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فراتر از استاد

سال 85 وارد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف شدم. 

نیما ناظری

همیشــه مردی را با روپوش سفید در همکف دانشکده می دیدم 
که گاه گاهی از آزمایشگاهش صدای خنده دسته جمعی اش با 
شــاگردانش می آمد. بعد از مدتی متوجه شــدم به خاطر حس 
شوخ طبعی و صمیمیتی ست که با دانشجویانش دارد. از ترم اول 
وارد انجمن علمی دانشــکده شدم و به این واســطه با اکثر استادان دانشکده ارتباط 
خوبی داشتم ولی دکتر عسگری انگار فرق داشت؛ شخصی با مرتبه علمی استادتمام 
که وقتی کنارش بودی، مثل یک همکالسی می توانستی راحت باشی، آن قدر راحت 
که با دکتر کوه می رفتیم و خیلی از آخر هفته ها دسته جمعی مهمان ویالیش در طالقان 

بودیم، بحث می کردیم، حرف می زدیم و دیدگاه مان به دنیا را شکل می دادیم.
خاطرم هست اولین بازدید علمی که برای کالس دکتر عسگری برنامه ریزی کردم ترم 
سوم بودم. شرکت میزبان بسته های هدیه به دانشجوها می داد و تعدادش محدود بود. 
وقتی من هم خواســتم بگیرم دکتر گفت: »یه رهبر همیشــه آخرین نفره تو پاداش«. 
بدون اغراق حداقل هفته ای یک بار این جمله را به خودم یادآوری می کنم. شاید بشود 
صدها خاطره مثل این از تأثیرگذاری دکتر عسگری در اخالق و آینده دانشجوها تعریف 
کرد. دانشــکده مواد به خاطر سبک درس هاش همیشه دانشکده خشکی به حساب 
می آمده اما دکتر عســگری به همراه چند اســتاد جوان دیگــر پرچم دار ارتباط خوب 
با دانشــجوها و پویایی دانشکده بودند. طی ســال هایی که دبیر انجمن علمی بودم، 
چندین مرتبه به عنوان اســتاد محبوب از نظر دانشــجوها انتخاب شد، حتی با اینکه 

استاد خوش نمره ای محسوب نمی شد.
دکتر عســگری به معنای واقعــی کلمه معلم بود، نه فقط از لحــاظ علمی بلکه از نظر 
فرهنگی و اخالقی هم معلم و استاد ما بود. بین مِن قبل از مالقات با دکتر عسگری و 
مِن بعد از آن فرسنگ ها فاصله هست. همین مطلب باعث شده بعد از گذشت چندین 
ســال از فارغ التحصیلی اکثر دانشــجوهای او به جد دنبال آزادی و کمک به وضعیت 
امروزش باشند؛ صفحه اینستاگرام حمایت از دکتر در عرض 24 ساعت از مرز 1600 
نفر گذشت و کمپین جمع آوری امضا هم از 50000 نفر. در اولین لحظاتی که در فضای 
مجازی درخواســت کمک کردیم، بالغ بر 100 نفر از سراسر دنیا اعالم آمادگی کردند 
که در کارهای مختلف با نظارت خانواده دکتر عســگری به ما کمک می کنند. تماس 
مکرر با ســناتورهای مختلف آمریکایی، پیگیری مکرر و ارتباط با وزارت امور خارجه و 
وزارت علوم از جمله اقدامات دانشجوها بوده و به زودی بیانیه استادان دانشگاهی هم 
به همت استادان دانشکده مواد منتشر خواهد شد. امیدوارم به زودی دکتر عسگری 

به آغوش خانواده و دانشجوهایش برگردد.
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 کشور به کشور با کرونا 6و 7
  روایت دانشجوهای ایرانی از شیوع کرونا در کشورهای مختلف



حسینی به جای جهان تیغ
بعد از دو ســال مهنــدس جهان تیغ از مدیریت اداری دانشــگاه 
خداحافظــی کرد . جهان تیغ که عضو هیئت علمی مرکز گرافیک 
است، از جمله استادانی ا ست که تجربه چند مدیریت مختلف در 
دانشــگاه را داشــته؛ جز مرکز گرافیک او مدیریت حراست و امور 
رفاهی دانشگاه را هم تجربه کرده است. تجربه خیلی ها در دانشگاه 
از همکاری با او راه انداختن کار آدم هاســت تا جایی که از دستش 
برمی آمده. حاال سید شهاب حسینی جایگزین او شده و شاید باید 
منتظر باشیم تا حسینی یک چشمه دیگر از تغییرات جذابش را در 

دانشگاه بعد از اداره تغذیه و مدیریت پشتیبانی رو کند.

خودت برو ترجمه کن
بعــد از عیــد اتفاق عجیبــی که بــرای چند تن از دانشــجوهای 
تازه فارغ  التحصیل شــده دانشــگاه رخ داده، امتناع دانشگاه از 
ارائه ریزنمرات انگلیسی به آنها بوده است. این موضوع در حالی 
رخ داده که دانشــجو در تعهد خودش هنگام دریافت دانش نامه 
ذکر می کند که تمامی مــدارک اصلی خود را به همراه ریزنمرات 
انگلیسی و فارسی از دانشگاه تحویل گرفته است. پاسخ کارمندان 
آموزش به بچه ها این بوده که قانون عوض شــده و دانشگاه دیگر 
ایــن کار را انجام نمی دهد، خودتان به دارالترجمه های رســمی 

مراجعه کنید و ریزنمرات تان را به انگلیسی ترجمه کنید.

گزارشی از جلسه »جهان پساکرونا: بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰«

در آستانه بحران
با من بخوان

قرعه انتشار شــماره دوم دوماهنامه 
مرور کتــاب »راوی« به ایام قرنطینه 
خانگــی فروردیــن ۹۹ خــورد. راوی 
بی تعــارف بــرای عشــق کتاب ها یک 
بهشت 50 صفحه ای است. »وضع بشر« 
هانا آرنت، »روان درمانی اگزیستانسیال« 
اروین د. یالوم، »اقتصاد حکم می راند: 
صحت و سقم این علم مالل آور« از دنی 
رودریــک، »آزادی فــرد و قدرت دولت« 
از محمــود صناعی، »همــه ماجراهای 
ریچارد فاینمن« از خود ریچارد فاینمن، 
»سالخ خانه شماره پنج« کورت ونه گات، 
»آبلوموف« ایوان گنچــارف و »حیوان 
قصه گو« جاناتان گاتشــال کتاب های 
معرفی شــده در این نشــریه هســتند. 
تصاویــر پس زمینــه در برخی صفحات 
روی اعصــاب خواننــده راه می رونــد و 
مانع تکمیل لذت خواندن می شــوند. 
همچنیــن بهتر اســت بچه هــای راوی 
متن هایشان را به صورت دوستونه تنظیم 

کنند تا خواندنش راحت تر شود.

شعر باید اجتماعی باشد
فصل نامــه »بوطیقا« در شــماره پنجم 
ترجیح داده از تیتر جلد استفاده نکند 
و به شــعر اجتماعی بپردازد. »ادبیات، 
بیان حال جامعه اســت« معنای شــعر 
اجتماعــی را می گویــد، »در کوچه باد 
می آیــد، ایــن ابتــدای ویرانی اســت« 
مروری دارد بر سمبولیســم اجتماعی 
در شعر معاصر فارســی، »خیز تا خرقه 
صوفی بــه خرابات بریم« به دنبال تعهد 
در ادبیات است، »بیو بارون« شعر جنوب 
را برای ســفر انتخاب می کند به همراه 
گفت وگویی با دکتر سعید رحیمی درباره 
موضــوع پرونــده این شــماره بوطیقا و 
مروری بر اندیشه و شعر لنگستون هیوز و 
نگاهی به فعالیت های کانون شعر و ادب، 
تحفه این فصلنامه شعری برای مخاطب 
شریفی هستند. البته گوشه و کنار نشریه 
هم شعر برای خواندن زیاد پیدا می شود؛ 
مخصوصا کلمک هایی که آخر هر متن 
جا خوش کرده اند و خستگی احتمالی 

خواندن را از تن به در می کنند.

اگر نمردیم قوی تر می شویم
اول اســفند که کرونا خیلی ســریع و خشن وارد شــد و کاسه کوزه 
همــه را ریخت به هم، عــالوه بر کالس های درس و آزمایشــگاه و 
کارگاه و امتحان و کوئیز، شــوک بزرگی هم به برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی گروه های دانشــگاه وارد شــد و خبر لغو پشت لغو بود 
که روی کانال های اطالع رســانی می رفت ولــی یکی دو هفته که 
گذشــت، بچه ها حوصله شان ته کشــید و دیدند بدون برنامه های 
دانشــجویی، دانشــگاه چیزی کم دارد، پس ســریع سعی کردند 
خودشــان را با شرایط جدید وفق دهند و به فضای مجازی و وبینار 
و نشســت های آنالین روی آوردنــد، به طوری که خیلی ها حتی در 

تعطیالت عید هم برنامه هایشــان را به همین شــکل ادامه دادند و 
مثل سال های قبل از 15 روز سکوت در فضای دانشجویی خبری 
نبود. کرونا باالخره تمام می شــود ولی اثراتش به نظر می رسد با ما 
خواهد بود و شــاید یکی از این اثرات استفاده بهتر و باکیفیت تر از 
امکان برگزاری برنامه ها در فضای مجازی باشد؛ برنامه هایی که نه 
دویدن برای رزرو آمفی تئاتر و ســالن جابر نیاز دارد و نه هماهنگی 
با مدعو و مهمان برای آمدن به دانشــگاه. استقبال خوب بچه ها از 
این جنس برنامه ها می تواند بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی 

هم گرم و پررونق باقی بماند.

»جهان پسا-کرونا: بحران 
اقتصــادی ســال 2020« 
دومین جلســه آنالین دفتر 
مطالعــات فرهنگی بود که 
بعد از تعطیالت عید برگزار 
می شــد. ارائه دهنده این جلســه سینا 
موسوی، دانشجوی ورودی ۹5 مهندسی 
کامپیوتــر بود که توانســت بــا ارائه این 
موضوع بــه روز در جلســه اول ۳5 تا 40 
شرکت کننده را در کالس مجازی با خود 

همراه کند.

کرونا و ابعاد بحران سالمت عمومی
از ســوال های اصلــی ای کــه در زمینه 
مدیریت بحران کرونا مطرح می شود این 
اســت که آیا واقعا سیاست های کنترلی 
و اعمــال قرنطینــه از ســمت دولــت به 
سود جامعه اســت؟ آیا تبعات اقتصادی 
ناشی از کنترل کســب وکارها در نهایت 
آسیب بیشتری به جامعه وارد نمی کند؟ 
نظرســنجی انجام شــده از جمعــی از 
اقتصاد دان هــای آمریــکا نشــان داده 
کــه تقریبــا هیچ کــدام از اقتصاددان ها 
نگفته اند شــروع زودهنــگام روال عادی 
زندگی بــه نفــع اقتصاد جامعه اســت. 
همین نظرسنجی بین اقتصاددان های 
اروپایــی این نظر غالب را می رســاند که 
تعطیلی های شــدید محتمل اســت که 
در میان مــدت بــرای اقتصــاد مفیدتــر 
باشد. امســال درباره عملکرد اقتصادی 
شــهرها بعد از آنفوالنزای اســپانیایی در 
ســال 1۹1۷ که قربانیان زیادی گرفت، 
تحقیقی انجام شــد که نتایج آن نشــان 
می دهــد در مناطقی که سیاســت های 
ســخت گیرانه تری اتخــاذ کردند، تعداد 
مرگ ومیرهــا کمتر و رشــد اقتصادی در 
ســال های بعد از همه گیری بیشتر بوده 

است.

ویژگی های شوک اقتصادی کرونا
یکــی از موارد مهــم برای بررســی ابعاد 
اقتصادی کرونا این است که تأثیر آن را بر 
عرضه و تقاضای کل و تورم ببینیم. در نگاه 
اول با توجه به تعطیلی کارخانه ها عرضه 
کل با کاهش جدی مواجه خواهد شــد 
و اگر تقاضا را حــدودا ثابت فرض کنیم، 
در این صورت با تورم روبرو می شــویم اما 
بایــد این نکته مهــم را در نظر بگیریم که 
با تعطیلــی بخش های مربوط به عرضه، 
درآمد کارگران آن بخش ها کاهش جدی 
خواهد داشت. پس بخش های اقتصادی 
که مســتقیما آســیب ندیده انــد هم به 
واسطه کاهش تقاضای کل آسیب جدی 
می بینند. در نهایت می بینیم که شــوک 
واردشده به تقاضای کل بیشتر از عرضه 
کل است و در نتیجه تورم کاهش می یابد. 
ایــن کاهش تورم در کشــورهای ایتالیا و 
اسپانیا که در اروپا بیشترین درگیری را با 

کرونا داشته اند دیده شده است.
در اینجا می توان نقش دولت را در جبران 
درآمــد بخش های از کارافتــاده اقتصاد 
بررســی کرد. دولت با تسهیلگری و ارائه 
بسته های کمکی می تواند در کنار کمک 
به معیشــت افراد آســیب دیده از شوک 
اقتصادی کرونا، تقاضای کل را تحریک 
کند و به این ترتیب باعث شــود سیستم 
اقتصادی پویایی بیشتری به دست آورد.

مقایسه با بحران ۲۰۰۸
مقایســه با نزدیک ترین بحران اقتصادی 
به شرایط امروز جهان، یعنی بحران سال 
2008، می توانــد به مــا در درک بحران 
اقتصادی پیــش رو کمک کنــد. گرچه 
وجود یک بحران سالمت عمومی این دو 
بحران را تا حدی متفاوت می سازد، با این 
حال یک ویژگی مشترک سقوط تقاضای 
کل اســت امــا اختالف قابــل توجه این 

اســت که در بحران کنونی بخش عرضه 
خدمات بیش از هر بخش دیگری در حال 
آسیب دیدن است. اتفاقی که در هیچ یک 
از بحران هــای گذشــته آن را مشــاهده 
نمی کنیــم. ایــن نکته وقتــی پررنگ تر 
می شــود که بدانیم حــدود 80درصد از 
ارزش اقتصــادی در آمریــکا در بخــش 

خدمات ایجاد می شود.

تأثیر بر بازار نفت
بــازار نفــت از جملــه بازارهایــی بود که 
نسبتا زودتر از بسیاری از بازارهای دیگر 
لرزش های قیمتی را در خود نشان داد. 
از نــکات قابل توجه و کم ســابقه در بازار 
نفــت رخ دادن دو شــوک همزمان برای 
آن است؛ یکی شوک حاصل از کم شدن 
تقاضا به خاطر تعطیلی های بعد از کرونا 
و دیگری جنگ نفتی روسیه و عربستان 
برای افزایش سهم بازار خود و جلوگیری 

از توسعه نفت شیل در آمریکا.

آثار کالن و خرد اقتصادی در سراسر 
جهان

پیش بینی می شود در سال 2020 برای 
اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم رشــد 
GDP جهانی منفــی خواهد بود. طبق 
برخــی تخمین ها GDP منطقــه یورو تا 
سال 202۳ به سطح خود در سال 201۹ 
باز نمی گردد. آمار بیکاری آمریکا )حدود 
1۷ میلیون ادعای بیکاری در ســه هفته 
منتهی به 10 آوریل( با ســرعتی بســیار 
باالتــر از بحــران 2008 افزایــش یافته 
است. پیش بینی می شود تا پایان آوریل 
حدود 28 میلیون شغل در آمریکا از دست 
برود. برای مقایســه، تعداد شــغل های 
ازدســت رفته در سراســر جهــان پس از 
بحــران 2008 بیــن 2۷ تــا 40 میلیون 

تخمین زده می شود.

مطهره 
سهرابی

گزارش

ذهنت را در ایوان آزاد کن
فصلنامه »ایوان« شــماره پنجم خود 
را بــا عنــوان زمســتان1۳۹8 و در 
هفته اول فروردین منتشر کرد. روی 
جلد این شــماره تیتر »ابــزاری برای 

آزادسازی ذهن« دیده می شود. در بخش 
زبان شناسی ســه مقاله »سورئالیسم«، 
»هر گردی گردو نیســت« درباره اصول 
داستان نویســی و »فمنیســم و فرهنگ 
بشــری« را می توانیــد بخوانیــد. »من 
بی زبان فارسی زیســتن نتوانم!« رابطه 
و تعامل بین زبان های مختلف را ســوژه 
خودش کرده بــود و از این منظر به زبان 
علم و محمل تفکر بــودن زبان پرداخته 
بود. معرفی لوییس بونوئل، فیلم ســاز و 
فیلم نامه نویس سبک سورئالیسم، ترجمه 
یک گفت وگو با کازائو ایشی گورو، برنده 
ژاپنی و انگلیسی زبان جایزه نوبل، معرفی 
آندره برتــون، معرفی رمــان »همنوایی 
شــبانه ارکســتر چوب ها« و مــروری بر 
برگزیدگان دوازدهمین دوره جایزه ادبی 
جالل دیگر متن های ایوان پنجم هستند. 
ای کاش ایــوان به اســتفاده از روتیتر و 
زیرتیتــر روی آورد تــا خواننده راحت تر و 

سریع تر با نوشته ها ارتباط برقرار کند.

خوبگاه در خانه
شــماره دوم نشــریه »خوبگاه« نشــریه 
فرهنگی اجتماعــی خوابــگاه شــهید 
احمدی روشن فروردین ۹۹ و تیتر جلد 
»آنالین در خانه« را به همراه طرح جلدی 
کــه نمــادی از زندگی مجــازی روزهای 
در خانه بود، برای انتشــار انتخاب کرد. 
فهرست مطالب خالقانه نشریه همان اول 
کار می تواند شما را به خواندن ادامه آن 
ترغیب کند. یک متن طنز درباره خوابگاه 
به بهانه شیوع کرونا، معرفی سه کتاب، 
یادداشــت هایی دربــاره دلتنگی برای 
خوابگاه و دانشــگاه، آمــوزش مجازی، 
استفاده از فرصت فراغت در خانه بودن 
و ماه های شــعبان و رمضان بــه همراه 
گزارشــی از بازدید خوابگاهی ها از کاخ 
سعدآباد خوبگاه دوم را کامل می کنند. 
ذکر شماره اتاق هر نویسنده از ابتکارات 

جالب این نشریه خوابگاهی ا ست.
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در وبینارهای شریف کرونا چه می گذرد؟

از کاف تا الف کرونا
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه با همکاری مدارس میان رشته ای از شنبه قبل سلسله وبینارهای شریف کرونا را راه انداخته  و هرشب به 
یکی از ابعاد مختلف علمی، پزشــکی، اجتماعی، فلســفی، روان شناختی و... شیوع و همه گیری جهانی ویروس کرونا می پردازد. از شنبه تا 
چهارشنبه هفته قبل پنج نشست مجازی اول این برنامه برگزار شد و این هفته نیز پنج نشست دوم در کنداکتور برنامه های مجازی شریف قرار 
گرفته است. در این صفحه گلچینی از مباحث مطرح شده در هفته نخست شریف کرونا را آورده ایم. گزارش کامل تر این وبینارها را می توانید در کانال و سایت روزنامه بخوانید.

مهمان شــب اول شــریف کرونا دکتر احسان عارفیان، 
ویروس شناس از دانشگاه تهران و دکتر شراره اسکندریه، 
متخصص اپیدمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند 
و صحبت هایشــان بیشــتر ســاختار و عملکرد ویروس 
SARS-Cov-2 یا همان کرونــای خودمان را از منظر 
زیست شناسی و بیولوژی و شیوع بیماری های عفونی 
در جامعه و انتقال آن بین انســان ها و اهمیت بهداشت 
عمومــی و رعایــت توصیه هــای بهداشــتی در کنترل 

اپیدمی کرونا پوشش می داد.

بعد از کرونا دوباره دست خواهیم داد؟
یک شنبه شــب دکتر هادی صمدی، زیست شــناس و 
فیلســوف تکاملی از دانشــگاه آزاد اســالمی موضوع 
بحث را هم تکاملی انسان ها و میکروب ها قرار داده بود. 
صمدی در ابتدا گفت پایه ارائه اش فلسفه ترکیبی  است 
به جای فلســفه تحلیلی؛ فلســفه ای که به پدیده های 
علمــی بازمی گــردد و بر اســاس آزمایــش و داده های 
علمی ا ســت: »امروزه صحبت در مــورد دنیای پس از 
کرونا داغ اســت ولی بــه تغییرات ایجادشــده و زمینه 
آن تغییــرات پرداخته نمی شــود و حرف های کلی زده 
می شود. جلوی این پیش بینی ها را نمی توان گرفت، زیرا 
انسان به پیش بینی عالقه مند است و این از ویژگی های 
تکاملی اوست، حتی گاهی پیش بینی نادرست را به نبود 

پیش بینی ترجیح می دهد.«
صمدی در ادامه حذف شدن دســت دادن از تعامالت 
اجتماعــی آینده را یکــی از پیش بینی های با دقت باال 
مطرح کرد و همچنین شست وشــوی مرتب دســت ها 
و اســتفاده زیاد از شــوینده ها را دارای اثرات جسمی و 

روانی و اخالقی روی زندگی آینده انسان ها دانست.
»میکروبیوم انسان متأثر از عوامل متعددی است و از تنوع 
بسیاری هم برخوردار است. اگر تنوع میکروب ها در بدن 
انسان کم شود، مشکالتی نظیر آسم، آلرژی، سندرم روده 
تحریک پذیر و افزایش استرس های کم ولی همیشگی و 
افســردگی های طوالنی ولی خفیف را به دنبال دارد. از 
جمله علل کاهش میکروبیوم ها به مصرف آنتی بیوتیک 

و شستن زیادی دست ها می توان اشاره کرد.«
دکتر صمدی اختالالت شناختی و خطاهای اجتماعی 
را هــم از پیامدهای مــورد انتظار رعایت ویژه مســائل 
بهداشــتی در بحــران کرونا عنوان کرد و بــه رابطه بین 
میکروبیوم و بیماری ها پرداخت: »بسیاری از بیماری ها 
با میکروبیوم افراد در تعامل است، به گونه ای که در افراد 
مبتال به اوتیســم میکروبیوم متفاوت بوده. حتی روش 
تولد در تنوع میکروبیوم اثر دارد، به صورتی که کودکان 
متولد به روش ســزارین تنوع کمری را نســبت به روش 

طبیعی دارند.« 
به گفته او تغیر میکروبیوم بدن انســان نقش اساســی 
در ســالمت او بازی می کند: »انقالب کشاورزی اولین 
اثــر عمــده را در ایجــاد تغییــرات در میکروبیوم هــای 
انســان ایجاد کــرد. به دنبــال آن اســتفاده از صابون 
به صورت فراگیر در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیســتم 
و اضافه شــدن پودر رخت شــویی به زندگی انسان ها و 
کشــف آنتی بیوتیک این تغییر را شــدت بخشید. نکته 
جالب توجه پیدایش و فراگیرشدن بیماری هایی نظیر 
حساسیت فصلی و سندرم روده تحریک پذیر در همین 
قرن است. همین طور انتظار می رود نقطه عطف بعدی 
پس از شــیوع کرونا باشد، چراکه دســت دادن یکی از 
روش های افزایش تنــوع میکروبیوم بوده که االن از آن 
اجتناب می شود. باید در نظر داشت که واکسن هم اثری 

مشابه شست وشوی مرتب دست ها دارد.«
صمدی افزایش بیماری هایی نظیر آســم، سندرم های 

ایمونولوژیک، اضطراب، افسردگی و تغییر در شناخت 
به ویژه شــناخت های مربوط به فعالیت های اجتماعی 
را از اتفاقات مورد انتظار برشــمرد: »البته به هیچ وجه 
توصیه به عدم رعایت بهداشــت نیست، چرا که در قرن 
اخیر با باال رفتن سطح بهداشت مرگ ومیرهای ناشی از 
وبا و دیگر بیماری ها کاهش یافته است ولی کاهش ورود 

این مواد شوینده به طبیعت و آب نکته حیاتی ا ست.«
صمدی در پایان صحبت هایش رعایت بیشــتر مسائل 
بهداشتی و نظافت شــخصی را باعث اخالقی تر شدن 
جهان دانســت: »این موضوع ریشه در مسائل تکاملی 
دارد؛ مثال نژادپرستی حاصل بیگانه هراسی ا ست و یکی 
از علل بیگانه هراسی در معرض میکروبیوم های جدید 
قرار گرفتن. همچنین دســت دادن اثر زیادی در ایجاد 
حس اعتماد در انسان دارد و با تولید اکسیتوسین سطح 
اعتماد را باال می برد و ســطح اعتماد نقشی اساسی در 

معامالت اقتصادی ایفا می کند.«

پزشکی هم دیگر پزشکی سابق نمی شود
شــب ســوم، دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی، متخصص 
بیماری هــای مغــز و اعصاب)نورولــوژی( از دانشــگا 
علوم پزشــکی تهــران بــه وبینــار شــریف کرونا آمد. او 
حرف هایــش را با خبر از اطالعات دروغ چین و اشــاره 
به شــوخی دکتر جهان پور شروع کرد، با این توضیح که 
به خاطر آمار غلطــی که چینی ها به دنیا دادند، خیلی 
از کشــورها تمهیدات و پیش گیری هــای الزم را در نظر 
نگرفتند. ناصرمقدسی همان ابتدا چند خبر بد داشت: 
رویت دوباره ابوال در آفریقا، مشاهده صد مورد جدید در 
ووهان چین و البته خوشه های کووید1۹ در کشورهایی 
مثل افغانســتان که اوضاع بهداشــتی مناسبی ندارند 
و ویــروس را زنده نگــه می دارند. او از ماندن یک ســاله 
ویروس با انســان ها و عادت کردن به زندگی در کنار آن 
گفت؛ خطر بســیار بزرگی که تاکنون صدهزار کشته از 
دنیا گرفته و فقط مشــکل بهداشــتی ایجاد نمی کند و 
اقتصاد هم به شــدت از این مسأله آســیب می بیند. از 
طرف دیگر تناقضی بین قرنطینه برای حفظ سالمتی 
افراد جامعه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن روی دوش 

افراد شکل می گیرد.
به عقیده ناصرمقدسی تفکر دولت برای نجات اقتصاد 
و کنترل بیماری، تفکر مناسبی نیست، چراکه سیستم 
بهداشــت کشــور ظرفیت محدودی دارد و کادر درمان 
هم به شدت آسیب پذیر است و اگر کادر درمانی خسته 
شود بحران جدی تر می شود. او این پاندمی را بزرگ ترین 

پاندمی بعد از 1۹18 خواند؛ آن هم پاندمی ای که ما به 
هیچ به عنوان منتظرش نبودیــم. دکتر در ادامه به این 
موضوع اشــاره کرد که خودش درمانگر بیماری ام اس 
است که برای درمان آن سیستم ایمنی به شدت سرکوب 
می شود و حاال پزشکان با این چالش مواجه شده اند که 

با کرونا باید چه کنند؟
آخرین حرف های ناصرمقدسی هم مقایسه ای بود میان 

پاندمی 1۹18 و همه گیری کووید1۹.

هم کرونا پیچیده است و هم مقابله با آن
سه شنبه 26 فروردین دکتر سیدحسن حسینی، معاون 
فرهنگی اجتماعــی دانشــگاه در شــریف کرونا کمــی 
از مســائل غیرکرونایــی کرونا حرف زد و بعــد از آن هم 

گفت وگوی استادان برقرار بود.
در شب پنجم دکتر نسترن کشاورزمحمدی از دانشگاه 
علوم پزشکی شــهید بهشتی و دکتر سیدعلی حسینی 
از دانشگاه شهید بهشــتی همه گیری کرونا را از منظر 

سیستم های پیچیده واکاوی کردند.
کشــاورزمحمدی صحبتش را در سه ســرفصل ارتقای 
ســالمت، سیســتم های پیچیده و مدیریت همه گیری 
ارائــه داد: »اولیــن رویکرد به ســالمت بعــد از اختراع 
میکروســکوپ و فراموشــی دیدگاه های خرافی بود که 
باعث شد انسان به سمت ارتقای سالمت برود.در واقع 
اینجا شــروع مســیر پرچالشــی بود که با روان شناسی 
و جامعه شناســی همراه شــد، یعنی عالوه بر مســائل 
پزشــکی، عوامــل روانــی و اجتماعی هم در ســالمت 
به شدت تأثیر گذار شناخته شدند. حاال ما اصطالحا در 
آستانه انقالب چهارم هستیم که در آن سیستم ها سراغ 

سالمت می روند.«
به گفته دبیر کمیته علمی کرسی سالمت یونسکو ما باید 
توجه کنیم با کدام یک از این دیدگاه ها به بیماری نگاه 
می کنیم، چون راهکارها متفاوت اســت؛ پزشــک دارو 
می دهد، روان شناس سراغ اصول روان شناختی می رود 
و جامعه شناس سراغ مســائل اجتماعی مثل مقابله با 
فقر. کشــورهایی مثل کانادا که شاخص های سالمت 
مناسبی دارند، سال هاست به سالمت رویکرد اجتماعی 
دارند و فقط از دیدگاه فیزیولوژیک به این مســأله نگاه 
نمی کننــد، در واقع دیدگاه صرف پزشــکی و فردی به 
سالمت عوامل پایین دستی حساب می شوند: »اینکه 
در اخبار عمدتا از مردم خواهش می شود رعایت کنند، 
فقط نگاه به مســائل پایین دستی است و توصیه کردن 
تنها راه اعمال تغییر نیست. در منشور اوتاوا در انقالب 

سوم سالمت ذکر شده که باید کاری کرد تا مردم بتوانند 
شرایط را به نفع حفظ سالمت کنترل کنند اما این روزها 
مردم به خاطر مســائل اقتصادی مجبورنــد قرنطینه را 

بشکنند و نمی توانند در خانه بمانند.«
او در ادامه ســراغ دیدگاه سیستمی رفت: »این دیدگاه 
علمی تعریف می شــود کــه تمرکزش بــر مطالعه رفتار 
سیستم های پیچیده است. در این دیدگاه ترکیب علوم 
مخلتف از زیست شناســی تا فیزیک وارد تصمیم گیری 
می شــود. سیســتم پیچیــده، مجموعــه ای از اجزای 
متنوع در تعامل یک دیگر است که این اجزا از هم تأثیر 
می گیرند و بر هم تأثیر می گذارند. کرونا هم یک سیستم 

پیچیده است.«
کشاورزمحمدی پیشنهاد داد در بحث سالمت یک قدم 
عقب برویم و با دید سیســتمی تشخیص دهیم بهترین 

گلوگاه برای اعمال تصمیم ها کجاست.
سیدعلی حسینی حرفش را به بررسی مسائل اقتصادی 
شــیوع کرونــا اختصــاص داد: همه ما توقع داشــتیم 
کرونــا یک ماه دیرتر وارد ایران شــود. بعد از ورود کرونا 
همه مســئوالن امید دادند کرونا یک هفته ای سرکوب 
می شــود. آن موقع  داده ها به شدت کم بود و هنوز نرخ 
رشــدی در دســت نبود ولی بعد از به دست آمدن اولین 
نمودار، مــا تالش کردیم با مســئوالن ارتباط بگیریم و 
هشــدار بدهیم تا اینکــه نهایتا یک هفته بعــد از اولین 
تشــخیص کرونا، سوگیری کشور نسبت به کرونا عوض 
شــد. اگر این ســوگیری عوض نمی شــد باید با اوضاع 

به شدت بدتری رو برو می شدیم.
حســینی در حال حاضر سه راهکار را جلوی پای کشور 

می گذارد:
هشــدار بدهیم که مردم در خانــه بمانند. این درحالی  
است که مردم به خاطر مسائل اقتصادی نمی توانند در 

خانه ماندن را تاب بیاورند.
دومین راهبر د ایمنی گله ای اســت، یعنی همه بیرون 
بیاینــد، همه مبتال شــوند و در نهایت همه نســبت به 

بیماری ایمنی پیدا کنند.
سیاســت ســوم که اکثر دنیا در پیش گرفته، سیاســت 
تهاجمی ا ست، مثل کره جنوبی؛ فقط برای تهیه اقالم 
ضروری می توانید خارج شــوید و کارهای دیگر ممنوع 
اســت. بعد از حــدود دو ماه کــه نرخ ابتال بــه بیماری 
شکست، با سامانه ای مثل اپلیکیشن ماسک، می توانیم 

گسترش بیماری را سرکوب کنیم.
به گفته حســینی هرکدام از ایــن راهبردها هزینه های 
متفاوتی دارد و مسأله این است که سراغ کدام سیاست 
باید رفت؟ و شــرایط خاص ایران و محدودکننده هایی 

مثل تحریم را هم باید در نظر گرفت.
نکته قابل توجه این اســت که تا زمان کشــف واکســن 
40 الی 50درصد مــردم خودبه خود در خانه می مانند 
و این یعنی کاهش شــدید مصرف؛ مثــال اگر دولت به 
رســتوران ها اجازه بازگشــایی و فعالیــت بدهد، مردم 
به ســادگی وارد رســتوران ها نمی شــوند، جشن ها کم 
می شــود، مهمانی ها کم می شــود، مصرف پوشــاک 
کم می شــود. حدود50درصد تولیــد ناخالص ملی ما 
از خدمات اســت و این دســته قربانی مهم کروناست. 
البته صنعت هــای خاصی مثل فــروش آنالین در این 
مدت صعود داشــته اند: خیلی ها معتقدند بحرانی که 
قرار اســت ســراغ ایران بیاید بــا دوران جنگ تحمیلی 

برابری می کند.
پیشنهاد حسینی این بود که دولت با هزینه تراشی مردم 
را به سمت  کارهای غیرحضوری و غیراتصالی بکشاند و 
از این طریق اتصاالت و ارتباطات انسانی را از بین ببرد 

تا مانع شیوع بیشتر ویروس کرونا شود. 

 علی 
صالحی

 کیمیا 
جورابچی گزارش
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مروری بر ماجرای 
بازداشت دکتر 

سیروس عسگری 
در آمریکا

عدالت

شاگردهای دیروز و دوستان امروز
فرزاد حمدی، ورودی ۷6 مواد شــریف اســت. سال 80 هم 
ارشــدش را در شــریف شــروع می کند و 8۳ هم دانشجوی 
دکترای مواد شــریف می شــود. سابقه آشــنایی اش با دکتر 
عسگری به اواخر دوران کارشناســی برمی گردد؛ زمانی که 
دکتر تازه از آمریکا برگشــته بود و مواد پیشرفته ارائه می داد. 
بــه قول حمــدی دکتر عســگری عالقه به مــواد را دوباره در 
دانشــجوهای آن دوره زنده کرد. حمدی ارشــد و دکترایش 
را با دکتر عســگری گذراند و ۹ سالی هر روز دکتر را می دید. 
این روزها حمدی از جمله دانشجوهایی ست که برای آزادی 
 دکتر به این در و آن در می زند و پویش تشکیل می دهد و امضا 

جمع می کند.
نیمــا ناظری ســال 85 مواد شــریف قبول شــد و در دوران 
کارشناســی دانشجوی دکتر عسگری بود. ناظری به واسطه 

اینکه خودش دبیر انجمن 
علمی مــواد بــود و دکتر 
هم معــاون دانشــجویی 
دانشکده، ارتباط نزدیکی 
بــا او داشــت و در کنــار 
حمــدی با جمعــی دیگر 
از دانشــجوها و نزدیکان 
و آشــنایان دکتر هرکاری 
که به ذهن شــان می رسد 
و از دست شان برمی آید، 
برای آزادی دکتر عسگری 

انجام می دهند.

یک فنی چی کالسیک
سیروس عسگری سال 56 به عنوان دانشجوی کارشناسی وارد دانشگاه 
تهران می شود و کارشناسی و کارشناسی ارشدش را به صورت پیوسته 
در آنجــا می گذارند. با توجه بــه انقالب فرهنگــی و بحبوحه جنگ و 
انقالب، تحصیل او تا ســال 65 طول می کشــد و در نهایت با رتبه اول 
فارغ التحصیل می شود. دوران دانشجویی دکتر عسگری در دانشگاه 
تهران با حجم عظیمی از فعالیت دانشــجویی و غیردرســی شناخته 
می شود؛ از کمک به نیازمندان و دستگیری از آنها تا تدریس در مدارس 
فقیرنشین شــهر و حتی کارهای اجرایی مربوط به ساخت ساختمان 
جدید دانشکده مهندسی متالورژی در پردیس فنی امیرآباد. عسگری 
مدتی نیز در جهاد ســازندگی مشغول به کار می شود و به صورت مربی 
در دانشگاه تهران و مدارس پایین شهر تدریس می کند؛ ترمودینامیک 
و شــیمی فیزیک در دانشگاه و فیزیک در دبیرستان.  بعد از چند سال 
برای ادامه تحصیل به دانشگاه درکسل آمریکا می رود و در سال 1۹۹2 میالدی دوره دکترای خود را در آنجا شروع 
می کند. البته طبیعت پرانرژی و ناآرام او باعث می شود در دوره دکترا برای آشنایی با جنبه های مختلف علم مواد 
و مباحثه با چهره های سرشــناس این حوزه ها، رفت و آمدی به دانشگاه های لیهای و پنسیلوانیا هم داشته باشد. 
عسگری دکترایش را در درکسل و زیر نظر راجر دوهرتی که از چهره های شناخته شده در علم مواد در جهان است 
می گیرد و سپس مدتی به عنوان محقق فوق دکترا در همسایگی همان دانشگاه، یعنی دانشگاه پنسیلوانیا مشغول 
به کار می شود و در سال 1۹۹۷ پس از اتمام فوق دکترایش به ایران برمی گردد.  بعد از بازگشت به ایران عسگری به 
دانشگاه تهران و پس از مدتی به شریف می آید و در شریف طی همکاری تنگاتنگ با سایر استادان جوان دانشکده 
باعث تبدیل دانشکده مهندسی متالورژی به مهندسی و علم مواد می شود. به گفته دانشجوهای آن دوران حضور 
دکتر عسگری و دیگر استادان جوانی که آن سال ها وارد دانشکده شدند، باعث تحول قابل توجهی در دروس مواد 
می شــود و شور و شوق تازه ای در دانشجوهای این دانشکده برای ادامه تحصیل به وجود می آید. دکتر در ابتدای 
بازگشت به ایران یکی دو ترمی به دانشکده فنی می رود ولی از خوش اقبالی شریفی ها به خاطر وجود میکروسکوپ 
الکترونی عبوری پایش به شریف باز می شود، وگرنه عسگری یک فنی چی کالسیک بود که فنی را به راحتی خاطر 
شریف رها نمی کرد. موضوعی که مثل نقل و انتقاالت فوتبالی هنوز برای بعضی فنی چی ها واکنش برانگیز است!

بازداشت در سفر خانوادگی
دکتر ســال 2012 به اولین فرصت مطالعاتــی اش در آمریکا و به 
دانشگاه کیس وسترن رزرو می رود. جرقه این فرصت مطالعاتی 
در بازدید دکتر پیروز پیروز از شــریف زده می شــود. دکتر پیروز از 
چهره های سرشناس در میکروسکوپ الکترونی  نیمه هادی هاست 
که در دانشگاه کیس وسترن رزرو کار می کرد و زمینه مطالعاتی اش 
شبیه به کار دکتر عسگری بود. البته عسگری در کیس وسترن با 
پیروز همکاری نمی کند ولی شروع ارتباط از طریق آشنایی با پیروز 
است. پروژه ای که عسگری در آنجا روی آن کار می کند، مربوط به 
شناسایی مکانیزم یک رفتار عجیب در فوالدهای ضدزنگ است؛ 
رفتاری که از شناخته شــدن آن ســی ســالی می گذرد ولی هنوز 
کسی مکانیزمش را نمی داند: سخت کاری سطحی فوالد ضدزنگ 
در دمــای پایین. دکتر مدتی روی ایــن پروژه کار می کند و بعد به 
ایران بازمی گردد و مجددا در ســال 201۷ تصمیم می گیرد برای 

سرزدن به فرزندانش که در آمریکا 
مشغول به تحصیل هستند به این 
کشور برود. به محض ورود به خاک 
آمریکا دکتر را دستگیر می کنند و 
به ایالت اوهایو می فرستند، یعنی 
همان جایــی که دانشــگاه کیس 
وســترن قرار دارد. در واقع این بار 
سفر دکتر یک سفر خانوادگی ا ست 
و ویزای ایاالت متحده تنها با هدف 
دســتگیری وی صادر شــده که از 
نظر رویه صــدور ویزا کاری خالف 

عرف محسوب می شود.

اتهام خند ه دار ولی پردردسر
 FBI از قــرار معلوم در مدتی کــه دکتر در آمریــکا نبوده
پرونده ای برای او تشــکیل داده و در ســال 2016 دکتر 
عسگری در دادگاهی به طور غیابی و بدون اطالع و امکان 
دفاع محکوم شده است. او در فرصت مطالعاتی قبلی با 
شرکتی به نام ســوج الک کار کرده که در زمینه اتصاالت 
مورد نیاز مهندسی شیمی مشغول است و کار دکتر مطالعه 
مکانیزم ســخت کاری ســطحی فوالد ضدزنگ برای این 
شــرکت بوده اســت ولی FBI او را متهم به سرقت اسرار 
تجاری این شرکت می کند. جالب آن است که این شکایت 
و اتهام از طرف شــرکت مطرح نشده و خود دولت آمریکا 
تحقیقات را انجام داده اســت. آن طور کــه افراد نزدیک 
بــه دکتر می گویند، دو مأمور پلیس FBI شــهر کوچک کلیولند برای خودنمایی و ترقی رتبه این 
پرونده را علیه دکتر تشکیل می دهند و محتویات آن به اندازه ای پوچ و تهی از مدرک است که هم 
در حکم اولیه و هم در حکم تجدیدنظر نهایی که به درخواست دادستان بازبینی می شود، نه تنها 
دکتر تبرئه شده بلکه دو مأمور FBI هم تخطئه می شوند که بر اساس حدس و گمان و ملیت متهم 
پرونده سازی کرده اید. تنها مدرک پرونده ارسال یک آنالیز کریستالوگرافی از سطح نمونه یکی از 
دانشجویان ایرانی همکار این پروژه بوده است.  در واقع این آنالیز را هرکسی می تواند انجام دهد: 
صرفا الزم است یک سر به خیابان سعدی بزنید و محصوالت این شرکت یا مشابه آن را تهیه کنید و 
در هر آزمایشگاه شیمی، مواد یا فیزیک کشور این تست را انجام دهید! این را هم در نظر بگیرید 
که این تست در قالب قرارداد انجام شده است. مابقی پرونده داستان سرایی و تئوری توطئه بود: 
آنها دکتر را متهم کرده بودند که شما در یک موسسه  دولتی که دانشکده مهندسی دریا دارد، در 
حال کار هستید، شــواهد نشان می دهد در آن دانشکده پروژه ساخت زیردریایی درحال انجام 
است که برای ارتش ایران کاربرد دارد و این اسرار را برای این کار دزدیده اید. از این هم بگذریم که 

هر دانشجوی ترم دوم مواد هم می داند که فوالد ضدزنگ را در آب دریا نمی توان استفاده کرد.
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برای خیلی از ما همه چیز با گزارش گاردین شروع شد؛ گزارشی از استادی ایرانی که در خاک آمریکا بازداشت است و بازداشتگاه او در شرایط عادی 
هم هیچ اســتاندارد بهداشــتی را پاس نمی کند، چه برسد به االن که کرونا دارد جهان را فتح می کند و کوچک ترین بی مالحظگی بهداشتی عواقب 
جبران ناپذیر و خطرناکی به دنبال دارد. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه هم با اشاره به این گزارش در توییتی اعتراض ایران به این موضوع را نشان داد و 
کم کم ماجرا ابعاد رسانه ای و سیاسی و دیپلماتیک جدیدی به خودش گرفت. دکتر سیروس عسگری، فارغ التحصیل دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد 
و دانشگاه درکسل در مقطع دکتراست که در دانشکده مهندسی و علم مواد شریف مشغول به تدریس و پژوهش است. او سال ۲۰۱۷ برای دیدن فرزندانش به 
آمریکا می رود ولی از آن روز به بعد بازداشــت شــده و اجازه بازگشت به ایران را پیدا نمی کند. برای پی بردن به چیستی و چرایی ماجرا و فهمیدن دقیق تر روایت 
اســتاد مواد شــریف، سراغ دو دانشجوی سابق دکتر عسگری رفتیم که این روزها پویش Free Sirous Asgari را در شبکه های اجتماعی راه انداخته اند و به جد 

دنبال آزادی استاد سابق شان هستند؛ فرزاد حمدی و نیما ناظری.

پرونده

مبرا از همه اتهامات
دکتر خــرداد ۹6 به آمریکا می رود و قرار 
بوده شهریور آن سال به ایران بازگردد تا 
مراســم ازدواج دخترش در ایران برگزار 
شــود ولی بعد از ورود بــه آمریکا ناگهان 
همه ارتباطاتش با آشــنایان و نزدیکان 
قطع می شود و هیچ کس از دانشجویان 
و همــکاران اطالعی از موضــوع ندارد. 
دانشــجوها و نزدیکان دکتر ارتباطی با 
خانواده او هم نداشــتند و بعد از حدود 
یک ماه از این اتفاق شــروع می کنند به 
جست وجو در اینترنت و پرسش از افراد 
مختلف تا در نهایت یک تصویر ماگ  شات 

از دکتر پیدا می کنند؛ همان تصویرهایی که هنگام دســتگیری یک فرد از او می گیرند. بعد از 
دیدن این تصویر دانشجویان رودربایستی را کنار گذاشته و خانواده دکتر را پیدا می کنند و پیگیر 
حالش می شوند ولی خانواده دکتر به آنها می گویند که سوءتفاهمی شده و ما مشغول تالش 
برای آزادی دکتر هســتیم. پس از تالش های اولیه وکال و خانواده، حکم غیابی ملغی و دکتر با 
وثیقه آزاد می شــود و منتظر دادگاه جدید می ماند. در همین زمان با آشنایان و نزدیکانش هم 
تماس می گیرد و موضوع شــکایت و پرونده سازی را شرح می دهد. یک سال می گذرد تا نوبت 
به دادگاه برســد و فروردین ۹۷ حکم دادگاه به نفع دکتر صادر می شــود اما دادستان پرونده با 
وجود حکم قاطع و صریح قاضی بی خیال ماجرا نشده و جفت پاهایش را در یک کفش می کند 
و درخواست تجدیدنظر می دهد. طبق قانون آمریکا حکم نهایی تجدیدنظر را هم باید همان 
قاضی اولیه بدهد و با توجه به حکم اولیه معلوم است که نتیجه چه خواهد بود. دادرسی دوم زمان 
زیادی طول می کشد تا نهایتا در آبان ماه سال ۹8 حکم نهایی دکتر صادر می شود و این حکم 
به قدری از نظر قاضی معلوم و بدیهی بوده که برخالف رویه به هیئت ژوری هم ارجاع نمی دهد 

و پرونده را مطابق حکم اولیه مختومه اعالم و دکتر عسگری را از تمام اتهامات تبرئه می کند.

یک معلم واقعی
فرزاد حمــدی البه الی صحبت هایش گریزی هم به خاطرات 
خوب و خوشــش از هم نشینی با دکتر عسگری زد: وقتی من 
فارغ التحصیل شدم، دکتر 50 سالش بود ولی جوری والیبال و 
فوتبال بازی می کرد که کسی به گرد پایش نمی رسید. بهترین 
عبارت در توصیف او همان شــعر معروف اســت که »موجیم 
که آســودگی ما عدم ماســت«. دکتر محبوبیت خاصی بین 
دانشجوها داشت و همین هم باعث شد در طول مدت کوتاهی 
افراد زیادی به این پویش بپیوندند و صفحه اینســتاگرام آن را 
دنبال کنند. سبک رفتاری و تحولی که در دانشکده مواد ایجاد 
کرد، محبوبیت او را به همراه داشــت. با بچه های دانشــکده 
والیبال بازی می کرد، پسرها را به ویالیی که در طالقان داشت، 
دعــوت می کرد و به آنها مشــورت و راهنمایی مــی داد و تأثیر 
زیادی روی دانشجوهایش داشت.دکتر عسگری هم معلم بود، 
هم محقق اما جنبه معلمی دکتر خیلی پررنگ تر اســت و این 
موضوع هم به تسلط و دانش او برمی گردد و هم به مهارت هایی 
که به دانشجوهایش یاد می داد؛ مهارت هایی مثل کار گروهی 
و تعامل با دیگران و همکاران. دکتر به دانشجوهایش یاد می داد 
که نه تنها یک مهندس خوب باشند، بلکه یک انسان حرفه ای 
و درست کار هم باشند. در کالس هایش به دانشجوهایش یاد 
می داد که چطور اســتدالل کنند. بعضی وقت ها دانشجوها 
را ســر کالس چند دسته می کرد و از هر دسته می خواست در 
یک موضوع که چند دیدگاه و نظریه وجود داشت، طرفدار یک 
نظریه شــوند و از آن در مقابل نظریه های دیگر دفاع کنند، با 

یکدیگر بحث کنند و همدیگر را قانع کنند.

به خاطر استاد
جمعی از دانشــجوهای ســابق و نزدیکان و آشــنایان دکتر در حال حاضر مشغول فعالیت و 
تشــکیل پویش برای آزادی او هســتند. کار اصلی شان فعال فعالیت در شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک و اینستاگرام و توییتر برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی ا ست. البته وزارت 
خارجه هم در سطح دیپلماتیک تالش هایش را انجام می دهد و دکتر ظریف و آقای عراقچی 
و دکتر غالمی به عنوان وزیر علوم در حال پیگیری هستند. تعدادی از بچه های این پویش که 
در آمریکا حضور دارند، تماس هایی با سناتورهای آمریکایی می گیرند تا ماجرا را برایشان شرح 
دهند و مقدمات آزادی دکتر را فراهم کنند. البته فعالیت رسانه ای این گروه فعال محدود بوده 
و منتظر چراغ سبز از سوی خانواده دکتر و مسئوالن کشور هستند که نمود رسانه ای بیشتر به 
فعالیت هایشان بدهند، چراکه ممکن است سروصدای بیش از حد پرونده را از مسیر عادی اش 
خارج کند و باعث دردسر بیشتر برای دکتر شود. تالش این پویش اقناع افکار عمومی ا ست. 
کانال های ارتباطی مختلفی در حالت آماده باش هستند تا با چراغ سبز خانواده دکتر و مسئوالن 
فعالیت های رســانه ای و تأثیرگذاری بر افکاری عمومی را پیــش ببرند. از ابتدا تصمیم دکتر 
این طور بود که زیر بار سیاسی بودن این پرونده نرود. قطعا این پرونده سیاسی است و بر اساس 
ملیت صادر شده ولی دکتر قصد داشت از طریق 
فنی و علمــی تبرئه خودش را بگیــرد، به خاطر 
همین هیچ اقدام سیاسی تا قبل از صدور حکم 
انجام نشده است. تالش نزدیکان و آشنایان دکتر 
هم آگاه سازی افکار عمومی نسبت به واقعیت این 
پرونده است، چراکه موضوع سرقت اسرار تجاری 
مسخره و مضحک به نظر می رسد. این فرایند، یک 
فرایند کامال شناخته شده است ولی مکانیزم آن 
را کســی نمی داند و اصال چیــزی برای دزدیدن 
وجود ندارد. مهم ترین کاربرد این فناوری در حال 
حاضر ساخت تیغ ریش تراشی است، یعنی اصال 

تکنولوژی سطح باالیی وجود ندارد.

بهانه، بهانه و بهانه و جانی که در خطر است
کمی به عقب برگردیم؛ دکتر به محض اینکه پایش را در فرودگاه آمریکا می گذارد و قبل از اینکه 
ورودش ثبت شود و پاسپورتش مهر بخورد، بازداشت می شود. دکتر با ویزای توریستی و برای 
مدت زمان محدود به آمریکا رفته و در مدت دادرسی ویزایش هم تمام می شود، لذا بالفاصله 
بعــد از صدور حکم نهایی تبرئه در دادگاه در آبــان ۹8، مجددا به جرم حضور غیرقانونی در 
خاک ایاالت متحده دستگیر می شود و به بازداشتگاه مهاجرتی انتقال پیدا می کند. ارتباط 
دوستان دکتر مجددا با او قطع می شود تا حدود دو هفته پیش که دوباره می توانند با خانواده 
او تماس بگیرند. این بار اخبار خوشایند نیست. بوی آزار و اذیت به مشام می رسد. آن طور که 
خانواده دکتر می گویند در این مدت 11 بار برای دی پورت کردن، عســگری را با پابند سوار 
هواپیما می کنند و در چهار بازداشتگاه مختلف می چرخانند ولی او را به ایران نمی فرستند. 
از همه ناراحت کننده تر اینکه از روز ده مارس به بعد دکتر را در زندان مهاجرتی لوییزیانا نگه 
می دارند که از لحاظ وضعیت نابه ســامانش زبان زد است. این زندان یک بازداشتگاه موقت 
است و قانونا فقط سه روز می توانند هرکسی را در آن نگه دارند ولی دکتر عسگری از ده مارس 

آنجاســت. این بازداشتگاه به هیچ وجه شرایط مناسبی ندارد، برای تمام افراد فقط دو دوش حمام و توالت در دسترس است، هیچ امکانات 
شست وشوی لباسی نیست، امکانات بهداشتی وجود ندارد و حتی به دکتر عسگری در ابتدا اجازه نمی دادند از ماسک شخصی اش استفاده 
کند. زندانیان مختلف می آیند و می روند ولی عسگری را به بهانه اینکه به خاطر شیوع کرونا پروازی به ایران وجود ندارد، نگه می دارند. گفتیم 
کرونا! طی این مدت ســه مورد تأییدشــده کرونا در ســاختمان محل نگهداری دکتر عسگری گزارش شده و این در حالی است که هیچ نوع 
استاندارد بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در این بازداشتگاه شرجی وجود ندارد. طبق بررسی های دانشجویان و خانواده  دکتر طی این 
مدت پروازهای زیادی از مسیر پاریس، رم و فرانکفورت به ایران انجام شده است. حتی نزدیکان و خانواده دکتر حاضرند هزینه های پرواز را 
بپردازند ولی دولت آمریکا هنوز قبول نکرده اســت. بر اســاس قانون و روال مرسوم، عملیات دی پورت باید ظرف دو هفته انجام شود. دکتر 
عسگری شب قبل از اعالم حکم دادگاه تجدیدنظر به دانشجویانش می گوید ممکن است به مدت دو هفته او را به بازداشتگاه انتقال دهند 
و بعد به ایران بفرســتند. حتی دکتر از تالش وکالیش خبر می دهد که ســعی دارند همین دو هفته بازداشــت را هم لغو کنند ولی در نهایت 
این بازداشــت خیلی بیشــتر از دو هفته طول می کشد. در هر صورت فعال جان یک انسان در خطر است. در شرایط همه گیری ویروس کرونا 
ابتدایی ترین نکات بهداشتی در بازداشتگاه رعایت نمی شود، نه فواصل ایمنی، نه امکانات اولیه نظافتی و نه اقدامات پیشگیری کننده مثل 
استفاده از ماسک و دستکش. همه اینها در حالی  است که دکتر عسگری سابقه  عفونت های ریوی شدیدی دارد و این شرایط برای او بسیار 

خطرناک است. دختر دکتر در این ایام روزی یک بار با زندان تماس می گیرد و با او حرف می زند و از وضعش جویا می شود.
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شــاید کســی دو ماه پیــش فکر 
نمی کرد وضعیت به گونه ای تغییر 
کند که دانشجویان چینی ترجیح 
دهند به جای ماندن در کشورهای 
اروپایــی بــه خانــه برگردنــد تا از 
ویروس کرونا در امان باشــند اما حال ویروس کرونا تمام 
اروپا را به صورت گسترده در برگرفته است و کشور آلمان 
نیز مســتثنی نبوده است. تقریبا پنج هفته پیش بود که 
هنوز درگیری ذهنی دانشجویان در دانشگاه پاس کردن 
امتحانات پایان ترم بود اما زمانی که امتحانات دانشگاه 
ما نیز لغو شــد، دانشــجویان متوجه شــدند کــه آلمان 

نیز رســما به سرنوشتی 
شــبیه کشــورهای دیگر 
دچار شده اســت. البته 
این اولین رویارویی مردم 
آلمان بــا ویــروس کرونا 
نبود. حتــی از اوایل ماه 
مارس که تعداد مبتالیان 
در آلمــان تــازه عدد صد 
را گذرانده بود، وســایلی 
ضدعفونی کننده  مانند 
دســت و ماســک خیلی 
ســخت در داروخانه هــا 
پیدا می شــد. این وضع 
هنــوز هــم ادامــه دارد. 
بــه دلیــل اینکــه آلمان 
به صــورت ایالتــی اداره 
می شود، پیش از این نیز 
ایالت های دیگر که بیشتر 
درگیر این بیماری بودند، 
تعطیل کــردن  فرمــان 
دانشــگاه ها و مــدارس 
را صادر کــرده بودند اما 

تعطیل شدن دانشــگاه ها و رشد نمایی تعداد 
مبتالیــان در آلمان بود که مــردم را واقعا به تکاپو 

انداخت. در روزهای نخســت، مانند همه کشــورهای 
غربی، این تکاپو فقط محدود به خالی شدن قفسه های 
دستمال توالت بود؛ کمبودی که هنوز هم ادامه دارد و اگر 
خوش شانس باشید، شاید بتوانید بعضی روزها یک بسته 
دســتمال توالت، آن هم با طرح توپ فوتبال پیدا کنید. 
کم کم این رونــد به محصوالت دیگــری همچون برنج، 
پاستا، آرد، سیب زمینی و پیاز نیز سرایت کرد. با گذشت 
چند روز و عادت کردن نســبی مردم به شــرایط، بعضی 
از این محصوالت دوباره به قفســه های ســوپرمارکت  ها 
ر  د مــا  ا زگشــتند  با
حــال حاضر نیــز برای 
پیداکردن بعضی اقالم 
خــاص باید به شــانس 
خــود اتکا کنیــد و وارد 
مغازه بشوید. البته بقیه 
محصــوالت به راحتــی 
رکت ها  ما پر ســو ر  د
پیــدا می شــوند. الزم 
بــه ذکر اســت که همه 
در  مشــاهدات  ایــن 
یی  نشــجو ا د شــهر 
دارمشتات انجام شده 
و به احتمال زیاد وضع 
در شــهرهای بزرگ تــر 
متفاوت اســت. غیر از 
تعطیلی دانشــگاه ها، 
دولت آلمــان از حدود 
یک هفتــه پیش اعالم 
کــرد تمام رســتوران ها 
که قبال اجازه باز بودن 
تا ســاعت 18 با رعایت 

مسائل بهداشــتی را داشتند، برای سرویس 
حضوری بسته شــده اند و فقط برای ارائه غذای 
بیرون بر اجازه باز ماندن دارند. آرایشــگاه ها، کافه ها و 
بقیه اماکنی که نیاز فوری به آنها وجود نداشت نیز بسته 
شدند.  دولت آلمان همچنین اعالم کرد تجمع بیشتر از 
دو نفر برای کســانی که در یک خانه زندگی نمی کنند، 
ممنوع اســت و مردم باید فاصله حداقل 1.5 متری را با 
یکدیگر در اماکن عمومی رعایت کنند. تأثیر این قوانین 
 Rewe در یکی از فروشگاه های زنجیره ای آلمان به نام
قابل مشاهده بود. قبل از این قوانین و وقتی که تعداد 
مبتالیان هنوز پایین بود، قراردادن یک صفحه شیشه ای 
رو بــه روی صندوق دار و پوشــیدن دســتکش توســط 
کارکنــان تنها اقدامــات موجود در برابــر ویروس کرونا 
بــود اما در مراحل بعدی، مردم در صف ها نیز به صورت 
خودجوش با رعایت فاصله مناســب می ایستادند و در 
آخرین اقدام، متوجه شــدم که این فروشگاه شخصی 
را مســئول کنترل تعداد افراد حاضر در فروشــگاه قرار 
داده و این فرد چرخ دستی شــخصی را که از فروشگاه 
 بیرون  می آید ضدعفونی می کند و به دســت نفر بعدی 

می دهد. 
داشتن چرخ دســتی اجباری بود و بدین شکل، فاصله 
مناســب بین افراد نیز حفظ می شــد. البته این قانون 
خیلی سفت و سخت رعایت نمی شد و در دفعات بعدی 
روند متفاوتی می دیدم. هرچند این مسائل قانون مندی 
مردم آلمان را نشــان می دهد اما خبرهای بسیاری نیز 
از شهرهای مختلف از جمله برلین وجود دارد که مردم 
به دلیل گرم تر شدن هوا در فضای سبز تجمع می کنند 
و بساط باربیکیو برپا می کنند. در برلین پلیس روزهای 
پرمشغله ای را می گذراند و هرروز باید با موارد متعددی 
از این گونه تخلفات دســت و پنجه نرم کند. همچنین با 
توجــه به اخباری که به گوش  می رســد، آلمان تصمیم 
دارد جریمه هــای نقدی باالیی نیز بــرای این تخلفات 
تعیین کند. این جریمه ها ممکن اســت در برلین حتی 

بــرای رعایت فاصله 1.5 متــری در اماکن عمومی بین 
50 تا 500 یورو نیز باشد. با توجه به گفته های مقامات 
آلمــان، ایــن محدودیت ها حداقل تــا 20 آوریل ادامه 
خواهد داشت و به عنوان مثال دانشگاه دارمشتات نیز 
ترم خود را از 20 آوریل تا حداقل اول ماه ژوئن به صورت 

مجازی آغاز خواهد کرد. 
کشــور آلمان با اینکه تعداد مبتالیان بســیاری زیادی 
دارد، نرخ مرگ ومیر در این کشور نسبت به دیگر کشورها 
بسیار پایین تر است. یکی از دالیل این امر تعداد باالی 
تست های انجام شده در این کشور است. براساس یکی 
از تخمین هــا آلمان در حال حاضر نزدیک به 500هزار 
تست در هفته انجام می دهد که رقم بسیار باالیی است. 
در نتیجه با شناســایی افراد مبتال به ویروس در مراحل 
اولیــه می توانند به ســرعت افــرادی را که بــا فرد مبتال 
در تمــاس بوده اند شناســایی و آنهــا را قرنطینه کنند. 
همچنین گفته می شــود اکثر افرادی کــه در آلمان به 
این ویروس مبتال شده اند از قشر جوان جامعه هستند 
و شــاید این نیز دلیل دیگری برای نرخ پایین مرگ ومیر 
در این کشــور باشــد اما با همــه این تفاســیر، هنوز از 
قرنطینه سراســری به آن معنا که در کشــورهایی مانند 
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه دیده می شود جز در ایالت های 
باواریا و زارلند خبری نیســت. شــاید دلیــل تن ندادن 
آلمان به قرنطینه سراســری عملکرد خوبــش تا اینجا 
و ترس از آســیب اقتصادی ســنگینی باشــد که در اثر 
قرنطینه متحمل خواهد شــد؛ هرچند هیچ یک از این 
دالیــل نمی توانند بهانه ای برای به  خطر انداختن جان 

انسان ها باشد. 
در تصویر متن نصب شــده روی در یکــی از خانه ها در 
دارمشــتات را می بینید: ممنون. مــا از همه پلیس ها، 
پرسنل پزشــکی، آتش نشــان ها، داوطلبان، کارکنان 
جمع آوری زباله، کارکنان پســت و همه کسان دیگری 
که در زمان نیاز کمک می کنند تشکر می کنیم. ممنون 

که شما برای ما حضور دارید.

کشور به کشور با کرونا
نیم دانگ دارمشتات

روایت دانشجوهای ایرانی از شیوع کرونا در کشورهای مختلف

پیمان ملک محمدی

گل های پژمرده

حــدود 50 روز پیــش اولیــن مــورد کرونــا در هلند 
شناسایی شد؛ شخصی که به شمال ایتالیا رفته بود 
و بعد از برگشــت مشخص شــد به کرونا مبتالست و 
در بیمارســتان قرنطینه شد. بعد از آن در چند شهر 
دیگر هم افرادی شناســایی شــدند. از آن روز به بعد 
کم کم اقالم بهداشــتی در هلند سخت پیدا می شد. مثال من خودم برای 
تهیه مایــع ضدعفونی کننده به جاهای زیادی ســر زدم تــا نهایتا یک جا 
پیــدا کردم کــه آنجا هم به صورت ســهمیه ای توزیع می کردنــد. البته در 
روزهــای اول مردم زندگی عادی خودشــان را داشــتند و توجه خاصی به 
مســائل بهداشــتی نمی کردند؛ مثال برای چک کــردن بلیت قطار، مأمور 
بلیــت را از مســافر می گیرد و روی دســتگاهی قرار می دهد تــا اعتبار آن 
مشــخص شــود که خود این فرایند می تواند بیماری را بیــن مردم انتقال 
دهد. من به شــرکت قطار پیام دادم و مســأله را توضیــح دادم ولی با این 
اســتدالل که ویروس روی اشــیا زنده نمی ماند، نپذیرفتند. البته بعدا و با 
شــیوع بیشــتر بیماری این فرایند را تصحیح کردند. دانشگاه ها بیشتر از 
یک ماه است که همه مراکزشــان را تعطیل کرده اند و فقط با اجازه رئیس 
هر بخش می شود برای برداشتن وسیله یا کاری ضروری وارد ساختمان ها 
شــد. دانشــجوها همه در خانه حضور دارند و همــه کالس ها و امتحانات 
آنالیــن اســت و برای تــرم بعد هم پیش بینی می شــود آموزش به شــکل 

نمره هــای هــر درس آنالین باشــد. قرار است 
پروژه هــا اختصاص پیدا نیــز بیشــتر بــه تمرین ها و 

کند، چون در آزمون آنالین امکان تقلب وجود دارد و کاری از دست شان 
برنمی آید. هر از چندی دولت یک سری دستورالعمل ها را به مردم ابالغ 
می کند؛ مثال گفتند همه مشــاغل به جز مشاغل ضروری مثل پلیس، 
مراکــز درمانی، آتش نشــانی و... بایــد از خانه کار کننــد. مدارس نیز 
تعطیل است و فقط آنهایی که والدین شان در مشاغل ضروری فعالیت 
می کنند، می توانند به مدرســه بروند. کســانی که عالئــم دارند، باید 
در خانه قرنطینه شــوند، حتی اگر در مشــاغل ضروری حضور داشته 
باشــند. رستوران ها و آرایشــگاه ها و محل  های تجمع و اماکن تفریحی 
بســته است. اول آوریل اعالم کردند که تا آخر ماه میالدی این مقررات 
اعمال می شود. برای خرید باید صبح زود بروی که به شلوغی نخوری. 
البته مردم ســعی می کنند به مواردی مثل فاصله در صف توجه داشته 
باشــند. ظرفیــت درمانی هلند هــم در حال تکمیل اســت و به همین 
دلیل شــنیده ام تعدادی از بیماران را به آلمــان منتقل کرده اند. برای 
افــرادی که فاصله با اشــخاص دیگر را رعایت نکننــد، تا چهارصد یورو 
جریمه در نظر گرفته شــده است. نکته دیگر هم ضرری ا ست که کرونا 
 به صنعت گل هلند زده و میلیون ها گل را به دلیل شیوع کرونا به اجبار 

از بین برده اند.

هادی ستوده

آلمان

هلند
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پرونده



اولش فقط خبری بود در خروجی خبرگزاری ها که گریبان مردم مشــرق زمین را گرفته، تصاویرش را که می دیدیم مو بر تن مان ســیخ می شــد و 
یاد فیلم های آخرالزمانی می افتادیم ولی می گفتیم کســی که خفاش می خورد، پای تب ولرزش هم می نشــیند و این مرض قرن بیســت ویکمی 
فرســنگ ها با ما انســان های خوش غذا فاصله دارد. حاال هر چه بود و نبود، یک ماهی بیشــتر این خیال خوش سر کارمان نگذاشت و اسفند که 
آمد، کرونا یکی بعد از دیگری کاری را کرد که اســکندر و چنگیز نتوانســتند به این ســرعت و کیفیت از پســش برآیند. برای اینکه کمی ملموس تر وضعیت 
کشــورهای درگیر با کرونا را حس کنیم و فقط به گزارش خبرنگارهای صداوســیما بسنده نکرده باشیم، رفتیم سراغ دانشجوهایی که می شناختیم و ازشان 
خواســتیم از زندگی مردم در شــرایط همه گیری بیماری، اقدامات دولت برای کنترل شــیوع، فرهنگ رفتاری مردم و حال وهوای جامعه کرونازده برایمان 
بگویند. در این شــماره بچه ها از ایتالیا، آلمان، فرانســه و هلند برایمان نوشــته اند و در شــماره بعد هم میزبان روایت هایی از آمریکا، ســوئیس، اســترالیا و 

اوگاندا خواهیم بود.

پرونده

کرونایی در چکمه اش هست

از اواســط امتحانــات بــود که از 
گوشــه و کنار حرف کرونا شــد. 
میالن، شــهر ما فکــر می کنم از 
اولین شــهرهای ایتالیــا بود که 
قرنطینه شد. اوایل هیچ ایده ای 
در مورد اینکه اگر قرنطینه باشــیم چه اتفاقی می افتد 
نداشتیم. تا 2۳ فوریه هنوز قطارها و پروازها برقرار بود، 
مغازه ها و رســتوران ها باز بودند و صدای خنده های تا 
بعد از نیمه شــب از بار پایین خانه مان شنیده می شد. 
2۳ فوریه تقریبا ماجرا جدی شــد، مکان های عمومی 
مثل رستوران ها مجبور به تعطیلی شدند. در طول دو 
هفته بعد تمام مدارس و دانشگاه ها هم تعطیل شدند، 
عــالوه بر آنها تقریبــا هر مکانی بــرای تفریح و خرید، 
غیــر از مواد خوراکــی هم کارش به تعطیلی کشــید. 
به تدریج پروازها و قطارها هم لغو شدند. یک روز صبح 
بیدار شدیم و دیدیم اجازه خروج از استان لمباردی را 
هــم دیگر نداریم، نه هوایی و نــه زمینی. اینجا بود که 

یک مقدار نگران شدم.
در تمــام این مــدت با دویــدن در پارک نزدیــک خانه، 
خــودم را ســر حــال نگــه می داشــتم کــه در روزهای 
مصــادف با عیــد نــوروز همه پارک هــا هم مجبــور به 
تعطیلی شــدند. به عالوه فروشــگاه ها دستورالعملی 
دریافــت کردند مبنی بــر اینکه تراکم حضــور افراد بر 
حســب متــر مربع نباید از یک حداکثر بیشــتر شــود، 
بــرای همین بــا کاهش ســاعت کاری فروشــگاه های 
 مــواد غذایی صف هــای طوالنــی جلوی اغلب شــان 

ایجاد شد.

برنامه هــای دولــت بــرای اجــرای قرنطینه 
دومرحله ای بود که در هر دو مرحله باید یک فرم 

خوداظهاری پر می کردیم و دلیل حضور خود در بیرون 
از خانــه را توضیــح می دادیم اما جریمه هــای نقدی و 
قضایی در مرحله دوم بســیار سنگین تر شد. در مرحله 
اول هنوز امکان ورزش کردن به صورت انفرادی با رعایت 
فاصله وجود داشــت اما در مرحله دوم که از حدود یک 

ماه پیش شدت گرفت، جز برای مواردی مثل 
خرید و درمان و شغل های ضروری نباید از خانه 
خارج می شــدیم. فردای همان روز کــه این خبر گفته 
شد و هنوز از جدیت آن مطمئن نبودم، در مسیر ماراتن 
همیشــگی کنار رودخانه نویلی، پلیس دوچرخه سوار 
با من برخورد کرد ولی خوش شــانس بودم و توانستم از 

جریمه قسر در بروم.

یکــی از اتفاقات دوست داشــتنی در این میان فعالیت 
دســته جمعی همســایه ها از بالکــن و پنجره هــا بود. 
گویــا از طریــق اخبــار خبررســانی می شــد که ســر 
 ســاعت مقرر آهنگ یــا کار خاصی به طــور هماهنگ 

انجام شود.
کارهای اداری ضروری از قبل تعیین شــده با ســرعت 
بسیار کمتر نسبت به ســابق اما تلفنی ادامه پیدا کرد. 
بیمارستان های موقت ساخته شد. همچنین بعضی از 
دانشگاه ها با شــرایط خاص آزمایشگاه ها را در اختیار 
دانشــجویان در حــال فارغ التحصیلــی قــرار دادند تا 

کارهایشان به سرانجام برسد.
هرچنــد آمار نگران کننــده ای برای تعــداد تلفات این 
بیمــاری در ایتالیــا وجود دارد اما تا زمان نوشــتن این 
متن 80درصد افراد فوت شده باالی ۹0 سال داشتند و 
هیچ مورد زیر ۳0 سال گزارش نشده که بی ربط به این 
موضوع نیســت که ایتالیا دومین جامعــه پیر را در دنیا 

شامل می شود.
همه ابعاد قرنطینه به کنار، تأثیر غیرقابل انکارش روی 
شــرایط اقتصادی نگران کننده بود و هســت اما دولت 
خوشبختانه زود راهکارهای حمایتی ارائه کرد که شامل 
دریافت ماهانه 800 یورو برای افراد ایتالیایی در صورت 
درخواست، تعلق بیمه بیکاری به همه افرادی که بیکار 
شده بودند و وام های طوالنی مدت می شد. به عالوه با 
پرکردن فرم های اعالم شــده از ســوی شهرداری، همه 
افــرادی که به صورت قانونی در ایتالیــا اقامت دارند از 
بن های خرید مایحتاج غذایی بــه ارزش 200 تا 500 

یورو برخوردار می شوند.

با کرونا بساط عاشقی هم تعطیل است

در فرانســه بیش از یک ماه است 
که وضعیت قرنطینه اعالم و اجرا 
شــده و برای بیرون رفتن از خانه 
باید فرم مخصوصی را تکمیل کرد. 
البته فقط در چند مورد خاص مثل 
خرید، ورزش انفرادی و رفتن به مراکز درمانی می توان 
از خانه خارج شد و غیر از مراکز درمانی برای باقی موارد 
بیشــتر از یک ساعت حق بیرون بودن از خانه را ندارید، 
چراکه در فرم ذکرشده ساعت و تاریخ و آدرس را باید وارد 
کنید. همچنین بیرون رفتن تان باید محدود به شعاع یک 
کیلومتری منزل تان باشــد. پلیس هم روی این قوانین 
نظارت دارد و بار اول 150 یورو و در دفعات بعدی 1500 

یورو متخلفان را جریمه می کند.
مردم فرانسه اوایل شیوع کرونا و قبل از اعمال قرنطینه 
مســائل بهداشــتی را زیاد رعایت نمی کردند و زندگی 
عادی داشــتند، حتی در حمل ونقل عمومی فقط من 
دســتکش و ماســک داشــتم و برای بقیه این موضوع 
عجیب بود و یکی دو نفر هم مســخره ام کردند و گفتند 
اینجــا که چین نیســت. ولی بعــد از قرنطینه مردم هم 
مراعات شان خیلی بیشتر شد، مثال بزرگراهی که نزدیک 
خانه من اســت، در حالت عادی همیشه ترافیک دارد 
ولی االن هیچ ماشــینی داخلش نیســت یا مثال وقتی 
برای رفتن به مرکز خرید سوار اتوبوس می شوم، معموال 
فقط من هســتم و راننده، در حالی که در شرایط عادی 

بیست نفری همیشه بودند.

در مراکــزی کــه معموال صف مردم تشــکیل 
می شــود، روی زمیــن عالمت گــذاری شــده تا 

فاصله اجتماعی بین افراد رعایت شود. همه مغازه ها و 
شرکت ها بسته اســت و مردم دورکاری می کنند و چون 
بازدهی دورکاری پایین است و شرکت ها وضع درآمدی 
خوبی ندارند، دولت قرار اســت تا مدتی از آنها مالیات 

نگیــرد. کالس های دانشــگاه ها هم مجازی 
تشکیل می شود و دانشــجوهای فرانسوی را به 

شهر محل زندگی شان فرستاده اند.
حدود یک ماه ونیــم پیش که از ایران به فرانســه آمدم، 
عالئمی شبیه به کرونا داشتم. آن زمان در فرانسه خبر 
خاصی نبود و فقط ترســش بین مردم وجود داشت. در 

حالی که نه کارت بیمه همراهم بود و نه مدرک شناسایی، 
فقط با یک کارت دانشجویی که اعتبار خاصی هم ندارد 
به بیمارســتان رفتم. شــرایطم را توضیــح دادم و کادر 
درمانی بالفاصلــه من را به اتاق ایزولــه منتقل کردند، 
در حالی که در شــرایط عادی بدون مدرک شناسایی و 
کارت بیمه اصال کار کسی را راه نمی اندازند. شش هفت 
ســاعتی آنجا بودم و پرســتارها مرتب می آمدند و تبم را 
انــدازه می گرفتند و آزمایش انجــام می دادند و خیلی 
مســائل بهداشــتی و ایمنی را جدی در نظر داشــتند، 
حتی برای گرفتن تصویر سی تی اسکن، دور آن دستگاه 
بــزرگ را کاور پوشــاندند و به اتاق ایزولــه آوردند و من را 
از آن خــارج نکردند. آخرش هم هیــچ پولی نگرفتند و 
بعدش ایمیل زدند که مدرک شناســایی و کارت بیمه را 

برایشان بفرستم.
بعدا که وضعیت شدیدتر شد، مثل بقیه جاها امکانات 
بهداشــتی ماننــد ماســک و ژل و... کمیــاب و حتــی 
نایاب شــد. حدود یک مــاه پیش هم تعــداد زیادی از 
پزشکان فرانســوی به دولت نامه زدند و شکایت کردند 
 که امکانات درمانی و بهداشــتی ما در مواجهه با کرونا 

کم است.
بعضــی از ســایت های فیلم و کتــاب و ســرگرمی و... 
خدمات شــان را برای این ایــام رایگان کردنــد. اپراتور 
موبایل هم پیام داده که اگر تمایل داری، فالن شماره را 
بفرســت تا روی قبض موبایلت 5 یورو اضافه شود و این 

مبلغ در راه مقابله با کرونا به مصرف برسد.

مهدی ارجمندی

ماندانا هاشمی

فرانسه

ایتالیا

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  853
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شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی 
در دانشگاه صنعتی شریف

قوانین سرویس های 
بهداشتی

۱. سیســتم نوبت دهی: مدیریت امور 
دانشــجویی برای جلوگیــری از تجمع 
در ســرویس های بهداشتی، سامانه ای 
جهت نوبت دهی به دانشــجویان آماده 
کرده است. دانشجویان باید یک روز قبل 
از میان بازه های 5دقیقه ای تعیین شده، 
زمان و ســرویس مورد نظر خــود را رزرو 
کنند. البته قابلیت روزفروش هم هست 

که آن دیگر پولی است.
۲. دستشویی دانشکده ها فقط مختص 
دانشــجویان همان دانشــکده است. 
البته بنده بــا این موضوع مخالف بودم 
ولی وقتی اتحاد نادر بین تمام استادان 
و شــورای صنفی دانشــکده هوافضا را 

دیدم، پافشاری نکردم.
 mabal.sharif.edu 3.  دامنــه ســامانه 
Servicebehdashti. است. اول خواستیم
sharif.edu بگذاریم که دیدیم خیلی 
طوالنــی می شــود. یکــی از مدیــران 
 dastshooyi.sharif.edu توصیه کرد
بگذاریم که بنــده مخالفت کردم چون 
ایرانیان مصــوت »او« را در فینگلیش، 
 ،”oo“ %2۹.6 ،”ou“ 4۷% به صــورت
u“ %22.4” و 1% به شــکل سایر موارد 
می نویسند و خب 5۳% اقدام ناموفق در 
ثبت نام می تواند فجایع بزرگی در فضای 

دانشگاه ایجاد کند.
4. برخــی کابین هــای ســرویس های 
بهداشــتی الف صفر بــه دلیل کم بودن 
تعداد روشــویی ها در ســایت غیرفعال 
اســت. در واقعیت کاســه توالــت آنها 
بتن ریزی شــده تا امکان تخلف وجود 
نداشــته باشــد. البته درهای همه این 
دستشــویی ها برای پاسداشــت آزادی 
بیان فعال است و دانشجویان می توانند 

بحث های قبلی را پیگیری کنند.
5. دستشــویی آقایان و خانم ها نه تنها 
همچون گذشته جداست، بلکه سامانه 
اصال اجازه نمی دهد افراد در سرویسی 
خالف جنسیت شــان ثبت نــام کنند، 
حواس تان باشــد کد فراموشــی هم در 

این مواقع کار نخواهد کرد.
6. توالت های فرنگــی به منظور حفظ 
ســالمت همــگان در دانشــگاه پلمپ 
شدند. چنانچه کسی مجبور است از این 
نوع سرویس اســتفاده کند، به صورت 
پرتابــل توالت فرنگی شــخصی خود را 

همراه داشته باشد.
۷. این ســامانه ویژه دانشجویان است 
و فارغ التحصیــالن نمی تواننــد از آن 
استفاده کنند. لذا از دانش آموختگان 
عزیز خواهشــمندیم پیــش از ورود به 
دانشگاه ســرویس رفته باشــند و یا به 
بعد از حضور در دانشگاه موکول کنند.

۸. برای جلوگیری از به وجود آمدن بازار 
ســیاه و توزیع عادالنه ســرویس ها، هر 
دانشــجو می تواند روزانه ۳ سانس رزرو 
داشته باشد که فقط یک مورد می تواند 

در ساعات پیک باشد.

بس زود ملول گشتی از هم نفسان /  آه از دل تو که سنگ می بارد از او چشمت که فسون و رنگ می بارد از او /  افسوس که تیر جنگ می بارد از او 
)حافظ شیرازی، قرن هشتم، رباعیات(

ایــن شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به یــاد دادن که فراتــر از فرمول و اصــل و قانون 
اســت، به رفتــار و گفتار و کردار و پنــدار و حتی لبخندی که از هزار کتابخانه بیشــتر یاد 
می دهد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به استادانی که پدر نه، یک رفیق بزرگ تر 
می شــوند برای شــاگرد کــه دربه در دنبال چنین رفیق هایی ســت تا ســفره دلــش را باز 

کند، به اســتادانی که گره از کار شــاگرد باز می کنند و شاگرد هم دوست دارد گره از کار 
زندگی شــان باز کند، حاال گرهش شــاید به کوچکی بردن غم از دل او باشــد با یک پیام 
 یــا حتی تالش بــرای آزادی او از بندی ناحق. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به 

دکتر سیروس عسگری.

تقدیم می شود به ...

63۲****۰۹۱3: ســالم به اون رفیقی که هر وقت حرف 
داشــت و ناراحت بود،گوش بودیم واســه شنیدن ولی در 

بقیه موضوعات انتخاب nام اش هم نبودیم!
  ببین اگر منتظری ما n رو به دســت بیاریم که 
شرمندتم! تازه حتی فرض بر اینکه به دستش هم بیاریم 
باز جواب مسأله نیست چون انتخاب nُامش هم نبودی. 
به نظــرم حداقل یه شــرایط مرزی می دادی که بشــه یه 

کاریش کرد.
اون  کنــن  بــاز  بگیــن  اســتادا  بــه   :۰۹۱۱****6۸۸
دوربیناشــونو! یك کمم حرف بزنن، همش درس ندن...

مردیم از دلتنگي :(

  اون جــوری که من می شــینم پشــت لپ تاپ 
ترجیح می دم با اســتاد چشــم تو چشم نشــم؛ اصال یه 
احســاس برهنگــی خاصــی در مأل عــام به آدم دســت 

می ده!
3۷5****۱۷۸ 4۹+: آقا مــن از آلمان دارم بهتون اس ام 
اس میدم. به خاطر همین تعداد کاراکتر محدوده و پولش 

زیاده. میخواستم نشون بدم اینقدر من به روزنامه اهمی
  همیشــه شــما غربی ها خواستید ما رو حقیر 
بشــمارید و ثروت تون رو به رخ ما بکشــید درحالی که ما 
ابن سینا داشــتیم. نمی تونستی همین پیام رو با تلگرام 
بفرســتی که بعد منتش رو نذاری روی سرمون؟ واقعا نه 

شرقی )به غیر از چین(، نه غربی.
۲۷6****۰۹۰5: سورپرایز هفته، چاپ شدن روزنامه بود

علی الخصوص که روز انتشار هم شنبه یا سه شنبه معمول 
نبود

  ببیــن اگر روزنامه چاپ شــده کــه برای ما هم 
سورپرایزه چون ما فقط آنالین منتشر کردیم!

34۷****۰۹۱۹: روزنامــه ویژه نامه نمي خــواد بره براي 
کرونا؟

  شــما اگر بصیرت داشــتی متوجه می شدی 
که در این شرایط هر شــماره روزنامه که درمیاد به اندازه 

کافی ویژه هست!

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد جواد شاکر     دبیر تحریریه: زهرا طائفی     تحریریه: حسین رجبی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی، 
 سپهر حجازی، نگین خسروانی نژاد، کیمیا جورابچی، مهدی فخرآبادی، سینا هوشنگی، رضا علیپور، بهار غالمی، علی صالحی، علیرضا جعفراسماعیلی، پوریا فالحی و محمد مالنوری

    مدیر فنی: سامان موحدی     سرویس عکس:  میالد مظفری     صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت     ناظر چاپ: وحید ملک 

دلتنگ تا اطالع ثانوی!

عکس و 
مکث

وصله پینه

منو بشنو از دور، دلم میخواهدت...
وقتی همــه زندگی ت می شــه درس 
خونــدن! 4 ســال عمرمــو گذاشــتم 
پــای اون دانشــگاه! می دونــم تهران 
بیشــترین آلودگــی رو داره، می دونم 
کالسا مجازی شده، می دونم اگه برم 
دانشــگاه کرونا می گیرم ولی من دلمممم پررررر می کشه 
یه بار دیگه با بچه ها ولو بشــیم رو چمنای لوپ ریاضی، دم 
غروبا بعد کالس مافیا بــازی کنیم جلوی مکانیک، چایی 
بگیریم از اون پنجره شــریف پالس و بخوری بشــیم از دود 
سیگار جکوزنشــین ها، مست بشــیم از بوی گل های باغ 
دلگشــا، صبحونه رو بریم عموعباس املــت بزنیم، ناهارو 
جلوی ابنس رو چمنا با گربه ها شریک بشیم، تولد بگیریم 
با یه کیک و چندتا بادکنک توی باغچه جلوی ســردر، گیم 
بزنیم کف کامپیوتر، نیم طبقه شیمی یا کف ریاضی، جلوی 
کتابخونه مرکزی تمرین کپ بزنیم، تمام اون پله های ابنسو 
هن وهن کنان بریم تا برسیم به کالسای نقشه کشی، آب قند 
الزم بشیم اون آخرش، در به در استادا بشیم واسه امضای یه 
فرم، شربت خاکشیر و تخم شربتی بوفه استخر بعد کالس 

شــنا، گروه کوه و برنامه هاش و دعواهای همیشــگی مون 
با راننده اتوبوســا، جشن روز اســتاد تو آمفی تئاتر مرکزی، 
بن نمایشــگاه کتاب گرفتــن و مافیای خرید و فروشــش، 
ساختمون شهید رضایی و رویدادهای فرهنگی هنری ش و 
انجمن موسیقی، بریم بشینیم تو مرکز فناوری و با لپ تاپ 
کار کنیــم و حس کنیم تو خود خود ســیلیکون ولی ایم، از 
راهروهای پیچ واپیچ و ساواک گونه مکانیک بریم شیمی، تو 
جباری تیم ورزشــی دانشکده رو تشویق کنیم، از درختای 
توت ســاختمون مکانیــک دو و مدیریت آویزون بشــیم، تو 
سالن مطالعه های خنک زیرزمین مدیریت درس بخونیم، 
زیر طاق های دانشکده برق عکس بگیریم با کپشن »ما تنها 
آمدن بودیم، آمدن، نرســیدن، رفتن و این همه دیوار، این 
همه در، تنها برای نرســیدن بود« اینستاگرام پست کنیم، 
ذوق کنیــم با دیدن بچه گربه های جدید دانشــکده، تو راه 
مترو بستنی قیفی بخریم، با اینکه هوا روشنه بدو بدو بریم 
سمت خوابگاه که تأخیر نخوریم، آختونگ شاختونگ گفتن 
تو کالس های زبان آلمانی تو مرکز زبان، ناهار دیزی خوردن 
تو دیزی ســرای دایی ناصر، دید زدن یــار فرضی تو مکث، 

دیت گذاشتن پشت دانشکده عمران، چشم انتظاری واسه 
دیدن دانشــکده جدید مکانیک و هوافضا، تو ماه رمضون 
افطاری های الکچری پردیــس، فوتبال دیدن از تلویزیون 
دانشــکده مواد، تا دیروقت طبقه هشتم کامپیوتر موندن و 
دیدن آرامش شریف، روی نیمکت های آخر تاالرها نشستن 
و چرت زدن موقع درس دادن استاد، کالس های عمومی و 
حرص خوردن از حرف های هم کالســی هایی که با استاد 
بحث فلســفی می کنن، چرت زدن های کوتاه عصرگاهی 
تو مســجد، انجمن های دانشجویی و شــوراهای صنفی، 
»خسته نباشید خانم/آقای مهندس« گفتن های نگهبانی 
موقع خروج که اون لفظ مهندس انگار خســتگی کل اون 
روز رو از تن مون بــه در می کرد، حتی بعضی وقتا زورگیرها 
و خفت گیرهای محترم محله طرشــت کــه وقتی لپ تاپ و 
گوشیتو بهشون می دادی با مهربونی و عطوفت چاقو رو از 

روی گلوت برمی داشتن.
چرا به مجازی اعتراض نکنــم؟ وقتی کلی زور زدم 8ترمه 
تموم کنم، حاال می گن اگه ســخته برات حذف کن. فقط 

نذارید من ۹ترمه تموم کنم، نذارید من سنواتی بشم.

انگاره گودرزی

صفحه آخر

شرح 
هجران

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  853

   1399 مـاه  فروردین   31 یکشنبـه 


