد!

	z اســتاد شریف ما گفت معتقد اســت همه قضایا اثبات
یک خطی دارند. به این شــکل که آن قــدر طول خط را 

زیاد می کنیم تا اثبات در یک خط جا شود.

	z انجمــن علمــی دانشــکده شــریف مــا در پوســتر
 برنامه اش برای جذب بیشــتر دانشــجوها می نویسد: 

به همراه پاستیل.

	z دانشجوی شــریف ما لینک گوگل اســکوالر خودش
را در بیوی اینســتاگرامش گذاشــته تا به همه جهانیان 

بفهماند دو مقاله دارد.

	z دانشجوی شــریف ما وقتی در کالس صحبت و بحث
دربــاره انتخاب طبیعی شــد، گفت در ایــران انتخاب 
طبیعــی وجود ندارد. از نظــر او در ایران دو به اضافه دو 

هم چهار نمی شود.

استاد
شریف
ما...

پیچک
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