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پسرها! دخترها! عاشق بشویدپسرها! دخترها! عاشق بشوید

 گفت وگو با  گفت وگو با 
 دکتر علینقی مشایخی بعد از  دکتر علینقی مشایخی بعد از 
چهار دهه فعالیت در آموزش عالیچهار دهه فعالیت در آموزش عالی

آموزه هایی از تفکر و روش کار و زندگی در محضر دکتر علینقی مشایخی
جریان هــای متفاوتــی از یادگیــری در دانشــگاه و 

محمدعلی اسماعیل زاده
اصل

دانشکده ها وجود دارد. یکی از این جریان ها که معموال 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، یادگیری مطالب علمی 
در کالس های درس اســت. این تنها جریان یادگیری 
اســت که مورد سنجش قرار می گیرد و در نهایت مدرک 
تحصیلی هم بر پایه همین جریان یادگیری به فارغ التحصیالن دانشگاه ارائه 

می شود.
جریــان یادگیری دوم مربوط به شــکل گیری باورهایی در مورد خود، ارتباط 
بــا دیگران، ارتباط با دنیــای پیرامون و ارتباط با خداوند اســت. این جریان 
یادگیری اســت که می تواند به دانشجویان و فارغ التحصیالن یک دانشگاه 
»اصالــت« منحصربه فردی بدهد و آنها را از دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه های دیگر متمایز کند. در این جریان یادگیری که معموال کمتر به آن 
توجه می شود، مشاهدات مان در ارتباط با استادان، کارمندان، دانشجویان 
و فارغ التحصیــالن نقش موثــری دارد. معمــوال این مشــاهدات می تواند 

نشان دهنده یک فرهنگ غالب در کنار خرده فرهنگ های کوچک تر باشد.
در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، این فرهنگ غالب بر پایه تفکرات دکتر 
علینقی مشایخی شکل گرفته است. ایشان  از یک سو در مقام بنیان گذار این 
دانشکده ساختارهایی را در این دانشــکده نهادینه کرده و از سوی دیگر در 
طی زمان به عنوان یک اســتاد برجســته و قابل احترام، همواره مورد توجه 
دانشــجویان، کارکنان و سایر استادان این دانشــکده بوده و الگوی فکری و 

رفتاری ایشان بخش مهمی از فرهنگ غالب دانشکده را شکل داده است.
z	 تواضع در عین مرتبه باالی علمی: اولین ویژگی بارزی که در استاد وجود

دارد و درجاتــی از آن را می توان در میان اســتادان و فارغ التحصیالن 
دانشکده هم مشاهده کرد، این است که در عین برخورداری از تخصص 

و خبرگی، بســیار متواضع هســتند و با دقت به سخنان دیگران گوش 
می دهند. چیزی که این تواضع را شــکل می دهد، این باور اســت که 
»من دانای کل نیستم« و »هر کسی چیزی برای یاد دادن به من دارد«، 
پس باید آماده یادگیری از او باشم و به او مثل یک معلم احترام بگذارم.

z	 :تالش برای اثرگذاری در عین داشتن صبر و باور به توانمندی برای تغییر
وطن دوستی و تالش برای حل مسأله های کشور، یکی از مشخصه های 
بارز دکتر اســت. ایشان معتقدند باید به حل مسأله های ایران بپردازند 
و همواره تالش کرده اند بیشترین اثرگذاری ممکن را بر بهبود وضعیت 
مردم داشــته باشند. مسأله ها ممکن اســت از سوی مسئولین مطرح 
شوند یا به تشخیص خودشان مســأله مهمی را انتخاب و برای حل آن 
اقدام کنند. در این مسیر، بزرگی ابعاد مسأله برای ایشان نگرانی ایجاد 
نمی کند و هرچه مســأله بزرگ تر باشد، تالش برای رفع آن برای ایشان 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. نگاه شان به مسائل فارغ از ساختارهای 
ســازمانی موجود در کشور، نگاهی ملی و در بعد زمان است. در تالش 
برای حل مســأله، خیلی معمول اســت که به طراحی ســاختارهایی 
بپردازند که طی بیست، سی یا پنجاه سال آینده مسأله را بهبود دهند. 
این نگاه باعث تالش خســتگی ناپذیر ایشــان طی چهل سال گذشته 
شده و نتایج بزرگی هم در طی زمان برای کشور ایجاد کرده است. استاد 
معتقدند فرصتی برای استراحت نیســت و اگر بخواهیم ایران ساخته 
شــود، نخبگان کشــور باید بیش از دیگران کار و تالش کنند تا بتوانند 

شرایط بهتری برای تمام مردم کشور به وجود آورند.
z	 باور به سخت کوشی برای دستیابی به آموزش باکیفیت برای همه: در

نگاه اســتاد، این آموزش باکیفیت اســت که در طی زمان گروه بزرگی 

از فارغ التحصیــالن توانمند را شــکل می دهد که خودشــان راهبری 
مســائل کشور را به دســت می گیرند و می توانند وضعیت بهتری برای 
مردم کشــورمان بسازند. دانشــکده مدیریت و اقتصاد شریف یکی از 
جاهایی ســت که این نگاه را در آن دنبال کرده اند. استادان دانشکده 
در طی زمان تمرکزشــان بر آموزش باکیفیت و مسأله محور حفظ شده 
و ضمن طراحی مستمر برنامه درســی باکیفیت بر مبنای جدیدترین 
یافته ها در دنیا، بر کاربرد این آموزه ها در حل مسائل واقعی تأکید دارند. 
دانشجویان این دانشکده طی سال هایی که در این دانشکده تحصیل 
می کنند، باید تالش و مطالعه بســیار زیادی داشــته باشند تا بتوانند 
انتظارات دانشکده را برآورده کنند. از طرف دیگر، این نگاه که »وظیفه 
ما حل مســائل کشور است« باعث شده که در اغلب دروس دانشکده، 
دانشجویان در گروه های سه تا پنج نفره، پروژه هایی انجام دهند که بر 
پایه مسائل واقعی سازمان های تولیدی، خدماتی یا عمومی کشور است. 
با این حال تالش های اســتاد در حوزه آموزش، فقط به این دانشکده 
و فقط به آموزش دانشــگاهی محدود نیســت. طی چهار دهه گذشته 
فعالیت های بســیاری در حوزه آموزش باکیفیت در ایجاد رشــته های 
جدید مانند »مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی« یا در حوزه 
ایجاد موسسات آموزشی و پژوهشی مانند »موسسه نیاوران« داشته اند. 
در کنــار اینها از فعالیت های متعدد دیگری در حوزه »توســعه عدالت 
آموزشی« یا تشــکیل و حمایت از نهادهایی برای آموزش مهارت های 
فکری و سایر مهارت های نرم در آموزش وپرورش مانند »گروه آموزشی 
و پژوهشــی آســمان« می توان نام برد که حتی تهیه فهرستی از آنها از 

حوصله کلمات محدود این نوشته خارج است.
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سرمقاله



گزارشی از تماس با ورودی های جدید دانشگاه  

 زنگ ها برای که
به صدا درمی آیند!

به راستی می گشاید چشم
»ترنــج« ۱۸ این بــار با یک شــماره 
۴۰صفحه ای به میدان آمده است؛ 
درحالی کــه طــرح جلد و فهرســت و 
ســرمقاله خــود را در یــک صفحه جا 
داده. فارغ از محتوای نشــریه ابتدای 
امــر باید به ترنج بــرای صفحه آرایی آن 
اخطــار داد؛ صفحه آرایی دو ســتونه با 
فونتی نامناســب بــرای متون طوالنی 
درحالی کــه میان تیترهــا نیز به خوبی 
ممیــز نشــده، در کنــار زمینــه کاهی 
صفحــات به راســتی خوانــدن ترنج را 
ســخت کرده اســت. تیتر »می گشاید 
چشــم« و طــرح جلد )تصویــری از به 
آتش کشیده شــدن پرچم آمریکا( نیز 
اطالعات چندانی در مورد این شماره 
ترنج به ما نمی دهد و ورق زدن صفحات 
ترنج نیز در این مــورد ما را به نتیجه ای 
نمی رســاند. »عینک مــادی«، »نقش 
ایــوان«، »کوره راه آمــوزش«، »از روی 
حقیقتیم نــه از روی مجاز« و »آفرینش 
ادبی زیــر ســایه زندگــی اجتماعی« 
عناوین متون این شماره ترنج هستند. 
گرایش سیاســی چپ هم با دقت قابل  
توجهی در فرم و محتوای نشــریه دیده 

می شود.

ثمِن ثمین
نشــریه واحــد زن و خانــواده بســیج 
دانشــجویی، »ثمین« پــس از مدت ها 
وقفه باالخره منتشر شد. ثمین هفتم به 
سراغ مســأله هویت رفته و سعی داشته 
عوامل موثر بر آن را شناســایی و بررسی 
کنــد. تیتر جلد »یاد ثمــن نمی کند؟« 
و طــرح جلد یک تصویر انتزاعی ســت 
که نســبت به شماره های قبل پیشرفت 
داشــته ولی جذابیت کافی نــدارد و تا 
حدی گنگ است. نقدی بر عوامل موثر 
بر هویت زنان، در باب ویژگی های نیک 
زنان، بررســی نگاه قــرآن به جایگاه زن 
در ابعاد متفاوت، تأثیر رســانه بر سبک 
زندگی و هویت، آزادی با چاشنی اجبار، 
چگونه زنان جنگ را معنی می کنند؟!، 
واقعا هر ســاعت چند ســاعت است؟، 
نقدی بر کتاب آنه شرلی، آیا اولین معلم 
هم زن ســتیز بود؟ عناویــن متون این 
شــماره ثمین هســتند. از نکات مثبت 
ثمین می تــوان به صفحه آرایی نســبتا 
خوب و جسورانه و فهرست نسبتا خالقانه 
آن اشــاره کرد. الزم است ثمین در مورد 
تیتر و زیرتیتر مطالبش دقت بیشــتری 
به خــرج دهد و آنها را به جای هم به کار 
نبرد. یک نوآوری ثمین نیز بخش »برای 
چه نوشته ایم« در ابتدای نشریه است که 
احتماال به دنبال روشن ساختن هرچه 
بیشتر خط سیر و هدف نشریه در قالب 
پرســش  بوده ولی طرح پرســش هایی 
تیترگونه و پر رمز و راز ســبب شــده این 

بخش، از هدفش فاصله بگیرد.

دوریم و بی خبر
وقتی دانشــگاه حضــوری بــود، صبح که پایــت را به 
دانشگاه می گذاشتی، هر خبری که به آن نیاز داشتی 
از طریقی بهت می رســید و نگران نبودی از چیزی که 
بهت مربوط اســت، غافل بمانی؛ تعطیلی فالن کالس، جابه جایی 
زمان امتحان، نحوه رفع یک مشکل اداری، زمان توزیع ارزاق صبحانه 
خوابگاه، انتخابات شورای صنفی، برگزاری تجمع دانشجویی، آمدن 
یک مدعو خاص به برنامه یک تشــکل یا گروه، شریف زیبای من و یا 
حتی انتشــار همین روزنامه و دیگر نشریات پرشمار دانشجویی. اما 
در حالت مجازی، فقدان یک صحن عمومی به شدت حس می شود 

و اگرچــه در ظاهــر باال و پایین فضای مجازی مرتبط با شــریف پر از 
خبر و حاشــیه و اطالع رسانی و گزارش است، ولی کمی که دقیق تر 
نگاه کنیم، خیلی از دانشجوها اصال و ابدا در جریان زندگی مجازی 
شریف و شریفی ها نیستند و خیلی چیزها به گوش شان نمی رسد و 
دوران کرونا را در غار تنهایی خودشان سر می کنند. این موضوع درباره 
ورودی های جدید حادتر هم می شود، چراکه اصال دانشگاه حضوری 
را تجربه نکرده اند و با چم وخمش آشنا نیستند. حاال که احتماال وضع 
حداقل تا آخر این سال تحصیلی ادامه دارد، بهتر است فکری برای 

صحن عمومی و جریان زندگی در دانشگاه داشته باشیم.

شــنبه، ۱۰ آبان، ساعت پنج ونیم عصر، اطالعات 
مربــوط به ۱۰۳۲ نفر از ورودی های امســال دوره 
کارشناسی دانشــگاه در اختیار معاونت فرهنگی 
اجتماعی قــرار گرفت و تماس هــای تیم ۱۸نفره 
پذیرش امسال شروع شد. تماس ها، یکشنبه و قبل 
از ظهر دوشنبه هم ادامه داشت تا اینکه حوالی ۱۲ ظهر روز سوم، 

آخرین فرد لیست با اپراتور خداحافظی کرد.
از بین ۱۹۲۹ تماس گرفته شده، ۱۰۶۲ تماس پاسخ داده ، ۴۴۱ 
تماس مشغول و ۴۲۶ تماس بی پاسخ به عنوان حاصل کار ثبت 
شــده که در مجموع ۲۰۱,۵۶۵ ثانیــه مکالمه و ۳۱,۷۹۸ ثانیه 

انتظار را شامل می شود.
شماره هایی که از سازمان سنجش رســیده بود، اکثرا به والدین 
دانشجوها تعلق داشت. به همین سبب، اپراتورها بعضا قبل از خود 
دانشجو، با یکی از افراد خانواده یا حتی بیشتر صحبت می کردند.
اپراتورها هم هرکدام از دانشــجوهای ورودی ســال های قبل تر 
از ۹۹ و رشــته های مختلف بودند که از سراســر ایران، از طریق 
پلتفرم مجازی تلفنی معاونت فرهنگی و با ۶ شماره مختص این 

نوع ارتباط، با تک تک دانشجوهای ورودی تماس می گرفتند.
محتوای ارائه شده به دانشجوها هم، متفاوت از سال های قبل 
بود. به جای صحبت از اردوی مشــهد و اســتقبال حضوری از 
خانواده هــای دانشــجوها در دانشــگاه، از برنامه های مجازی 
تدارک دیده شده در هفته قبل و پلتفرم های پخش این برنامه ها 
بحث می شــد. این متِن از پیش  آماده شده، در نهایت با تعریف 
چیستی معاونت های آموزشی و دانشجویی و فرهنگی اجتماعی 
و انجمن های علمی دانشکده ای، به سرانجام می رسید. اما این 

پایان مکالمه نبود!

ورودی ها و والدین، سواالت زیادی داشتند که تعدادی به عنوان 
ســواالت متداول، از قبل پیش بینی شــده بــود و تعدادی هم 
سواالتی بودند که پاسخ ســاده ای نداشتند. همه ساله، اولین 
ارتباط مســتقیم دانشــگاه بــا ورودی ها، همیــن تماس های 

تلفنی ست که تعدد سواالت، دور از انتظار نیست.
مدیریــت این تیم ارتبــاط، به عهده میالد بهــاری، ورودی ۹۷ 
هوافضا و مســئول پذیرش ستاد اســتقبال از ورودی های سال 

۱۳۹۹ به دبیری مینا اصغرزاده بود.
تماس با دانشــجوهای ورودی، با بهانه تبریک و اطالع رســانی 
برنامه های دانشــگاه، طی دو ســال قبل هــم در زیرمجموعه  
ســتاد استقبال از خانواده  دانشجویان ورودی و با خطوط تلفن 

ساختمان شهید رضایی انجام شده بود.
در انتها، اشــاره  به روایت های مکالمات از زبان خود اپراتورها، 

خالی از لطف نیست:
پارسا: مادر گفت: »غذای سلف چطوریه؟«

زهرا: همه برقی ها میخوان تغییر رشته بدن به کامپیوتر!
کوثــر: یکی گفت تلگرام بفرســت حرفات رو بــرام؛ حال ندارم 

گوش بدم االن!
امیرعلی: دخترا گارد دارن. ماماناشون هم بداخالقن!

پارسا: جدی چرا به هرکی زنگ می زدیم خواب بود؟!
احســان: مــن واقعــا یه معضلی داشــتم؛ یه ســری اســما رو 
نمی دونســتم پســرن یا دختــر. بگم آقــازاده تشــریف دارن یا 

دخترخانوم.
رضــا: چنان تبلیــغ وی کالس رو کردم که اســکای روم اگه منو 

می دید، االن مدیر بازاریابی شون بودم!
آرش: مثل یه پیر خواب آلود، خسته از دیالوگ های تکراری ام!

 سعید 
فرهادی

گزارش

وقتی خانه و مسجد یکی است
نشــریه رســمی انجمن اســالمی، 
»خبرنامه«، پــس از مدت ها دوباره 
روی پیشخوان نشریات شریف آمد؛ 
این بــار اما با یــک پرونــده جامع و 

تمام عیار با موضوع »فلســطین«. تیتر 
خبرنامه ۱۹۱ »فلســطین وطن انسان 
اســت« و زمینــه جلــد آن تصویــری از 
تجمــع تعدادی فلســطینی. قســمت 
خالقانه و زیبای جلد نیز نقشه فلسطین 
است که با جمله تیتر ایجاد شده. البته 
زمینه سبز آن که احتماال به نماد کشور 
فلســطین اشــاره دارد، به صفحه آرایی 
نشــریه ننشسته اســت. وارد نشریه که 
می شــویم اولین چیزی که نظر را جلب 
می کند، رنگی   شدن صفحه آرایی نشریه 
پس از مدت هاست که حقیقتا به آن روح 
بخشیده و آن را خواندنی تر کرده است. 
در ســرمقاله ذکر شــده که این شماره 
بنا دارد از یک زاویه کمتر دیده شــده از 
فلسطین سخن بگوید و مفهوم مقاومت 
را بازتعریــف کند. در ادامه فهرســتی از 
وقایعی که بر سرزمین فلسطین گذشته، 
از زمــان حضــرت موســی )ع( تا عصر 
کنونی با زمینه ای از مسجد قبه الصخره 
به نمایش درآمده اســت. روشن فکران 
و مسأله یهود و اشــغال گری، روایتی بر 
سیر شــکل گیری فلســطین، اهمیت 
بیت المقــدس در ادیــان ابراهیمــی، 
کندوکاوی در رابطه ایران و اســرائیل در 
طول تاریخ، بررســی انتفاضه های اول 
و دوم، نگاهی به زندگی راشــل کوری، 
مروری بر هنر و ادبیات فلسطین، روایتی 
از رابطه اعراب با اســرائیل در گذر تاریخ 
در کنار گفت وگویی با دکتر سید هادی 
برهانــی متــون این شــماره خبرنامه را 

تشکیل می دهد.

فقط به عشق محمد )ص(
۲۰ نشریه دانشگاه به مناسبت والدت 
پیامبر اکرم )ص( و در محکومیت اهانت 
نشریه فرانسوی شارلی ابدو فرانسه، به 
انتشار یک ویژه نامه مشترک پرداختند. 
تیتر جلد »ناِم همیشــه ستوده، محمد 
)ص(« و طــرح آن تصویــری از پیامبر 
اکرم )ص( در کناره دریا برگرفته از فیلم 
سینمایی محمد رسول الله )ص( مجید 
مجیدی اســت. این ویژه نامه مختصر 
شامل ســرمقاله و ۴ یادداشت است به 
انضمام یک صفحه توییت دانشجویان 
شریف در واکنش به اهانت شارلی ابدو 
و حمایت مکرون و وقایع پس از آن. مرور 
ماجرای شــارلی ابدو از ابتــدا تا انتها، 
ریشــه یابی علل اهانت های غربیان به 
مقام رســالت در کنار دو یادداشــت با 
موضوع آزادی بیان متون این ویژه نامه 
هستند. در شناسنامه نشریه و قسمت 
همکاران این شماره هم تنها ذکر شده 
است »جمعی از عاشقان محمد )ص(«

ذره بین

مهدی 
فخرآبادی

میز 
نشریات

میز 
نشریات
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چهارمین دوره گیمین، کامال مجازی

این یک بازی عادی نیست

گیمین از سال ۹۶ شروع شد؛ مسابقه ای بین ۲۷ گروه 
چهار نفره در ســلف دانشگاه، با پذیرایی های مفصل و 
رنگارنگ. یک سال بعد و در تابستان سال ۹۷ بچه های 
انجمــن علمــی دانشــکده صنایــع دور دوم مســابقه 
GameIn را برگزار کردند؛ این بار ۷۰ نفر شرکت کننده 
ولی باز هم در سلف. پارســال مسابقه به سالن جباری 
نقل مکان کرد و آخر هفته بنفشی را برای سالن ورزشی 
دانشگاه رقم زد، آن هم با حضور ۲۶۰ نفر در گروه های 
ســه و چهار نفره. ۹۹ ولی دور دور کروناســت و گیمین 
۲۰۲۰ با هویت بصری جدیدش از صفر تا صد مجازی 

و آنالین در جریان بود.

از همان اول تا همان آخر مجازی
گیمیــن ۹۹ )یا به قول خارجی هــا ۲۰۲۰( کارش را از 
اواسط اســفند ۹۸ شــروع کرد، یعنی وقتی کرونا تازه 
بساط پهن کرده بود و کسی نمی دانست به این زودی ها 
قصــد رفتن نــدارد و معلوم نبود کل رویداد قرار اســت 
مجازی جلو برود. حســن اخــوان، ورودی ۹۴ صنایع 
شــد دبیر گیمین و با یک فراخوان درون دانشــکده ای 
ســرگروه ها یا همان مســئول تیم های مختلف رویداد 
را انتخــاب کــرد. این قدری متقاضــی و داوطلب برای 
ایــن کار بود که اخوان مجبور شــود حتی مصاحبه هم 
با افــراد تدارک ببیند. به قول خــودش با یکی دو نفر از 
ســرگروه ها از قبل هیچ ارتباطی نداشــته ولی به بهانه 
گیمیــن و کارهای زیادش با وجود مجازی بودن ارتباط 
و بســنده کردن به چت و تماس صوتی و تصویری االن 
ارتبــاط خیلی نزدیکی دارد. تشــکیل تیــم اصلی یک 
ماهی حدودا زمان می برد و از اواخر فروردین کار تیم ها 
شــروع می شــود. فراخوان جذب کادر گیمین را ۱۰۳ 
نفر پاســخ می دهند و از بین این افراد و دوست و آشنا و 
رفیق سرگروه ها، در مجموع ۷۲ نفر برای کادر برگزاری 
گیمین انتخاب می شوند و کار جدی تر جلو می رود؛ از 
ورودی ۹۴ تا ورودی ۹۸، از شریف و علم وصنعت و تهران 
و الزهــرا و علوم تحقیقات و آزاد تهــران مرکز تا صنعتی 
بیرجند و زنجان، از صنایع و کامپیوتر و برق و گرافیک تا 
هوافضا و مهندسی پزشکی و نفت، از تهران و شهرهای 
دیگر. رویداد مجازی حداقل خوبی اش این اســت که 
کادرش الزم نیست حتما کنار هم و در یک شهر باشند. 
تیم ها کارشــان را تا امتحانات پایان ترم جلو بردند، آنجا 
دو هفته ای سراغ امتحانات رفتند و بعد دوباره پیگیری 

کارها ادامه پیدا کرد.

ساختار جدید، تیم های جدید
مشکالتی که در ســال های قبل خودش را نشان داده 
بود، باعث شــد دبیــر گیمین تصمیم بگیــرد تغییراتی 
در ســاختار کادر برگــزاری بدهد. البتــه تجربه اول در 
ساختار جدید اســت و به خاطر همین ترجیح می دهد 
ساختار منعطف باشد و در طول جلو رفتن رویداد ارزیابی 
شــده و با دریافت نظرات بهبود یابد. یکی از این تیم ها 
منابع انسانی ســت، چراکه در سال های قبل برخی از 
کادر برگزاری وســط کار انصراف می دادند و هم فشــار 
روی افراد باقی مانده بیشــتر می شــد و هم کیفیت کار 
کمتــر. البته از ابتدا تیم برگــزاری و تصمیم گیری قرار 
می گذارند که یادگیری و مهارت آموزی و کســب تجربه 
بــرای کادر رویداد هــم یکی از اهداف باشــد و یکی از 
معیارهــای تصمیم گیــری و هدف گــذاری و ارزیابی، 
مسأله ای که در تیم منابع انسانی دنبال می شود تا هم 
فضای کار گروهی بانشــاط و باانگیزه ای فراهم شــود 
و هم چالش های رویداد ارزش هــای جدیدی را به تیم 
دانشــجویی اضافه کند. به همین خاطر در هر تیم هم 

افراد متخصص و باتجربه بودند و هم افرادی که انگیزه 
و شوق یادگیری دارند.

تولید محتوا هم در یک تیم مستقل از برندینگ پیگیری 
می شود تا محتوای متنی و تصویری و ویدئویی مناسب 
بــرای رویداد آماده شــود. همچنین تیــم تولید محتوا 
امســال به بازطراحی هویت بصری دســت زد تا لوگو و 
قالب هــای رنگی و فونــت گیمین متحول شــود؛ لوگو 
ساختار کلی ساعت شــنی سال های قبل را حفظ کرد 
ولی مینیمال تــر و چابک تر و ســاده تر و مدرن تر از کار 

درآمد.
مجازی بودن مســابقه هم نیاز بــه یک تیم فنی خوب را 
توجیه می کرد. سال قبل طراحی و ساخت پلتفرم بازی 
برون سپاری شده بود ولی امسال تصمیم بر این شد که 
تیم فنی هم در ســاختار تیم برگــزاری قرار بگیرد که در 
نهایت تیمی از بچه های دانشکده کامپیوتر این قسمت 
را به عهده گرفتند؛ یک تیم برای طراحی پلتفرم بازی و 

یک تیم برای طراحی سایت.
تیم ایده پردازی، ســناریوی بازی و تعییــن پارامترها و 
داده ها و... را جلو می برد و تیم بازی سازی کارهای فنی 
مربــوط به طراحی و اجرای پلتفــرم بازی. تیم طراحی 
ســایت هم زیرمجموعــه تیم برندینگ بــود؛ تیمی که 
وظیفه طراحــی، اجرا و ارزیابی پویش هــای تبلیغاتی 
هدفمند رویداد را در کنار آماده ســازی یک وب ســایت 
سرحال به عهده داشــت. تیم اسپانسرینگ هم سراغ 
شصت هفتاد شــرکت می رود تا اسپانســرهای مالی را 

جذب کند.
نکته مهم دیگر درباره کادر برگزاری نیز درس خوان بودن 
نسبی آنهاست؛ مثال طراحی سایت را علیرضا شاطری، 

رتبه ۱ کنکور ۹۷ به انجام رساند.

رکورد پشت رکورد
آماده ســازی پلتفرم بازی بیشتر از چیزی که ابتدا فکر 
می شد زمان می برد و بچه ها تصمیم می گیرند رویداد را 
بعد از محرم و صفر و در آبان برگزار کنند. تبلیغات رویداد 
بــه نظر به اهداف خودش می رســد و فقط در یکتانت و 
آپــارات ۷۰ میلیــون Impression می گیرد و در ســایر 
کانال های تبلیغی هم ۱۰ میلیون Impression دیگر. 
۴۵۴۲ نفــر در رویــداد پیش ثبت نام می کنند. ســپس 
نوبــت به دوره ها و کارگاه های آموزشــی متنوع گیمین 
می رسد که همه مجازی ست؛ از نظریه بازی ها و تقابل 

استراتژیک تا پایتون و داده کاوی و هنر کنترل موجودی 
و مدیریت ریســک و اســتراتژی های ورود بــه بازارهای 
جدید و مدل ســازی ریاضی و هوش کسب وکار. بعد از 
اتمام آموزش ها و رسیدن زمان مسابقه در نهایت ۷۷۰ 

نفر در قالب ۲۱۸ تیم وارد رویداد اصلی می شوند.

مجازی دردسر دارد
قرار است مســابقه ۸ و ۹ آبان برگزار شود ولی پلتفرمی 
که صفر تا صدش با بچه های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ دانشــکده 
کامپیوتــر بــوده و فقط تضمیــن کیفیتش بــه یکی از 
شــرکت های بچه های دانشــکده صنایع واگذار شده، 
در تســت های نهایی بارگذاری ســرور و امنیت جواب 
نمی دهــد و همین دلیل مســابقه یک هفتــه به تأخیر 
می افتد تا زیرســاخت فنی بهبود پیدا کنــد. البته روز 
اول مســابقه هم ســرور از سوی دو تیم شــرکت کننده 

مورد حمله قرار می گیرد که بعدا آن دو تیم شناســایی و 
حذف می شوند. رفع نواقص و مشکالت و اضافه کردن 
امکانات جدید باعث می شــود پلتفرم بازی در طول دو 
روز مسابقه هم چندباری به روزرسانی شود تا بازی بین 

تیم ها روان تر ادامه پیدا کند.

کف بازار، واقعی واقعی
هــر تیــم در گیمیــن ۲۰۲۰ نقــش یــک کارخانــه 
خودروســازی را داشــت. ابتدای مســابقه بــه هر تیم 
۵میلیون دالر داده می شــد تا بتواند کار را شروع کند؛ 
انتخــاب و خرید زمین، خرید خــط تولید، تأمین مواد 
اولیه، برنامه ریزی برای تولید و در نهایت فروش. تیم ها 
می توانند نوع محصول خروجی شان را انتخاب کنند، 

اینکه سراغ محصول نهایی بروند )خودروی سواری یا 
شاسی بلند( و محصول شان را به بازار گیمین بفروشند 
)بازاری که قیمت آن به صورت تابعی از شرایط مشخص 
می شــود و مثــال عرضه زیــاد قیمــت را در آن کاهش 
می دهد( و یا ســراغ محصــوالت میانی بروند که تیم ها 
و کارخانه هــای دیگر هم بتوانند بــازاری برای فروش 
محصوالت آنها باشند. مبادالت محصوالت بین تیم ها 
با یک سیستم طراحی شده از سوی تیم گیمین انجام 
می شد، به این صورت که هر تیم درخواست خرید خود 
را در آن ثبت می کرد تا باقی تیم ها پیشنهاد خود مبنی 
بر قیمت و تعداد و مدت زمان تحویل و... را ارائه دهند. 
همچنین امکان خرید سهام کارخانه های دیگر یا جذب 
سرمایه گذار یا سرمایه گذاری در کسب وکارهای دیگر 
و نیــز دریافت وام برای تیم ها وجود داشــت. در نهایت 
تیمی برنده اســت که ارزش بیشتری در اختیار داشته 
باشــد، یعنی مجموعــی از پولی کــه در اختیار دارد، 
زمیــن، خط تولید، مــواد اولیه، محصــوالت در انبار و 
ســهام کارخانه هــای دیگر که خریداری کرده اســت. 
ایــن را هم در نظــر بگیرید که بازار گل وبلبل نیســت و 
شــوک هایی مثل کرونا می تواننــد آن را مختل کنند. 
تحلیــل داده، کنتــرل موجــودی، مدیریت ریســک، 
مدیریــت مالــی و البتــه اصــول نظریه بازی ها و شــم 
تجاری و شاید چاشنی شانس در این رقابت تیم برنده 

را مشخص می کرد.

چرا ۲۹ تومان؟
اسپانسرهای اصلی مســابقه مثل سال قبل امرسان و 
کــروز بودند. البته کروز با توجه به موضوع مســابقه در 
طراحی و ســناریوی بازی هم همــکاری کرد. معاونت 
علمی ریاست جمهوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه نیز 
در کنار تیم برگزاری رویداد بودند و در کنار مکتب خونه 
و دیگر اسپانســرها، آپارات و یکتانت هم با پلتفرم های 
تبلیغاتی شــان به یاری گیمین آمدند. با وجود برگزاری 
مجازی هزینه رویداد امســال هم بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان آب خورد. نفس  گرفتن هزینه از شرکت کنندگان 
نیــز برای آن بود که هم کمک خرجی برای تیم برگزاری 
باشــد و هم شرکت کننده ها نســبت به مسابقه اهتمام 
بیشتری به خرج دهند و ضمن استقبال از مسابقه، آن 
را جدی بگیرند. تیم های اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ 
و ۱۰میلیون تومان برنده شدند و دو تیم از بین تیم های 
چهارم تا بیستم هم به قید قرعه ۵میلیون تومان بردند.

چالش، چالش و چالش
برگزاری یک رویداد بزرگ در شــرایط غیرحضوری پر از 
چالش اســت، آن هم رویدادی که ۸ ماه طول می کشد 
و بیشــتر کادرش، اکثر کارها و هماهنگی ها را مجازی 
پیش می برنــد. خودتان هم بهتــر می دانید که ارتباط 
مجازی پر اســت از منتقل نشدن لحن و سوءبرداشت و 
سوءتفاهم و بازدهی پایین و بهره وری کم. تازه این را هم 
اضافه کنید که اعضای این بزرگ خیلی هایشان در این 
مدت اصال همدیگر را ندیده اند و در یک کار دانشجویی 
و بــدون دریافت حقوق، با انگیزه و تــالش زیاد باید به 
کار ادامه دهند. از ســوی دیگر یکــی از جذابیت های 
مســابقه در دوره های قبل هیجان و شور و حال مذاکره 
بین تیم ها بود که در شــرایط مجازی عمال حذف شد. 
کارایی و اطمینان سیستم و زیرساخت فنی مسابقه هم 
که خودش چالش بزرگ برگزاری رویداد بود. پشتیبانی 
آنالیــن از طریق تلفن و پیام رســان ها و ســایت در کنار 
پیچیده تــر بودن پلتفرم نســبت به ســال های قبل هم 

خودش معضل دیگر برگزاری رویداد بود.

گیمین از ســال ۹۶ شــروع شد؛ مســابقه ای بین ۲۷ گروه چهار نفره در سلف دانشگاه، با پذیرایی های مفصل و رنگارنگ. یک سال بعد و در تابستان سال ۹۷ 
بچه های انجمن علمی دانشکده صنایع دور دوم مسابقه GameIn را برگزار کردند؛ این بار ۷۰ نفر شرکت کننده ولی باز هم در سلف. پارسال مسابقه به سالن 
جباری نقل مکان کرد و آخر هفته بنفشــی را برای ســالن ورزشــی دانشــگاه رقم زد، آن هم با حضور ۲۶۰ نفر در گروه های ســه و چهار نفره. ۹۹ ولی دور دور 

کروناست و گیمین ۲۰۲۰ با هویت بصری جدیدش از صفر تا صد مجازی و آنالین در جریان بود.

گزارش

حضور بخشی از تیم برگزاری گیمین در کتابخانه مریم میرزاخانی
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هر تیم در گیمین 2۰2۰ نقش یک 

کارخانه خودروسازی را داشت. 

ابتدای مسابقه به هر تیم ۵میلیون 

دالر داده می شد تا بتواند کار را شروع 

کند؛ انتخاب و خرید زمین، خرید خط 

تولید، تأمین مواد اولیه، برنامه ریزی 

برای تولید و در نهایت فروش

بخش خبری



امنیت و اعتماد
اســناد ســری منتشرشــده از سوی 
اســنودن نشــان می داد کــه پس از 
۱۱ ســپتامبر، ســازمان امنیت ملی 
آمریــکا )NSA( امــکان یافــت تا به 

حســاب های کاربــری آمریکایی هــا در 
گوگل، یاهو، مایکروســافت و فیس بوک 
و شنود مکالمات تلفنی آنها دست یابد. 
افشــای این مــوارد، موجی از خشــم و 
انزجار در میان آمریکایی ها برانگیخت. 
تقریبا در همان ایام دانمارک نیز اقداماتی 
مشابه انجام داد و تأمین کنندگان خدمات 
آنالین را ملزم بــه ضبط اطالعات درباره 
کاربران خود کرد. در واکنش به این رفتار، 
پرایوسی اینترنشــنال امتیاز دانمارک را 
از ۲.۵ به ۲ کاهش داد و این کشــور را در 
میان ۴۵ کشور مورد مطالعه در مقام ۳۴ 
ارزیابی کرد اما رفتار مردم در دانمارک کامال 
متفاوت بــود. آنها معتقد بودند در مبارزه 
جدی با تهدیدات تروریستی، الزم است 
کارگزاری هــای امنیتی مقادیر عظیمی 
داده جمع آوری کنند و حتی گاهی مجبور 
شوند حریم شخصی افراد را نادیده بگیرند! 
حتی نخبگان نیــز هیچ نوع مخالفتی با 
فعالیت هــای امنیتی دولتمردان شــان 
نکردند. آنها اطمینان داشتند دولت   شان، 
ایــن نــوع فعالیت ها را بــرای فضولی در 
کارهایشان، سرکوب آزادی بیان یا به زندان 
انداختن آنها به خاطر دیدگاه سیاسی شان 

به کار نمی برد.
تفاوت میــان واکنش هــا در دانمارک و 
آمریکا به دو دلیل است: اوال درحالی که 
برنامــه آمریکا بــدون هرگونــه نظارت و 
می یافــت،  گســترش  پاســخگویی 
سیاست های حفاظت از داده در دانمارک 
به صورت کامال روشــن بــه اطالع مردم 
می رسید و نهادهای امنیتی، ضمن حفظ 
اسرار امنیتی، کامال در برابر افکار عمومی 
پاســخگو بودند. ثانیا دانمارکی ها بنا به 
عملکرد پیشین نهادهای امنیتی شان، 
باور داشتند دولت شان از این اطالعات 
علیه آنها یا برای اعتراف گیری و شکنجه، 

بهره نخواهد برد.
در روزگاری که گروه های تروریســتی و 
سرویس های جاسوسی از پیچیده ترین 
روش ها برای ضربه زدن به رقبایشــان 
استفاده می کنند، نمی توان با نگاهی 
فانتــزی برنامه های ســری گروه های 
امنیتــی را کامــال رد کرد اما از ســوی 
دیگر نبایــد اعتماد مــردم را به راحتی 
فدای امنیت نمود. مهم ترین تکیه گاه 
امنیت، اعتماد مردم اســت. می توان 
مانند آمریکا بــه بهانه برقراری امنیت، 
با پنهان کاری، بی صداقتی و پاسخگو 
نبــودن، تمام خطــوط قرمز اخالقی و 
انســانی را زیرپا گذاشــت و یا از روش 
دانمــارک الهــام گرفت و با شــفافیت، 
صداقت و پاسخگویی، ضمن برقراری 
امنیــت، باالتریــن ســطح از اعتمــاد 

مردمی را نیز در اختیار داشت.

محمدتقی 
ضرغام افشار

آن سوی 
آجرهای 

قرمز

گزارشی از مراسم نکوداشت چهار دهه فعالیت علمی دکتر علینقی مشایخی 

خط پایان، االن نه
پنج شنبه، ۸ آبان ۹۹ مثل هر ۸ آبان دیگری می توانست فقط روز تولد دکتر مشایخی، بنیان گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف باشد ولی دکتر 
تصمیمش را گرفته بود که این روز، آخرین روز از بیش از چهار دهه حضور و فعالیت رســمی در فضای آموزش عالی لقب بگیرد. دانشــگاه و انجمن و 
فارغ التحصیالن و موسسه آریانا نیز به همین مناسبت مراسم نکوداشتی را به صورت مجازی ترتیب دادند؛ برنامه ای که به جبر سرکشی کرونا مجازی 

بود و نه چنان که باید و شاید. گزارشی از این برنامه در ادامه می خوانید.

چهل واندی سال در چند کلمه
علینقی مشایخی فارغ التحصیل اولین دوره 
دانشگاه صنعتی شریف )آریامهر سابق( در 
رشــته مهندسی مکانیک است که با وجود 
شاگرد اول شدن در رشته  خود، مهندسی 
را ادامــه نــداد و پــس از مدتی دســتیاری 
آموزشــی در دانشــکده مکانیک شریف، 
برای ادامــه تحصیل در رشــته  مدیریت به 
دانشگاه MIT آمریکا رفت و زیر نظر استاد 
فورســتر، بنیان گذار دینامیک سیستم ها 
در دنیا، تز خود را به  انجام  رساند. با آنکه در 
MIT اســتخدام شده بود، عشق به وطن و 
مردمش باعث شــد به دعوت دکتر بهشتی 
بــه ایــران برگــردد و در دانشــگاه صنعتی 
اصفهان مشغول کار شود. چند سال بعد، 
دوره مهندسی سیســتم های اقتصادی و 
اجتماعی را در همان دانشگاه پایه گذاری 
کــرد و به تدریــج نهادهای دیگــری چون 
دانشــکده ی مدیریت و اقتصاد دانشــگاه 
صنعتی شــریف، گروه آموزشی-پژوهشی 
آســمان، گروه پژوهشــی تفکر سیستمی 
بــرای دانش آمــوزان و... را بنیان گــذاری 
نمود و توانســت در این ۴۰ سال، مدیران و 
 استادان قابلی در عرصه مدیریت و اقتصاد 

تربیت کند.

حرف دگر یاد نداد استادم
پس از بیان مقدمه ای کوتاه از ســیر زندگی 
دکتــر مشــایخی از ســوی محمدعلــی 
اســماعیل زاده مجــری برنامــه، کلیپی از 
دانشــجوهای دکتر پخش شــد که در آن، 
دانشجوها اذعان داشــتند نه فقط درس، 
بلکه مسئولیت پذیری، تالش، امیدواری، 
عالقه مندی به اثرگذاری بر اجتماع و کمک 
بــه دیگران را از او آموخته اند. آنها دکتر را از 
تأثیرگذارترین انسان های زندگی شان و یک 
عاشق اصیل دانستند که چون پدری برای 

جملگی دانشجویانش بود.

دانشکده جوان اما درخشنده
به علت تأخیــر در برقراری تماس تصویری 
با دکتر فتوحی، مجری تعدادی ســؤال از 
دکتر مشایخی پرسید و پس از دقایقی دکتر 
فتوحی، رئیس دانشگاه حرف خود را با بیان 
تالش های صورت گرفتــه برای مخالفت با 
بازنشســتگی این اســتاد خبره آغاز کرد. 
فتوحی به نقش بی بدیل مشایخی در تربیت 
نیرو، به خصوص در حوزه های مهندســی 
و دینامیــک سیســتم های اقتصــادی و 
اجتماعی، منزلت بخشــیدن به رشته های 
مدیریتی-اقتصــادی در ایــران و جــذاب 
کردن آنها برای برترین های کشــور در یک 
دانشگاه فنی مهندسی و دغدغه مندی ملی 
او اشاره کرد. سپس به بیان مجموعه ای از 
افتخارات مشایخی پرداخت: عضویت در 
انجمن سیســتم های دینامیک، سرآمدی 
در مدل سازی، ابداع کنفرانس بین المللی 
مدیریت در شریف که منشأ تعامالت علمی 
و اشــتراک تجارب مدیران و اســتادان این 
حوزه شد، توسعه انجمن فارغ التحصیالن 

شریف، تأســیس بنیاد شــریف، عضویت 
در هیئت مدیــره بنیــاد حامیان شــریف و 
راه اندازی صندوق حمایت از پژوهش های 
دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد شــریف و 
در نهایــت، جایــگاه ۲۵۰-۲۰۰ جهانــی 
دانشکده مدیریت و اقتصاد طبق رتبه بندی 
موضوعی مؤسســه تایمز، با وجود قدمت 

نه چندان زیاد این دانشکده.

زنده باد امید، تالش و کارآفرینی
در ادامــه برنامــه کلیپــی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه پخش شد که دکتر مشایخی 
را با صفاتی چون خوش فکر، خوش  سیرت، 
نواندیش، مبدع، فعال، پرانرژی، تحلیلگر، 
مفید و وطن پرست توصیف کردند؛ معلمی 
ســخاوتمند که در ایجاد اعتمادبه نفس در 
جوانان و میدان دادن به آنها مثال زدنی است.

چشمه ای کوچک که موجی بزرگ به 
راه انداخت

مدعو بعــدی برنامه ، دکتر مســعود نیلی، 
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتــی شــریف بــود کــه صحبت های 
ابتدایی شان با اختالل در صدا همراه شد. 
از سیر بهبود در سطح رفاه جوامع و افزایش 
نسبت رشد تولید ناخالصی به رشد جمعیت 
شروع به صحبت کرد و به جابه جایی جایگاه 
علوم مهندسی و پزشکی با مدیریت و اقتصاد 
و کارآفرینی رسید و نیروی محرکه  این تغییر 
را اراده ی سیاســی و تقاضای جوامع برای 
توســعه دانســت. به عقیده او در ایران نیز 

تغییری الزم بود، زیرا دیگر گلوگاه توســعه 
کشور، مهندسان نبودند. نیلی معتقد بود 
شکاف بین مهندسی و مدیریت می توانست 
کشــور را به ســمت آینده ای نامعلوم سوق 
دهد اما تشکیل دوره مهندسی سیستم ها 
در صنعتــی اصفهان و مرکــزی قوی  برای 
آموزش این حوزه ها به نام مؤسسه نیاوران، 
شــروعی بود برای روزهایی که بر ســر ورود 
به این رشته ها در دانشگاه صنعتی شریف 
رقابت ایجاد شد تا از خروجی های این رشته 
در کشور بهره مند شدیم؛ اتفاقی که در سایر 
کشورها از ســوی دولت ها ایجاد شد اما در 
اینجا از سر حس مســئولیت شخصی، به 
لطف دکتــر بانکی، دکتــر طبیبیان و یک 

نفر که اگر نبود، نمی شد: دکتر مشایخی.

دائما در جریان
مجددا کلیپی از دانشجوهای دکتر پخش 
و پــس از آن مکالمــه تصویــری بــا هژیــر 
رحمان داد، استاد دانشگاه MIT برقرار شد 
تا به اجمال از کارهای علمی دکتر مشایخی 
بگوید. مشایخی اولین مقاله اش را پیش از 
اتمام دکتری در سال ۱۹۷۷ چاپ کرد و در 
سال ۱۹۷۸، تز خود را به بهترین نحو به پایان 
رســاند و مورد تشویق استاد سخت گیرش 
قرار گرفت. پس از بازگشت به ایران با وجود 
مشغله در نهادسازی و آموزش، در کارهای 
تحقیقاتی کم نگذاشت؛ سالی ۲ تا ۵ مقاله 
چاپ کــرده و با ۶۰ دانشــجو در نوشــتن 
مقاالت همکاری داشته  است. مشایخی به 
دنبال موضوعاِت به اصطالح داغ نبود و به 

موضوعاتی پرداخت که به زندگی و توسعه 
کشــور همگام با توســعه انســانی مربوط 
بوده انــد. داده های عــددی واقعــی را به 
مدل سازی وارد کرد تا به فهم بطنی مسائل 
کمک کند. مدل سازی هایی قوی ارائه داد؛ 
نه فقط ساخت مدل، بلکه استفاده از آن را 
نیز در دســتور کار خود داشت. رحمان داد 
پژوهش های مشــایخی را بر نهادســازی  و 
دیگــر فعالیت هایــش مؤثر دانســت و این 
برنــدهLifetime achievement award را 
از معدود اســتادان دنیا دانست که از میان 
دانشجویانش، استادی در ۱۰ دانشگاه برتر 
جهان دارد. سپس کلیپی از دوست و همکار 
دکتر مشــایخی، دکتر دیوید اندرسون، به 
نمایــش درآمد که وی را بابت تربیت چنین 

نسلی از دانشجویان تشویق کرد.

پشت هر مرد موفق، یک زن استوار 
ایستاده  است

کلیپ  بعدی مربوط به خانواده مشــایخی 
بود کــه روابط صمیمانه و همراهی اعضای 
خانواده را نشــان می داد. خانــواده از عزم 
و اراده و نترســی و پیگیــری و عشــق بــه 
تأثیرگذاری مشایخی گفتند. همسر دلسوز 
دکتر گفــت: »دیدن عالقه منــدی دکتر و 
دانشــجوها باعث شده نه تنها از کمتر وقت 
گذاشتن او برای خانه و بچه ها ناراحت نشوم، 
بلکه پشتیبان او نیز باشم.« پسر کوچک تر 
استاد نیز بر تأثیر مادرش با این جمله تأکید 
کــرد که »بدون مادرم، دکتر مشــایخی، آن 

کسی که امروز هست، نمی شد!« 

 بهار 
غالمی گزارش

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  866
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آخرین بخش برنامه به ســخنرانی دکتر مشایخی و شرح زندگی 
ایشــان اختصاص یافت کــه در ادامه به اجمــال آورده ایم: او در 
شهرســتان خمین بــزرگ شــد و ویژگی های بارز شــخصیتی و 
رفتاری اش را مرهون مادر مرحومش بود: دوست داشتن مردم و 
گره گشــایی از کارشان، نداشتن کینه و حسادت و خوشحالی از 
موفقیت دیگران. زندگی اش را دارای چهار نقطه  عطف می داند: 
اول، مهاجرت به تهران برای تحصیل در رشته ریاضی در دبیرستان 
دولتی ادیب به لطف حمایت خانواده )در اینجا دکتر به فقر نظام 
آموزشــی که به نیافتن فرصت رشــد و شــکوفایی استعدادها در 
مناطق محروم منجر می شــود، اشاره کرد و امیدوار بود امکانات 
آموزش وپرورش بهبود یابد(؛ دوم، قبولی در دانشــگاه آریامهر و 
پذیرش ریسک ورود به دانشگاهی تازه تأسیس و تعامل و آشنایی 
با استادانی جوان و عاشق که به دانشجو توجه می کردند، همچون 
دکتر مجتهدی، ضرغامی، گریگوریان و پرتوی؛ سوم، گردش از 
مهندســی به مدیریت، زیرا بر این باور بود که یک مدیر، بستر کار 
مهندسان را فراهم می کند؛ و چهارم، تصمیم به بازگشت به ایران.
مشــایخی آنچــه بــدان رســیده را مرهــون تالش و کوشــش، 
مثبت اندیشــی و تواضــع می دانــد. بــه این جملــه طالیی که 
»همیشه می شود کاری کرد؛ فقط باید چاره اش را پیدا کرد« باور 
دارد. مأیوس نمی شــود. معتقد اســت هرکس چیزی دارد که از 
او یاد بگیریم و همین مســأله موجب رفتار محترمانه با دیگران و 

شکسته شدن غرور می شود.
اولین تجربه  صنعتی اش ریاســت سیمان بزرگ سپاهان در سال 
۵۸ بود که به مدد او به راه افتاد. سپس در سال ۶۰ از سوی دکتر 
بانکی به ســازمان برنامه  و بودجه دعوت شــد. آقایان آشتیانی، 

پورزاهدی و حبیبیان در راه اندازی دوره مهندسی سیستم ها در 
صنعتی اصفهان به او کمک شــایانی کردنــد؛ دوره ای که آقایان 
نیلی، درگاهی، مؤمنی و اســعدی از فارغ التحصیالن شــاخص 
آن بودند. پس از آن، آقای زنجانی از دکتر مشــایخی درخواست 
کرد به تهران بیاید که منجر به راه اندازی مؤسسه نیاوران شد. در 
مرحله بعد دکتر سهراب پور، رئیس وقت دانشگاه صنعتی شریف 
و دکتر احسان در تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف به 

او یاری رساندند.
دکتــر مشــایخی در نهایت با بغض از حمایت و مهربانی همســر 
و فرزندانش تشــکر کرد و بار دیگر بر لزوم تقویت علوم انســانی و 
اجتماعی در کشور و سوق دادن رتبه های برتر و استعدادها به این 
سمت به منظور پیشرفت جامعه تأکید داشت؛ از مردم برای کمک 
به صندوق حمایت از تحقیقات دانشــجویان دکتری دانشــکده 
مدیریت و اقتصاد زیر نظر بنیاد عام المنفعه حامیان شریف دعوت 
به عمل آورد و اضافه کرد: »کمک هایی که به صندوق می شــود، 
در زمینه های کم ریســِک شناسایی شده از ســوی کارشناسان، 
ســرمایه گذاری می شود و از سود آن، دانشــجویان دوره دکتری 
بورس می شــوند تا در حین پژوهش و تحقیق، وقت و ذهن شان 
به طور کامل و به دور از نگرانی بابت کار و تأمین مالی خانواده شان، 

معطوف پروژه شود.«
در کلیپ پایانی برنامه از نقش پررنگ مشایخی از ابتدا تا به امروز در 
حوزه  تصمیم سازی، برنامه نویسی و کارآفرینی در کشور گفته شد. 
همچنین بازنشستگی برای او صرفا تغییر محل فعالیت برشمرده 
شــد. برنامه با اهدای لوح های تقدیر و شــاخه گلی به این استاد 

آزاداندیش، خاتمه یافت.

همه چیز از خمین شروع شد

بخش خبری



آنچه از استاد آموختم
مثبت اندیشی: استاد که هیچ وقت 
نــه از روزگار گلــه می کنــد و نــه از 
آدم ها، عوضش مدام در پی تحلیل 
و یافتن راهکار است. ما هم که گله 
کنیــم، صبور و با لبخند می شــنود اما 
بعد راهکاری می دهد که معلوم اســت 
فکرشــده اســت  و عملیاتــی، و چنین 
اندک اندک بــه ما ثابت کرده و یاد داده 
که انگار اگر امیدوارنه  و صبورانه  تحلیل 
کنیم، همیشه می شود راهی پیدا کرد.
خوب فکر کردن: استاد به ما آموخت 
که ماجرا ورای تمام ابزارهای فوالدین 
دنیــای علــم، توانایی خــوب و منظم 
فکر کردن اســت. متخصصان زیادی 
ابزارهــا را می شناســند امــا حرف ها 
و راهکارهــای اســتاد را نزد بســیاری 

نمی توان پیدا کرد.
تواضع: برایم جالب است که این طرف 
و آن طــرف میز نــدارد، همه با اســتاد 
همراه می شوند و صحبت و راهکارش 
را می پذیرنــد. نمی دانســتم رمــزش 
چیست اما کم کم دیدم درحالی که من 
با حس خودبرتربینــی فکر می کنم از 
آن طرف میزی ها بیشتر می دانم، استاد 
صحبتش را با این جمله شروع می کند 
که آمده ایم ما هم از شــما یاد بگیریم. 
کم کم فهمیدم چــرا آن طرف میزی ها 
در مقابل اغلب آدم ها گارد می گیرند و 
امثال من نمی توانند کار را پیش ببرند 

و سرخورده می شوند.
دغدغه منــدی: آنچه اثــرش در همه 
صحبت ها و کارهای اســتاد مشــهود 
است دغدغه مندی است. برایم جالب 
بــود وقتی دیدم تز دکترای اســتاد در 
MIT، در رابطه با اســتراتژی توســعه 
اقتصادی ایــران بوده اســت. آن قدر 
کــه از پژوهش هــا و کارهــای اســتاد 
می فهمــم، انگار پیش از رفتن ســراغ 
راه حل و مهم تر از توانایی تحلیل کردن 
آن، یک مرحلــه ای وجود دارد که باید 
بایستی و بپرسی اصال این مسأله ارزش 
فکر کــردن دارد؟ دردی از کســی دوا 
می کند؟ عناوین پژوهش ها و کارهای 
اســتاد را کــه می بینــی، می توانــی 
حــدس بزنی که نه از یــک جریان داغ 
آکادمیک، که از یک دغدغه در جهان 

واقع برخاسته است.
راه خوشــبختی و رضایت منــدی: 
اســتاد همیشــه می گویــد بایــد برای 
روشن تر شــدن روزگار مردم مان کاری 
کرد، و این جمله را با لبخند می گوید و 
امید. هربار فکر می کنم چطور می شود 
بعــد از چندین دهه که بــه راه پیموده 
زندگی  نگاه می کنی، همچون اســتاد 
خوشحال باشی و امیدوار، و تصورم این 
است که پاسخش همین است؛ رفتن به 
دنبال دغدغه و رقم زدن نقشی که مؤثر 

و ماندگار است.

مرضیه آقایی

یادداشت

دغدغه وطن
برخــالف خیلــی از رشــته های دیگــر، ما در 
مهندسی صنایع یک درس اختیاری خارج از 
دانشکده بیشتر نداشتیم. در میان انتخاب های 
موجود برای این سه واحد اختیاری، یک درس بود که سال 
باالیی ها با اشتیاق از درس و استادش یاد می کردند؛ اینکه 
درسش، از بهترین درس هایی بود که داشته اند و استادش، 
از بهترین اســاتید؛ درس تحلیل دینامیک های سیســتم 

دکتر مشایخی.
نخســتین بار پاییز ۹۵ بود که به واســطه ایــن درس افتخار 
شاگردی دکتر مشایخی را پیدا کردم. در این سال ها نیز این 
توفیق را داشته ام که به بهانه های مختلف در خدمت ایشان 
باشم. در این چند ســال، چیزهای زیادی از ایشان دیده ام 
و درس های زندگی زیادی از ایشــان آموخته ام؛ مواردی که 

هریک سبب می شود به شاگردی استاد افتخار کنی و تا حدی 
متوجه دلیل جایگاه فعلی و تمایز ایشان با دیگران شوی.

از میان تمام خصوصیات بارز اســتاد، نکتــه ای که در مورد 
ایشــان بیش از همه برای شــخص من جالب و الهام بخش 
است، میهن دوستی استاد اســت. ایشان به معنای واقعی 
دغدغه پیشرفت کشور را دارند و از هیچ گونه تالشی در این 
راستا دریغ نمی کنند؛ همواره سعی می کنند به آینده امیدوار 
باشند و به دیگران نیز امیدواری دهند. صحت این صحبت را 
به خوبی می توان در تاریخ بازگشت دکتر از دانشگاه ام آی تی 
به ایران مشاهده کرد. ایشان درست چندماه پیش از انقالب 
اسالمی ۵۷، به اصرار خود از کار در ام آی تی دست کشیدند و 
به ایران برگشتند. دقیقا هنگامی که کشور در شرایط مناسبی 
به سر نمی برد و افق مشــخصی نداشت، درست زمانی که 

خیلی از افراد در فکر مهاجرت از کشــور برای آرامش بیشتر 
بودند، دکتر به ایران بازگشتند؛ بنابراین عجیب نیست زمانی 
که دکتر می خواهند برای دانشجوهایشــان آرزوی مثبتی 
کنند، می گویند امیدوارم بتوانید فرد تأثیرگذاری برای کشور 

شوید و به پیشرفت آن کمک کنید.
دکتــر مشــایخی به ایران بازگشــتند تــا آغازگــر دومینوی 
ســرمایه گذاری در سرمایه انســانی در رشته های مدیریت 
و اقتصاد باشند و با تشــویق جوانان بااستعداد به تحصیل 
در این رشــته ها، حلقه مثبتی را کلید بزنند تا اکنون  که پای 
صحبت های خیلی از استادان جوان تر می نشینیم و آنها از 
خاطرات دوران دانشجویی شان برایمان می گویند، همگی 
حتما جایــی در خاطره شــان به نقش دکتر مشــایخی در 

سرنوشت زندگی شان اشاره کنند.

یادداشت

مهرداد 
پورقاسم

نگاهی به زندگی علمی و اجرایی دکتر مشایخی

به عشق وطن

1381

1377

1357

1383

1358

1385

1362

1398

1350

1382

1357
)1364(

1384

1359

1396

1365

1380

1378

1367

1371

1366
)1367(

1368
)1373(

1374
)1375(

1376
)تاکنون(

1378
)1382(

1349
کارشناسی مهندسی مکانیک 
از دانشگاه صنعتی شریف

رئیس و پایه گذار موسسه عالی پژوهش
در برنامه ریزی و توسعه )موسسه نیاوران(

مشارکت در تأسیس انجمن 
مهندسی صنایع ایران

 محقق مدعو در دانشگاه MIT آمریکا

رئیس و مؤسس دانشکده مهندسی 
صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان 

استاد مدعو دانشگاه نیویورک آمریکا در آلبانی

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

طراحی و ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-
اجتماعی برای اولین بار در کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

بازسازی انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف 
و ایجاد سازمان و ساختار جدید برای آن انجمن

مشارکت در طراحی و راه اندازی جشنواره های 
کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف

مشارکت در تأسیس بنیاد شریف و عضو 
هیئت موسس و هیئت امنای آن

عضو هیئت موسس و عضو اولین هیئت مدیره بنیاد خیریه نیکوکاران 
و عمران سازان یاوران مومن )نعیم(
عضو هیئت موسس و عضو اولین هیئت مدیره بنیاد مریم میرزاخانی
مشارکت در تأسیس بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف و عضو 
هیئت موسس و هیئت امنای آن

دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا
دانشیار تحقیقاتی دانشکده مدیریت در دانشگاه MIT آمریکا

راه اندازی آزمایشگاه های ترمودینامیک و انتقال حرارت 
در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

همکاری در تأسیس انجمن و فصلنامه علوم 
مدیریت، نشریه انجمن علوم مدیریت ایران

مشارکت در تأسیس انجمن ایرانی 
پویایی شناسی و سیستم ها و رئیس انجمن

پایه گذاری دوره رسمی کارشناسی ارشد 
مدیریت سیستم  و بهره وری در رشته صنایع
طراحی و راه اندازی دوره غیررسمی معادل 

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها در 
دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

ایجاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه 
صنعتی شریف و راه اندازی دوره های 

کارشناسی ارشد MBA )برای اولین بار در 
کشور بعد از انقالب( و دکترای مدیریت

ایجاد مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان اصفهان 
و نظام دهی به آن

ایجاد معاونت و بخش طرح های سرمایه گذاری در بانک اصفهان 

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

راه اندازی کنفرانس ساالنه بین المللی مدیریت

رئیس انجمن بین المللی سیستم های دینامیکی

تأسیس و انتشار مجله علمی پژوهشی 
برنامه و توسعه

استاد دانشگاه صنعتی شریف
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بیشتر افراد شــما را با بحث تفکر سیستمی 
و تحلیل سیستم ها می شناسند. جایی بوده 
کــه نتیجه آموزش تفکر سیســتمی و تحلیل 

سیستم ها به دانشجوها را دیده باشید؟
نتیجــه اش را بیشــتر خود دانشــجوهایی کــه درس را 
گرفته اند، به من گفته اند؛ مثال یک زمانی محمد اکبرپور 
که االن اســتاد اقتصاد استنفورد است، به من گفت که 
مــن نگاه کردن دنیا و ریختن آن در قالب و زبان ریاضی 
را در کالس سیستم ها یاد گرفتم. دو درس سیستم ها با 
من داشــت و چند سال هم دستیار آموزشی من بود. یا 
فارغ التحصیالنی که وارد دنیای کار شده اند می گویند 
آن نگاهی که در این درس ها یاد گرفته ایم، خیلی جاها 
به کارمان آمده، وقتی می خواهیم یک مسأله را تحلیل 
کنیم. این درس یک ســری جنبه هــای تکنیکی دارد، 
مثل معادله نویســی و شبیه سازی که وارد جزئیات فنی 
تبدیل یک مسأله به مدل می شود و یک جنبه نگاه کردن 
به دنیا که چطور به دنیا نگاه کنیم؛ از نظر جامع نگاری، 
از نظر مکانیزم ها و ســاختارهایی که موجب تحول دنیا 
می شود، از نظر رفتار و تصمیم هایی که می گیریم و اثرات 
و نتایجــش روی وضعیت خودمان. این جنبه از درس و 
دیدی که دانشــجوها در آن پیــدا می کنند، آن طور که 

می گویند به دردشان می خورد.
شما اشاره کردید که در این درس ها مدل سازی 
ریاضــی اتفاقاتــی را کــه در جهــان واقع رخ 
می دهد، به دانشجوها آموزش می دهید. یکی 
از انتقادها به دانشــکده مدیریــت و اقتصاد 
شریف غالب بودن دید ریاضی نسبت به دید 
انسانی یا اجتماعی ست. پاسخ شما چیست؟
این انتقاد از نظر من درست نیست. اقتصاد یا مدیریتی 
که اینجا درس داده می شــود، اقتصاد و مدیریتی ست 
که در بهترین دانشــکده های اقتصاد و مدیریت جهان 
تدریس می شــود. اگر چیزی کــه آنها درس می دهند، 
اقتصاد نیســت، این هم که ما درس می دهیم، اقتصاد 
نیست. کتاب ها و منابع اقتصادی که اینجا درس داده 
می شود، همان هایی ست که در بهترین دانشکده های 
جهان استفاده می شود. اصال آنها اقتصاد را به این معنا 
پایه گذاری کرده اند و نمی شــود به آنها گفت کارشــان 
اقتصاد نیســت. کتاب های فارســی موجــود در ایران 
هــم ترجمه همان کتاب های خارجی ســت که شــاید 
بیست سی سال پیش نوشــته شده. همان جاهایی که 
این انتقاد را به ما وارد می کنند، کتابی را درس می دهند 
که ترجمه شده ولی از کتابی که خیلی وقت پیش نوشته 
شــده. اینجا کتابی تدریس می شود که همین االن در 
دانشکده های اقتصاد دنیا درس داده می شود. مثل این 
اســت که بگوییم اقتصادی که در دانشکده های معتبر 
دنیا تدریس می شود و برندگان نوبل با آن کار می کنند، 

اقتصاد نیست. پس اقتصاد چیست؟
تأســیس دانشــکده مدیریــت و اقتصاد یک 
ســیر نخبگان )با تعریف کنکــور و معیارهای 
آموزشــی( را وارد مدیریت و اقتصاد کرد. این 
ورود از نظر شــما موثر هم بوده؟ نتیجه اش را 

االن می توان دید؟
ما از تأســیس دانشــکده مدیریت و اقتصــاد دو هدف 
داشــتیم؛ یکی اینکه نیروهایی را تربیت کنیم که بروند 
در صنایع و ســازمان ها موثر باشــند و یکــی هم اینکه 
نیروهای بااستعداد و عالقه مند به ادامه تحصیل اینجا 
درس بخواننــد و بعد بروند بهترین دانشــگاه های دنیا 
تحصیل شــان را ادامه دهنــد و اســتادهای آینده این 
رشته ها شوند. به نظر من در هر دو هدف موفق بوده ایم. 

االن فارغ التحصیــالن دانشــکده، هــم در اقتصــاد و 
هم در مدیریت در کشــور موثر هســتند؛ مثال در مراکز 
پژوهشی، بازار ســرمایه، بانک ها، موسسات صنعتی، 
پتروشــیمی ها، فوالدها، معادن، صنایع خودروسازی، 
صنایع غذایی، در همه اینها فارغ التحصیالن دانشکده 
هســتند و خوب عمل می کنند. پــس در این هدف که 
نیروهای بااســتعداد را تربیت کنیم که بروند و ســامان 
بدهند و در تصمیم گیری ها در سطح بنگاه ها و در سطح 
ملی تأثیــر بگذارند، موفق بوده ایــم. در هدف دوم هم 
موفق بوده ایم. قبل از ایجاد دانشــکده خیلی نادر بود 
که فارغ التحصیالن رشته های مدیریت و اقتصاد از ایران 
به ۵ یا ۱۰دانشــگاه برتر دنیا بروند. از فارغ التحصیالن 
دانشــکده مدیریت و اقتصاد شــریف در ســطح جهان 
ارزیابی های خوبی صورت گرفته و االن دانشکده های 
درجه یک دنیا مثل برکلی، استنفورد، MIT، شیکاگو، 
لنــدن و... فارغ التحصیالن مــا را می پذیرنــد. بعد از 
فارغ التحصیل شدن از این دانشگاه ها نیز اگر به ایران 
برنگردند، در همین دانشــکده های رده باال اســتخدام 
می شــوند. فارغ التحصیــالن این دانشــکده االن در 
دانشــگاه های برتــر دنیــا تدریــس می کننــد. برخی 
فارغ التحصیالن هم که به ایران برگشــتند، استادهای 
خوب آینده همین دانشکده شدند تا این جریان و چرخه 
ادامه پیدا کند و هم در شــریف و هم در دانشــگاه های 
دیگر خدمت کرده و کیفیت این رشــته ها را در ســطح 

کشور افزایش دهند.
االن رقابت شــدیدی برای ورود به دانشکده 
مدیریــت و اقتصــاد شــریف در تحصیــالت 
تکمیلی وجــود دارد و شــاید حتی به عنوان 
سکوی پرتابی برای اپالی هم به این دانشکده 
نگاه می شــود. شما نگران نیســتید این جو 
باعث به حاشــیه رفتن رشــته های دیگر مثل 
رشته های فنی مهندسی شود و اقبال به آنها 

کاهش چشمگیری پیدا کند؟
فکر می کنــم برای اینکــه بســتر کار فارغ التحصیالن 
رشــته های مهندســی مان در کشور فراهم شــود، باید 
اقتصادمــان ســامان پیــدا کنــد و بنگاه هایمان خوب 
مدیریت شــود. اگر این دو اتفاق نیفتد، اصال بستر کار 

برای مهندســان فراهــم نمی شــود و در نتیجه بهترین 
دانشــجوها هم در رشــته های مهندســی اگــر تربیت 
شــوند، چــون ســامانی در اقتصاد و مدیریت نیســت، 
مجبور می شــوند بــه خارج از کشــور برونــد و آن وقت 
بــه دانشــگاه های خوب انتقاد می شــود کــه بچه های 

بااســتعداد را جــذب می کنند و به خارج می فرســتند، 
درحالی که دانشگاه ها بچه ها را راهی خارج نمی کنند 
و شــرایط مدیریت اقتصادی و مدیریت بنگاه ها طوری 
نیســت که بتواند این بچه ها را جــذب کند. برای اینکه 
امکان جذب فارغ التحصیالن خوب رشته های مهندسی 
در داخل فراهم شــود، باید اقتصاد و مدیریت ما سامان 
یابد و اول نیاز به تربیت نیروهای بااســتعداد در اقتصاد 

و مدیریت داریم. در خارج از کشور نیز همین طور است 
و نیروهای بااســتعداد ســراغ مدیریت و اقتصاد و علوم 
انســانی می روند تا جامعه سامان پیدا کند و بستر رشد 
جامعه فراهم شود و حتی مهندسان و پزشکان را از خارج 
می آورند، چون به نوعی تکنسین به شمار می آیند. اتفاقا 
من خیلی خوشــحال می شــوم وقتی می بینم بهترین 
استعدادها جذب رشــته های علوم انسانی و اجتماعی 
مثل مدیریت و اقتصاد می شوند، خوب درس می خوانند 
و بعــد از فارغ التحصیلــی آدم هــای بافکــر و بادانش و 

متعهدی می شوند که جامعه را رشد می دهند.
نگران نیستید که دانشجوهای بااستعدادی 
بــرای  ایــن رشــته ها می شــوند،  کــه وارد 
از  ادامه تحصیــل مهاجــرت کننــد و بعــد 
فارغ التحصیلی هم در خارج از کشور بمانند 

و به ایران برنگردند؟
ما یک وقت آمار گرفتیم و دیدیم درصد فارغ التحصیالن 
دانشــکده مدیریت و اقتصاد کــه در ایران می مانند، از 
درصد فارغ التحصیالن دانشکده های مهندسی شریف 
بیشتر اســت. چرا می مانند؟ چون بیرون برایشان بازار 
کار وجــود دارد. من نه تنها نگران نیســتم، بلکه حس 
می کنم اگر دانشــجوهای قوی تریبت کنیم، احتمال 
ماندن شان در ایران بیشتر می شود، چون حس می کنند 
و می بینند که در ایران کار ازشــان برمی آید و می توانند 

به کشور کمک کنند.
چرا دوره کارشناسی مدیریت و اقتصاد را راه 
ننداختید؟ بهتر نیست از همان اول دانشگاه 

بچه ها سمت این رشته ها بیایند؟
چون جو عمومی جامعه هنوز اهمیت مدیریت و اقتصاد 
را درک نکــرده و رتبه های برتر را به ســمت رشــته های 
مهندســی ســوق می دهــد. در صورتی کــه در خارج 
از کشــور این طور نیســت. ما اگر از دوره کارشناســی 
شروع کنیم، معلوم نیســت جو جامعه رتبه های برتر را 
به این رشــته ها بفرســتد یا خیر، ولی وقتی بچه ها وارد 
دانشگاه می شوند، درس های اختیاری را می گذرانند 
و از آن خوش شــان می آید و با چشــم و گــوش بازتر به 
این رشته ها تغییر مسیر می دهند. برای جبران همین 
کمبــود دوره کارشناســی، در دانشــکده دوره فرعــی 
اقتصاد را ارائــه کردیم و به نظرم تا وقتــی که جامعه به 
بلوغ کافی برســد، این راهکار بهتری ســت. همچنین 
اگر دانشجوها بخواهند در کارشناسی وارد این رشته ها 

شوند، ممکن است متناســب با استعدادشان آموزش 
درخوری دریافت نکنند ولی در رشته های فنی مهندسی 
و علوم پایه ذهن شــان ورزیده می شود و می توانند بعدا 
با آمادگی بهتر وارد رشته های مدیریت و اقتصاد شوند. 
خیلــی وقت هــا نوبل اقتصــاد به افرادی می رســد که 

کارشناسی شان اقتصاد نبوده است.
چندسالی ســت که دانشــگاه خاتم در بخش 
خصوصی در نقش رقیب شریف عمل می کند 
و دانشــجوها و اســتادان را به سمت خودش 
جذب می کند؟ نظر شما درباره این دانشگاه 

و عملکردش چیست؟
مرکز ارشد دانشگاه خاتم که در برخی رشته ها فعال فعال 
شده و می خواهد در سطح باالیی هم فعالیت کند، هم 
برخی همکارهای خوب ما را که در حال انتقال به شریف 
بودند، جذب کرده، چراکه امکانات و حقوق بیشــتری 
نســبت به شــریف در اختیار اعضای هیئت علمی قرار 
می دهد و اســتادی را که تازه از خارج به ایران برگشته، 
به خوبــی تأمین می کنــد و هم در جذب دانشــجوها با 
شــریف رقابت می کند، چون به دانشــجوهای برتر هم 
بــورس تحصیلی اعطا می کنــد. ایــن دو عامل باعث 
می شــود افراد خوبــی در آنجا جذب شــوند و فعالیت 
کنند. مــن از این بابت خوشــحالم، چراکه باز آنجا هم 
یک مرکز ســطح باالیی می شــود در همین رشته هایی 
که کشــور نیاز دارد. حاال ما هم در شریف باید شرایطی 
ایجاد کنیم که بتوانیم با آن رقابت کنیم. ما یک موسسه 
دولتی هستیم که با امکانات دولتی نمی توانیم امکاناتی 
را که آنها در اختیار اعضای هیئت علمی و دانشــجوها 
قرار می دهنــد، تأمین کنیم. باید منابعی پیدا کنیم که 
بتوانیم از نظر تأمین امکانات غنی شــویم، یعنی استاد 
خوبی که از خارج برمی گردد، بتواند در اینجا در سطح 
معقولی زندگی اش را شــروع کند و این تأمین امکانات 
باید از منابع غیردولتی باشــد. فعالیت دانشگاه خاتم 
می توانــد تحرکــی را در شــریف ایجاد کند کــه منابع 
غیردولتی را برای خودش دست وپا کند و هر دو دانشگاه 

رشد و پیشرفت کنند.
نظرتان در باره دیگر گروهی که در دانشــگاه 
در زمینــه علــوم انســانی کار می کند، یعنی 
مرکز فلسفه علم چیست؟ موفق بوده است؟
ایجاد مرکز فلســفه علم هم حرکت خوبی در دانشــگاه 
بود. تعریــف موفقیت آن بســتگی دارد بــه اینکه ما از 
فارغ التحصیــالن و دانشــجوهای آن چــه انتظــاری 
داشــته باشیم. این گروه دریچه تفکر و فلسفه را به روی 
دانشــجوهای شــریف باز کرد. ما به فیلسوف خوب در 
کشــور نیاز داریم و اگر این گروه بتواند دانشــجوهای 
خوب را جذب و عالقه مند به فلسفه کند تا ادامه بدهند، 
می توانــد متفکرانــی اثرگذار در فضــای فکری جامعه 
تربیت کند و من فکــر می کنم موفق هم بوده. البته اثر 
آنها مثل دانشــکده مدیریت و اقتصاد زودرس نیســت 
کــه بروند در بــازار و صنعت جذب شــوند و صدا کنند. 
بازار هم به هر حال از نظر اقتصادی اقبال بیشــتری به 
دانشجوهای مدیریت و اقتصاد دارد. در همه جا آنهایی 
که فلسفه می خوانند، بازار داغی ندارند و از روی عشق 

و عالقه به تفکر سراغش رفته اند.
شــما هم در بخــش دولتــی و هــم در بخش 
خصوصــی فعال بوده اید. حضــور خودتان را 

در کدام بخش موثرتر و مفیدتر می دانید؟
در هر دو بخش اثرگذاری داشته ام ولی وقتی در بخش 
دولتی مشاور هستید، نباید انتظار داشته باشید هرچه 
می گویید عمل شــود. هیچ کدام از دولت ها هرچه را ما 

پسرها! دخترها! عاشق بشوید
گفت وگو با دکتر علینقی مشایخی بعد از چهار دهه فعالیت در آموزش عالی
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پرونده

بحث دیگری که در شریف باید 

به آن توجه کرد، توسعه امکانات 

ورزشی است، به طوری که دانشجو 

هر وقت اراده کند، بتواند برود 

یک جایی ورزش کند. بچه های ما 

باید ورزش کنند تا جسم و روح شان 

ساخته شود. سرمایه گذاری در 

ورزش، بهره اش به جامعه می رسد. 

متأسفانه ساخت ساختمان به جای 

زمین فوتبال کار اشتباهی بود و 

جایگزینی هم نداشت

شریف االن دارای یک برند و 

اعتباری ست که رتبه های برتر کنکور 

برای هر رشته ای انتخاب اول شان 

اینجاست. این افراد را باید به سمت 

رشته هایی که کشور به آنها نیاز 

دارد کشاند. شریف در این زمینه 

مسئولیت اجتماعی دارد



دوشنبه هفته پیش ورودی های جدید اولین روز رسمی خودشان را در شریف سپری می کردند، آن هم در یک جشن مجازی و در برابر چهار تجربه 
شاید متفاوت. احتماال مهم ترین تجربه ای که ورودی ها آن روز دیدند، تجربه بنیان گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، دکتر علینقی مشایخی 
بود که همین چند روز قبلش و در روز تولدش تصمیم به بازنشســتگی گرفت. عصر همان روز و بعد از ســخنرانی دکتر مشــایخی برای ورودی ها به 
دفترش در طبقه چهارم دانشــکده مدیریت و اقتصاد رفتیم تا طبق قرار قبلی مان گفت وگویی با او داشــته باشــیم؛ در این گفت وگو دکتر مشایخی هم از اهداف 
خودشــان برای تأســیس این دانشکده و موفقیت در رســیدن به آن اهداف گفتند و هم از مسئولیت اجتماعی شریف در توسعه کیفی علوم انسانی در ایران، از 
جای خالی هنر و موسیقی و این جور رشته ها و کمبود امکانات ورزشی در شریف حرف زدند، از ورود نخبگان به عرصه اقتصاد و مدیریت با خوشحالی یاد کردند 
و البته مثل همیشه از دانشجوها خواستند برگردند و به مردم و کشور خودشان خدمت کنند، چراکه غیر از آنها کسی نیست که اوضاع را بسامان کند. همچنین 

حرف آخر دکتر خطاب به دانشجوها این بود که عشقی فراتر از منفعت های شخصی تان پیدا کنید و دنبالش بروید تا آدم بزرگی شوید.

گفتیــم، عمل نکردند ولی گفتن مــا هم بی تأثیر نبوده 
است. اقتصاد امروز ما حاصل توصیه های اقتصاددان ها 
و مدیریت خوانده های ما نبوده، چون به حرف آنها لزوما 
عمل نشــده اســت، چه من و چه دوســتانی مثل دکتر 
نیلی کــه از نزدیک با دولت همــکاری کرده اند. اتفاقا 
دوســتان ما می گویند چون دولت ها به حرف ما گوش 
نمی کنند، وضع این شده است. به هر حال وقتی شما 
به صاحبان تصمیم مشــورت می دهیــد، نباید انتظار 
داشــته باشــید هرچه می گویید، عمــل کنند. ممکن 
است برخی را بشنوند و اثرگذار باشد و برخی را در جهت 
عکس عمل کنند؛ در مسائلی مثل ارز و قیمت گذاری 
و توســعه بی دروپیکر دولت، عکس حرف های ما عمل 
شده اســت. در بخش خصوصی هم همین طور است، 
مدیری که تصمیم می گیرد، ممکن است از حرف شما 
تأثیر بگیرد ولی تصمیم نهایی با اوســت. ممکن است 
در بخش خصوصی اثرگذاری حرف شما بیشتر باشد. 
بخش دولتی مالحظات زیاد سیاسی و گروهی و جناحی 
را در نظر می گیرد و حرف منطقی و خردمندانه ای را که 
در حوزه اقتصاد یا مدیریت به او گفته می شــود ممکن 
اســت نادیده بگیرد ولی در بخش خصوصی می تواند 

بیشتر اثرگذار باشد.
در ایران این ظرفیت وجود دارد که یک پروژه 
عظیــم دولتی به دانشــگاه واگذار شــود و از 
دل تحقیقــات آن چیزی در حد نوبل اقتصاد 
بیــرون بیایــد؟ مثل چیــزی که دربــاره نوبل 

امسال اقتصاد دیدیم.
در ایران هم زمانی استراتژی توسعه صنعتی به دانشگاه 
داده شد و کار خوبی آماده شد ولی بعدا دولت ها عوض 
شدند و دیگر آن را قبول نداشتند. دولت ها چون سیاسی 
کار می کننــد و سیاســت روی تصمیم هایشــان تأثیــر 
می گذارد، اثرگذاری اقتصاددان ها و مدیریت خوانده ها 
روی حرکات و تصمیم های آنها کمتر است. یا مثال توسعه 
تکنولوژی در زمینه صنعت برق یا توسعه چابهار و... به 

دانشگاه داده شده است.
اگــر بــه عقــب برگردیــد، کاری هســت کــه 
بخواهید در زمینه آموزش عالی انجام دهید 

و حس کنید جایش خالی ست؟
اگر برگردم، کاری که در اقتصاد و مدیریت انجام شــده 
را حتما دوباره انجام می دهم، عالوه بر اینها هسته های 
علوم اجتماعی را در دانشکده مدیریت و اقتصاد ایجاد 
می کنــم؛ مثال یک گــروه قوی جامعه شناســی ایجاد 
می کنم، چراکــه جامعه شناســی روی مدیریت حرف 
دارد، یا یک هسته قوی روان شناسی. بعدا این هسته ها 
را تبدیل به گروه می کنم تا دانشجو بگیرند، به طوری که 
علوم انســانی و اجتماعی در ســطح کارشناسی ارشد 
در شــریف توســعه پیدا کند و فقط محدود به اقتصاد و 
مدیریت نباشد. این کاری ست که می خواهم در شریف 
انجام شود تا این رشته ها در سطح کشور رشد پیدا کنند و 
به نظرم شریف یک مسئولیت اجتماعی دارد که این کار 
را انجام دهد. مورد دیگر هم در زمینه سیاســت گذاری 
عمومی ست تا به بخش های مختلف دولت کمک کنیم 
برای تصمیم گیری و تصمیم ســازی و سیاست گذاری 
در بخش خودشــان. البتــه سیاســت گذاری عمومی 
به ریشــه های قــوی در اقتصــاد نیاز دارد ولی پروســه 
تصمیم گیری و پیاده ســازی تصمیم ابعاد دیگری ست 

که باید در آموزش ها در نظر گرفته شود.
تأکیدی که برای انجام این کارها روی شــریف 
دارید به خاطر چیست؟ فقط به خاطر جریان 

ورودی نخبگان به آن؟

بله؛ شــریف االن دارای یــک برند و اعتباری ســت که 
رتبه های برتر کنکور برای هر رشته ای انتخاب اول شان 
اینجاســت و شــریف محل جــذب اســتعدادهای برتر 
کشور با مالک کنکور اســت. این افراد را باید به سمت 
رشــته هایی که کشور به آنها نیاز دارد کشاند. نمی توان 
انتظار داشــت که رتبه هــای پایین تر کنکــور بروند در 
دانشــگاه های ســطح پایین تر درس بخوانند و در این 
رشــته ها تحول ایجاد کنند. به خاطــر همین می گویم 

شریف در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارد.
جــدای از زمینه هایی که خودتان در آن فعال 
هستید، در شریف جای خالی چیزی را حس 
می کنیــد که بودنــش می تواند برای شــریف 

مفید باشد؟
در شــریف چیزهایی مثل هنر و موســیقی کــه فضا را 
تلطیف کند، نیاز است، آن هم به عنوان رشته ای که در 
ســطوح باال تدریس و پژوهش داشته باشد. بچه هایی 
که می آیند اینجا، باید با ابعاد انسانی زندگی و آدمیزاد 
بیشتر آشنا شوند و بیشتر از زندگی لذت ببرند و بیشتر 
روی جامعه تأثیر بگذارند. اینها هم خوب اســت اضافه 
شــود. بحث دیگری هم که در شــریف باید به آن توجه 
کرد، توسعه امکانات ورزشی است، به طوری که دانشجو 
هر وقت اراده کند، بتوانــد برود یک جایی ورزش کند. 
بچه های ما باید ورزش کنند تا جسم و روح شان ساخته 
شــود. ورزش در دوران دانشــجویی بدن سالم و روحیه 
شــاد را بــه دنبــال دارد و بعــد از فارغ التحصیلــی هم 
می توانند ادامه دهند تا عمر مفید طوالنی تری داشته 
باشــند و مــدت بیشــتری بتوانند در زندگــی حرفه ای 
خود به کشــور خدمت کنند. به همین خاطر اســت که 
در دانشــگاه های خارج امکانات ورزشــی حیرت انگیز 
است تا دانشجوها همیشه بتوانند ورزش کنند. ورزش 
در دوران دانشــجویی و عادت بــه ورزش باعث افزایش 
عمر حرفه ای فارغ التحصیل می شــود. این فرد در اوج 

شــکوفایی علمی سالمت جســمانی هم دارد تا بتواند 
بیشتر به کشورش خدمت کند. در نتیجه سرمایه گذاری 
در ورزش، بهره اش به جامعه می رسد. متأسفانه ساخت 
ســاختمان به جای زمیــن فوتبال کار اشــتباهی بود و 
جایگزینی هم نداشــت. فضای شــریف خیلی فشرده 

اســت، باید این فضا را باز کرد و امکانات ورزشی در آن 
فراهم کرد تا بچه ها بتوانند بدوند و نفس بکشند و تحرک 

داشته باشند.
نظرتان درباره توســعه فیزیکی دانشــگاه در 
محله طرشت چیست؟ مسائل اجتماعی آن 

آسیب زا نخواهد بود؟
این مسائل وجود دارد. البته این سوابق در دنیا هم بوده 
و می توان توسعه فیزیکی دانشگاه های خارج از کشور را 
مطالعه کرد. خیلی از دانشگاه های خارج از کشور بیرون 
شــهر هســتند و در فضای باز ولی دانشگاه هایی که در 

شهر هستند، با شهر و محله در هم تنیده شده اند. باید 
اثرات سوء این توسعه را کاهش داد و اثرات مثبت را حفظ 
کرد. چاره ای هم نیست. نمی توان شریف را از اینجا کند 
و به جای دیگر برد. کار خیلی سختی ســت و هزینه ها و 
منابع و برنامه ریزی زیادی می خواهد و چندبار هم برای 
آن تالش شده و به نتیجه ای نرسیده است. شاید راه حل 

این باشد که تعداد دانشجوها را کم کنیم.
دانشــجوی خودتــان را در چــه موقعیتــی 

ببینید، بیشتر خوشحال می شوید؟
در موقعیتی ببینم که واقعا عاشقانه برای مردم مملکت 
کار می کنــد و اثرگــذار اســت. ایــن برای مــن خیلی 
خوشحال کننده اســت. ما اینجا باید آدم هایی تربیت 
کنیــم که در آبادانی مملکت موثر باشــند. خوشــحال 
می شــوم دانشــجو برود و اســتاد دانشــگاه درجه یک 
دنیا شود ولی بیشترین خوشــحالی ام آنجاست که در 
موقعیتی کار کند که در آبادانی کشــور اثرگذار باشــد، 
روی بهبود وضع مردم اثرگذار باشد. وضع مردم ما خوب 
نیســت، آموزش وپرورش ما خوب نیست، بیکاری مان 
زیاد است. اینها را چه کســی می خواهد درست کند؟ 
همین اســتعدادهایی که همین جا درس می خوانند. 
ممکن است بگویند نمی گذارند و نمی شود، پس بیایند 
یک کاری کنند که بگذارند و بشود. باید راهی پیدا کنند.
شما سال ۵۷ از MIT فارغ التحصیل می شوید 
و چندماه بعد به ایران برمی گردید. در مستند 
میراث آلبرتا هم فیلمی از شــما پخش شد که 
توصیه تان به دانشــجوها برگشــت بــه ایران 
بــود. االن هم همین توصیــه را دارید؟ حتی 
بــه نزدیک ترین فــرد به خودتــان هم چنین 

توصیه ای دارید؟
من نمی توانم بچه ها را مجبور کنم برگردند ولی توصیه 
و عالقــه ام این اســت که برگردند و کمــک کنند. اصال 
همین شــرایطی که هســت و می گویید خوب نیست را 
چه کسی می خواهد درست کند اگر بچه ها برنگردند؟ 
شرایط چطور می خواهد خوب شود که بعدش برگردند؟ 
ممکن است بگویند ما دست مان بسته است و برگردیم 
نمی توانیــم کاری بکنیم ولی می تواننــد بیایند درس 
بدهند، طرح بدهند. وقتی تعداد افرادی که می توانند 
خردمندانــه فکر و کار کنند و ایــده و طرح بدهند زیاد 
شود، روی جو عمومی اثر می گذارد. ایران به این بچه ها 
نیاز دارد و می توانند در ایران تأثیرگذار باشند، البته باید 
سختی بکشند، همان طور که ما کشیدیم ولی اثراتش را 
خواهنــد دید. من با اینکه امکان ماندنم در آمریکا بود، 
ولی خیلی خوشحالم که برگشتم. اگر دوباره به سال ۵۷ 
برگردم و بخواهم تصمیــم بگیریم و همه این اتفاقات و 
شــرایط را هم بدانم، باز هم بــه ایران برمی گردم، چون 
می بینم حاصل عمرم این طوری رضایت بخش تر است.

و صحبت پایانی با دانشجوها؟
هدف های بزرگ برای خودتان تعیین کنید؛ هدف هایی 
که بزرگ تر و فراتر از منفعت شخصی خودتان باشد و بعد 
عاشــق آن اهداف شوید و دنبالش کنید و به آن اهداف 
می رسید. این اهداف باید از جنس این باشد که چطور 
به مردم تان و کشــورتان خدمت و کمــک کنید، چطور 
عاشق رشته تان باشید،  چطور در رشته تان بدرخشید. 
عشقی برای خودتان داشــته باشید و آن عشق هدفی 
فراتر از منافع شــخصی خودتان باشــد. اگر این عشق 
را در طول تحصیل در دانشــگاه برای خودتان بســازید 
و دنبالــش بروید، حتما آدم های بزرگی خواهید شــد. 
اگر فقط بــه منافع خودتان بچســبید، آدم های بزرگی 

نمی شوید و در حد منافع خودتان می مانید.

گفت وگو
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پرونده

برای اینکه بستر کار فارغ التحصیالن 

رشته های مهندسی مان در کشور 

فراهم شود، باید اقتصادمان سامان 

پیدا کند و بنگاه هایمان خوب 

مدیریت شود. اگر این دو اتفاق 

نیفتد، اصال بستر کار برای مهندسان 

فراهم نمی شود و در نتیجه بهترین 

دانشجوها هم در رشته های مهندسی 

اگر تربیت شوند، چون سامانی در 

اقتصاد و مدیریت نیست، مجبور 

می شوند به خارج از کشور بروند



زنان پیش از تاریخ شکارچیانی ماهر بوده اند 

زنان شکارچی، در جنگ با کلیشه های قدیمی
محققان معموال فرض می کردند در دوران پیش از تاریخ فقط مردان شــکارچی بوده اند ولی چه اتفاقی می افتد اگر شــواهد و مدارک علیه این فرضیات، برای 
دهه ها در معرض دید ما بوده باشد؟ رندال هاس، باستان شناس دانشگاه کالیفرنیا ، زمانی را در سال ۲۰۱۸ به یاد می آورد که تیم پژوهشگرانش دور محل دفن 
فردی که در کوه های ادنس پرو حدود ۹هزار سال پیش در دوران تمدن آندین به خاک سپرده شده بود، جمع شده بودند. به همراه استخوان های کشف شده 

که به نظر می آمد استخوان یک فرد بالغ باشد، بسته ای از ابزار های سنگی بسیار جالب و جامع که یک شکارچی باستانی نیاز داشت، نیز موجود بود.

هــاس و تیمش در آن زمان فکر کردند او حتما باید مرد شــکارچی بســیار 
ماهر و فردی مهم در جامعه آن زمان بوده باشد ولی آزمایش و تحلیل مجدد 
باعث تعجب شد. باقی مانده هایی که کنار جعبه ابزار پیدا شده بودند از آن 
یک زن بیولوژیکی بودند. عالوه بر این، به احتمال زیادی شــکارچی بودن 
ایــن زن، کژ روی اجتماعی در تمدن آن دوران به شــمار نمی آمده اســت. 
کشــفیات تیم هاس بــه دنبال تحقیقات قبلی پیرامون محل دفن اجســاد 
آن دوران در آمریکا بوده و نشــان می دادند که ۳۰ تا ۵۰درصد شــکارچیان 
حیوانات بزرگ می توانســتند به صورت بیولوژیکی زن باشند. این پژوهش 
نوین، پیچیدگی هایی در مطالعاتی که دهه ها راجع به نقش جنسیت میان 
جوامع شــکارچی و جمع آوری کننده خوراک باســتانی به طول انجامید، 
ایجــاد می کند. فرض عموم بر این بود که مــردان در دوره پیش از تاریخ در 
دســته های کوچک به شکار می رفتند و زنان به جمع آوری بقایای خوردنی 
گیاهان و میوه درختان می پرداختند. به این دوره، دوره شــکار و گردآوری 
گفته می شــود ولی برای ســال ها برخی از محققان استدالل کرده اند این 
نقش هــای ســنتی و قدیمی در جوامع باســتانی که از قرن ۱۹ به وســیله 
پژوهش های انسان شناسان در سراسر جهان به ثبت رسیده، لزوما به دوران 

پیش از تاریخ بازنمی گردند.

باالخره صاحب ابزار های کشف شده که بود؟
زمانی که باستان شناسان محل دفن را حفاری کردند آرایشی متفاوت از ۲۴ 
ابزار سنگی پیدا کردند. این ابزار ها عبارتند بودند از پرتابه های نوک تیز برای 
کشتن و شکار پستانداران بزرگ، سنگ های درشت برای شکاندن استخوان ها 
و کندن پوست شکار ها، اشیاء ریز و گرد و سنگی برای تراشیدن و جداکردن 
چربی از شکار، تکه های کوچک با لبه های بسیار تیز برای خردکردن گوشت 
و کلوخه های ساخته شــده از خاک ســرخ که به تازه نگه داشــتن گوشــت 
شــکار کمک می کرد. دور محل حفر تکه هایی از استخوان حیواناتی مانند 

خویشاوند های باستانی الما و گوزن پخش شده بود.
در گفت وگو های اولیه راجع به بسته ابزار، پژوهشگران فرض کردند که مالک 
آن مردی با نقشــی مهم در جامعه یا حتی رئیس قبیله بوده باشد. هاس که 
از سال ۲۰۰۸ در این حوزه تحقیق می کند، می گوید: من هم به اندازه بقیه 
مقصرم، زیرا فکــر می کردم طبق درک من از دانســته هایم و دنیا این فرض 
درست است. اما در آزمایشــگاه، بررسی دقیق تر استخوان ها نشان داد که 

این مالک از لحاظ بیولوژیکی زن است.
برای تأیید این نتایج، آنها پروتئینی را که مینای دندان را می سازد و به جنسیت 

بیولوژیکی انسان مربوط است آنالیز کردند.

نکته مهم این اســت که این تیم تحقیقاتی نمی توانند هویت جنســی این 
شــخص را تأیید کنند و فقط جنســیت بیولوژیکی او مشخص می شود. در 
واقع آنها نمی توانند تأیید کنند که این فرد در ۹هزار ســال پیش به گونه ای 
زندگــی می کرده که در جامعه آنها به عنوان زن از آن یاد می شــده اســت.

یک تمدن بکر
تمدنی که این فرد در آن زندگی می کرد، تمدن آندین نام داشت. تمدن آندین 
شامل جوامع پیچیده و فرهنگ های مختلف و فراوان بوده است. مردم در آن 
دوره ساکن دره های رودخانه ای و صحرا های ساحلی پرو بودند. باستان شناسان 
بر این باورند که این تمدن اولین بار در نزدیکی جلگه های ســاحلی اقیانوس 
اطلس پدید آمد. این تمدن یکی از پنج تمدن جهان اســت که محققان آن را 
»بکر« می دانند، یعنی تمدنی بومی که از تمدن های دیگر شکل نگرفته است.

زنان چه کاره بودند؟
در دوره پیــش از تاریــخ و دوره تاریخی، زنان شــغل هایی چون جمع آوری 
خوراک، کشاورزی و مامایی داشتند، در نتیجه آنها فقط خانه نشین نبودند. 
در آن دوره تفکر چندانی ضد کار کردن زنان وجود نداشته و لزومی نبوده آنها 
تظاهر کنند که مرد هستند تا بتوانند کار کنند. زنان گاهی سرباز و جنگنده 
می شــدند ولی این زنان جنگنده اســتثناء و در اقلیت بودند. آنها همچنین 
مسئولیت اینکه به بقیه اعضای گروه غذای کافی برسد را به عهده داشتند، 
به خصوص وقتی شکاری گیرشان نمی آمد. زمانی که زنان بیرون از خانه کار 

می کردند، مردی باید آنها را همراهی می کرد.

زنان هم می توانند به شکار بروند
رابرت کلی از دانشــگاه وایومینگ اکتشــاف این زن شــکارچی را تحسین 
می کند ولی نتایج این پژوهش او را قانع نمی ســازد. او به این نکته اشــاره 
می کند که داشتن ابزار در محل دفن یک فرد لزوما به معنی شکارچی بودن 
آن فرد نیســت. برای مثال در محل های دفن دو دختر بچه، ابزار های شکار 
پیدا شــده بودند. ابزار های دفن شده می توانست روشی برای نشان دادن 

غم و اندوه شکارچیان مرد باشد.
پیدبالــدو می گوید: حتی اگر آن بقایا متعلق به یک شــکارچی زن نبودند، 
آنالیز های دقیق و گســترده نشــان می دهد که زنان مدت ها توانایی شکار 
داشــته اند و ایــن پژوهش ها مــا را راهنمایی می کند چــه مناطقی را برای 
مدارک و شواهد حفر کنیم. شکار کردن زنان در آن تمدن چیز عجیب و دور 
از انتظاری نیست، زیرا آنها همواره در بلندی های آندس که به ۱۳هزار فوت 
می رسیده زندگی می کردند. به گفته او اگر می توانی این گونه زندگی کنی، 

قطعا می توانی یک گوزن هم شکار کنی!

 فاطمه
خسروی

گزارش

برداشت از سیارک، بررسی در زمین
 OSIRIS-Rex )Origins, Spectral Interpretation, فضاپیمــای 
در   )Resource Identification, Security-Regolith Explorer
ســپتامبر ۲۰۱۶ مأموریــت خــود را به مقصد ســیارک Bennu آغــاز کرد تا 
نخستین فضاپیمای آمریکایی باشد که نمونه های دست اولی از سطح یک 
ســیارک را جمع آوری کرده و بــه زمین بازمی گرداند. البتــه پیش از ایاالت 
متحد ژاپن توانســته بود این مأموریت را با موفقیت به انجام برســاند. ارزش 
نمونه های جمع آوری شده از سطح سیارک ها در حال حاضر مطالعه آنها در 
آزمایشگاه های زمینی برای پی بردن به رازهای تشکیل منظومه شمسی ست، 
چراکه سیارک ها از زمان تشــکیل منظومه شمسی تقریبا بدون تغییر باقی 

مانده و رازهای خود را حفظ کرده اند.
فضاپیمای ORISIS_Rex در اواخر سال ۲۰۱۸ به سیارک مقصد خود رسید 
ولی برخالف تصور دانشــمندان تا آن زمان ســطح این سیارک شنی نبود و 
تصاویر ارسال شده از فضاپیمای رســیده به سیارک نشان می داد که سطح 
Bennu صخره ای ست و تخته ســنگ های آن مزاحم عملیات نمونه برداری 
هســتند. بنابراین فضاپیمای بخت برگشته مجبور شد دو سالی دور سیارک 
بگردد تا مهندسان ناسا بتوانند یک محل مناسب برای فرود و نمونه برداری 
و البته یک روش دقیق تر برای رســیدن به ناحیه هدف که حاال کوچک تر از 

پیش بینی های قبلی بود، پیدا کنند.
در روز ۲۰ اکتبر امســال سرانجام بازوی رباتیک ۳.۳ متری این فضاپیما در 
دهانه ای با نام Nightingale با سطح سیارک Bennu برخورد کرد و مکانیزم 
 TAGSAM )Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism(
چند دقیقه ای فرصت پیدا کرد تا نمونه هایی از ســطح سیارک را جمع آوری 
نماید، قبل از آنکه فضاپیما از ســطح سیارک دور شود. وقتی سر این بازو با 
سطح ســیارک تماس برقرار نمود، جریانی پرفشــار از گاز نیتروژن به سطح 
ســیارک برخورد کرد و گردوغبار به پا شــد و مقداری از ایــن گردوغبارها در 
محفظــه این مکانیزم به دام افتــاد. طبق برنامه قرار بــود فضاپیما ۶۰ گرم 
نمونه برداشــت کند ولی به نظر می رسد این فضاپیما در اثر تماس با سیارک 
بیش از ۱کیلوگرم نمونه با خودش از سطح سیارک بلند کرده و همین باعث 
شده یک تخته سنگ مانع بسته شدن در محفظه مکانیزم شود و مقداری از 
نمونه های برداشت شــده در فضا رها شوند. به همین دلیل مسئوالن پروژه 
تصمیم گرفتند مرحله کاهش سرعت چرخش فضاپیما را برای اندازه گیری 
میزان تغییر لختی دورانی آن قبل و بعد از تماس با ســیارک و برداشت نمونه 
و تخمین جرم نمونه های برداشت شده حذف کنند، چراکه این خطر وجود 
داشت که مقادیر بیشتری از نمونه های ارزشمند جمع آوری شده به فضا نشت 

 TAGSAM کند. در نتیجه مرحله قرارگیری ســر بــازوی رباتیک مکانیزیم
که وظیفه جمع آوری نمونه ها را به عهده داشــت، در کپسولی که قرار است 
نمونه ها را به سطح زمین برگرداند، پیش از موعد برنامه ریزی شده و با سرعت 
بیشــتر به انجام رســید. فضاپیمای ORISIS_Rex تا ماه مارس ۲۰۲۱ در 
مجــاورت Bennu باقی می ماند و بعد از آن ســفرش به ســوی زمین را آغاز 
می کند تا در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ روی زمین فرود آید و محموله همراهش را 

به دانشمندان ناسا تحویل دهد.

از کوارک تا کیهان

Bennu روی سطح OSIRIS-Rex تصویری شماتیک از  فرود فضاپیمای
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علمی



حال و هوای انتخابات آمریکا در دانشگاه استنفورد 

استنفورد علیه ترامپ
شنبه شب، ماراتن انتخاباتی ۲۰۲۰ در آمریکا تقریبا به پایان رسید و جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق، توانست ترامپ را شکست دهد و بر صندلی دفتر 
بیضی تکیه بزند؛ ماراتنی که نه فقط چشم مردم آمریکا، بلکه چشم بسیاری از مردم جهان، از جمله خودمان را نزدیک به یک سال به خودش خیره کرد؛ حال 
بیایید نگاهی به جو دانشگاه استنفورد از شروع این رقابت تا پایان روز انتخابات بیندازیم؛ دانشگاهی که فضایش تا حد چشمگیری به حزب دموکرات نزدیک 
اســت و از منتقدان جدی سیاســت های ترامپ در ۴ سال گذشته بوده و اکنون نگاهی پر از هراس، سردرگمی و امید میان دانشجوهایش برای افق انتخابات 

۲۰۲۰ شکل گرفته است.

از ابتــدای شــروع رقابت هــای انتخاباتــی و انتخابات 
درون حزبی، در استنفورد دیدگاه مثبتی راجع به بایدن 
وجود نداشت. دانشــجوهای دموکرات، برنی سندرز و 
الیزابت وارد را افراد شایســته تری می دانستند و بایدن 
را در مقابــل آنها ضعیف و محافظه کار. با آغاز انتخابات 
درون حزبی اما مشــخص شــد که نظر ســایر مــردم با 
استنفورد یکسان نیســت؛ نه سندرز و نه وارن شانسی 
در مقابل بایدن نداشتند و بایدن به عنوان نامزد رسمی 
حزب دموکرات معرفی شــد. این بار بــر خالف دفعات 
قبل، فعاالن سیاسی استنفورد بالفاصله حمایت های 
خود را از دو نامزد دیگر به سمت بایدن معطوف کردند.

نزاع چهارساله
انتخابات ۲۰۱۶ برای دانشــگاه اســتنفورد با خشــم، 
تــرس و اضطراب همــراه بود. در شــب انتخاب ترامپ 
به عنوان رئیس جمهــور، بالفاصلــه تظاهراتی علیه او 
شــکل گرفته بود و نگرانی ها از سیاســت های رادیکال 
ترامپ، بیگانه گریزی او و تعصباتش به وضوح بیان شده 
بود. اوضاع بعدا هم بهبود نیافت. از همان چهار ســال 
گذشته تاکنون، اعضای استنفورد بارها و بارها اعتراض 
خود را به سیاســت ها و تصمیمات ترامپ به طور علنی 
اعالم کردند؛ آخرین مــورد آن هم به تصمیم جنجالی 
ترامپ در قبال سیاســت دانشــجویان مهاجر در دوران 
پاندمی برمی گردد که استنفورد مخالفتش را اعالم کرد.
در کنــار تمام اینهــا، متخصصــان اســتنفورد از همه 
بیشــتر نگران گســترش تفکرات سیاســی ترامپ بین 
مــردم هســتند؛ تفکراتــی رادیــکال کــه حتــی میان 
جمهوری خواهان هم گاهی دودستگی ایجاد می کند. 
آنها که از این سیاســت ترامپ با عنوان »ترامپیسم« یاد 
می کنند، معتقدند سیاست های او هرگز مسأله انحرافی 
و عجیب نیست. حکیم جفرسون، یکی از اساتید علوم 
سیاسی دانشگاه معتقد اســت پیروزی ترامپ در سال 
۲۰۱۶ علی رغــم آرای مردمــی کمتر، بــه هیچ وجه به 
شــانس مربوط نبــوده و »پیام های ترامــپ، پیام هایی 
با سیاســت شــکایت و کینه ورزی، به وضوح در آمریکا 
مخاطب دارد«. او معتقد است تصمیمات ترامپ آینده 
ترسناکی برای آمریکا می سازد اما محبوبیت ترامپ بین 

مردم، به خصوص سفیدپوستان، مانع از این می شود که 
جمهوری خواهان با ترامپیسم مقابله کنند.

سیاســت های پاندمی در چندماه گذشته شکاف میان 
ترامــپ و دانشــگاه را از پیش هم بیشــتر کــرد و نحوه 
مدیریت پاندمی کووید-۱۹ از سوی ترامپ و وزیرانش، 
بار دیگر صدای اعضای دانشــگاه را درآورد. همه اینها 
دست به دست هم داد تا جو استنفورد بیشتر از همیشه 
در جهــت حمایت همه جانبــه از بایــدن حرکت کند و 

اختالفات میان دموکرات ها کنار گذاشته شود.

روز سرنوشت ساز
تمــام این مقابله ها، اعتراضات و نگرانی ها در نهایت به 
روز انتخابات می رسد. با توجه به حجم باالی آرای پستی 
در این انتخابات، استنفورد برای کمک به انتخابات هم 

دست به کار شد. دموکرات ها، و خود بایدن می دانستند 
که سرنوشــت ایــن انتخابات در نهایت به آرای پســتی 
برمی گردد؛ جایی که طبــق پیش بینی ها دموکرات ها 
درصد بیشــتری را در اختیار دارند. انتخابات در حالی 
ادامه پیدا می کرد که از یک سو بایدن معتقد بود »تمام 
آرا باید شــمارش شود« و »تا شــمارش تک تک آرا صبر 
می کنیم« و از ســوی دیگر ترامپ ندای تقلب در آرا سر 
داده و خواستار توقف شمارش آرا و بررسی آرای پستی 

شده بود.
دانشجویان اســتنفورد از هفته های قبل از انتخابات با 
کمپین StanfordVotes به پیشواز انتخابات رفته بودند. 
مثل بسیاری از دموکرات ها، ترجیح دانشجویان استنفورد 
هم بر این بود که از طریق پست رأی بدهند و این کمپین 
در کنار تشویق دانشجویان به رأی دهی، مراحل رأی دادن 

به شیوه پستی را هم دقیق توضیح می داد، چراکه به قول 
شین کیسی، مسئول این کمپین »رأی پستی سختی ها 

و مشکالت خاص خودش را دارد«.

دلهره، استرس و مقدار زیادی دل گرمی
در پایــان انتخابــات و شــروع شــمارش آرا، هرکدام از 
دانشجوهای دانشگاه اســتنفورد حس وحال متفاوتی 
داشتند. روزنامه اســتنفورد )Stanford Daily( سراغ 
تعــدادی از آنها رفته و از آنها نظرشــان را پرســیده بود. 
دانشــجویان بین المللــی به وضــوح در این صحبت ها 
استرس بیشــتری دارند، مثل آدری ایزابل ۲۴ساله از 
فیلیپین گفته بود: »ســعی می کنم استرسم را کنترل 
کنــم ولــی همچنان مضطربــم. نتیجه ایــن انتخابات 
می تواند بر شرایط زندگی من و بسیاری از دانشجوهای 
بین المللی دیگر تأثیرگذار باشــد. آیا می توانم با خیال 
راحــت به کشــور رفت وآمد کنــم؟« و یا کایــل لمبرت 
۲۴ساله از جامائیکا معتقد بود: »امیدوارم زودتر نتیجه 
مشــخص شــود. فقر با اتمام انتخابات پایان نمی یابد. 
نژادپرســتی، بیگانه ستیزی و بســیاری از مسائل دیگر 
اینجا تمام نشده است«. دیگر دانشجویان آمریکایی تبار 
اما نگاهــی امیدوارانه به مســیر انتخاباتی داشــتند؛ 
مثل ملیحه یوســف ۲۴ســاله از ایلنویز اعتقاد داشت 
ســخنرانی جو بایدن در آغاز شــمارش آرا به او و ســایر 
دموکرات ها امید داده و او امیدوار اســت که این رقابت 
نزدیک به نفع آ نها به پایان برســد، یــا جیدن مورگان از 
کالیفرنیای شــمالی که این گونه درباره مســیر پیروزی 
دموکرات ها خوش بین بوده اســت: »ترامپ بار دیگر بر 
خالف نظرسنجی ها، به شدت نزدیک بایدن است. فکر 
می کنم این انتخابات خیلی نزدیک باشد و حتی کار به 

دادگاه بکشد، پس باید صبور باشیم«.
۷ نوامبر، بایدن به طور رسمی به عنوان برنده انتخابات 
اعالم شــد و احتماال االن در محوطه استنفورد جشن 
و پایکوبی برپاســت. بایدن پس از چهار سال، بار دیگر 
وارد کاخ سفید می شود؛ این بار در جایگاه رئیس جمهور 
ایاالت متحــده آمریکا، رئیس جمهوری که بیشــترین 
میزان آرای مردمی در تاریخ انتخابات را در جیبش دارد 

و حاال تصمیمات مهمی پیش رویش است.

ترجمه: علیرضا 
جعفراسماعیلی

گزارش

تاریخ وسط آجرهاست
ســاختمان های هر دانشــگاه نمادهای آن دانشــگاه 
محســوب می شــوند. عالوه بر قدمت هر ســاختمان، 
معمــاری به کاررفته در آنها هم از جنبه تاریخی اهمیت 
پیــدا می کند. به همین دلیل اســت که دانشــگاه ها با 
نوسازی و بازسازی سعی در حفظ ساختمان ها و ابنیه 

تاریخی خود دارند. 
پردیس دانشــگاهی »چارلز ریور« دانشــگاه بوســتون 
از تاریــخ معماری غنــی ای برخوردار اســت. تعدادی 
از ســاختمان های آن که در امتــداد خیابان کامن ولث 
از دهه ۱۸۷۰ تا دهه ۱۹۴۰ ســاخته شــده اند، زمانی 
میزبان نمایشگاه های اتومبیل مانند بوییک، کادیالک، 
Packard و همچنین مراکز خدماتی بودند. دانشــگاه 
یک بار در سال ۱۹۲۰ و نیز یک بار بین سال های ۱۹۳۸ 
تا ۱۹۴۸ اقدام به خرید زمین های شــمال این خیابان 
کرد و مجموعه دانشــکده هنرهای معاصر از ســوی دو 
گــروه معماری، طراحی و ســاخته شــد. پس از جنگ 
جهانی دوم دانشــگاه برنامه های گســترش خود را در 

 ابعاد وســیع ارائه کرد و ساخت وساز آن در دهه ۱۹۶۰ 
آغاز شد.

بیشــتر نمایشــگاه های اتومبیل در آن دوران از ســوی 
دانشــگاه تبدیل به ســاختمان های اداری و آموزشــی 
شدند. دانشگاه در سال ۱۹۵۳ زمینی به مساحت ۱۰ 
هکتار خریداری کرد تا پردیس غرب دانشگاه را تأسیس 
کند. همچنین ۱۰ هکتار دیگر در سال ۱۹۸۷ خریداری 
شد که مجموعه دهکده دانشــجویی در آن بنا گردید. 
عــالوه بر ســاختمان های تاریخی که طی ده ها ســال 
ساخته شده، دانشگاه بوستون فضاهای سبز و نماهای 
طبیعی اطراف را نیز حفظ کرده و حتی گسترش داده 
اســت. در پروژه بهسازی خیابان کامن ولث که در سال 
۲۰۰۸ خاتمه یافت، درختان، بوته ها و گل های جدید 
کاشــته و اقداماتی مثل نورپردازی جــذاب خیابانی، 
مبلمان خیابانی، کاشــت گیاهان برجسته و تعمیرات 
روکش پیاده روها انجام شــد که حالــت بلوار خیابان را 

حفظ کند.

دانشگاه بوســتون از ســال ۱۹۷۱ برای حفظ بناهای 
تاریخی خود برنامه گسترده ای را پایه ریزی کرد. در سال 
۲۰۰۵، طرحی مشترک بین کمیسیون بناهای تاریخی 

ایالت ماساچوست و دانشگاه بوستون تهیه شد. در آن 
طرح توصیه هایی برای حفاظت از کلیه امالک دانشگاه 

که قبل از ۱۹۵۸ ساخته شده، ارائه گردیده است.

مرغ همسایه

پردیس دانشگاهی »چارلز ریور« دانشگاه بوستون
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کمی آنسوتر



تلویزیون را روشن می کنید، می زنید کانال 
خبــر، خبرنــگاری دارد گــزارش می دهد. 
روزنامــه ای را بــاز می کنیــد و در کنــار یک 
گزارش زیر عنوان نام ریزی نوشــته شــده 
است. یک وب سایت خبری را باز می کنید، 
گزارشــی را ورق می زنید و نامی را می بینید 
که پایین گزارش یا همان زیِر عنوان نشسته. 
این نام ها، این گزارش نویسان و خبرنگارها 
کیســتند؟ چقدر نام شــان باقی می ماند و 
چقدر مهم هســتند؟ ارنســت همینگوی، 
گابریل گارسیا مارکز و سوتالنا آلکساندرونا 
الکسیویچ از مهم ترین خبرنگارانی هستند 
کــه موفق به دریافــت جایزه نوبــل ادبیات 
شــده اند. نام هــای دیگــری ماننــد اوریانا 
فالچی، کریستین امان پور و مهدی حسن از 
خبرنگاران تأثیرگذاری هستند که ما نام شان 
را دائما می شنویم. در ایران هم مسعود بهنود 
از خبرنگاران و نویسندگان ماندگار است. راز 
ماندگاری این خبرنگاران چیســت؟ برخی 
از اسامی باال فقط خبرنگار نبودند و بیشتر 
بــه خاطر رمان هــای ادبــی و گزارش های 
تلویزیونی شان معروف شدند اما خبرنگارانی 
مانند الکسیویچ و فاالچی افرادی بودند که 
به خاطر خبرنگار بودن شان مشهور گشتند. 

رابرت فیسک هم یکی از این افراد است. 
تو جنگ ها و مصیبت های زیادی را 
دیده و تجربه کرده ای، چه چیزی 
الهام بخش توست تا ادامه دهی؟ 
چه چیزی تــو را در زندگی هدایت 

می کند؟
خــب فکر کنم در آخــر، دارم تاریخ را نظاره 
می کنم که این یک مزیت اســت. شــاید در 
این قسمت دنیا یک مزیت نفرین شده باشد 
ولی یک مزیت نفرین شده باز هم یک مزیت 
است. من فکر می کنم بیشتر به خاطر پدرم 
اســت که ســربازی در جنــگ جهانی اول 
بود؛ ۱۷ ماه بعد از این جنگ، برندگان آن، 
یعنی فرانسوی ها و بریتانیایی ها، در ایرلند 
شمالی، یوگوسالوی و خاورمیانه مرزهایی 

ایجاد کردند. 
من بیشــتر دوران حرفه ای ام را در بلفاست، 
در یوگوســالوی، در یوگوسالوی سابق و در 
خاورمیانه گذرانده ام. من مردم را دیدم که در 
این مرزها سوختند و جان دادند. به نظرم این 
بزرگ ترین تراژدی تاریخ، و تراژدی تاریخی 
بزرگ است و این تراژدی بزرگ باید مرکز همه 
تحلیل ها و گزارش هایی باشد که شما درباره 
این ناحیه می نویســید، چون مــردم اینجا 
تاریخ شــان را خیلی خوب می دانند ولی ما 
اصال نمی دانیم. متنفــرم از اینکه می بینم 
رهبــران غربــی در بیروت یا جاهــای دیگر 
کنفرانــس خبری می دهنــد و درباره تاریخ 
این منطقه حرف می زنند. یادم می آید یک 
بار کلینتون به اســالم آباد آمد و در تلویزیون 
ملی پاکســتان گفت که تاریخ شما به اندازه 
رود سند است. می خواســتم سرم را بکوبم 
توی دیوار. خیلی از چیزهایی هم که درباره 
تاریخ این منطقه می گوییم مهمل است و فکر 
می کنم همین باعث می شود حرکت کنم و 

جلو بروم تا حقایق را بگویم.

بزرگ ترین تفاوت غرب و خاورمیانه 
چیست؟

در خاورمیانــه، بیشــتر مردم مســلمانند و 
ایمان شان را حفظ کرده اند یا باور دارند که 
حفظ کرده اند. خاورمیانه ای ها باور دارند که 
اســالم در تک تک قسمت های زندگی شان 
رســوخ کرده اســت. در خانواده شــان، در 
عبادات شــان، در تفکرات شــان، در شیوه 
مرگ و در شــیوه زندگی شان. حالتی که در 
مسیحیت ۲۰۰ سال پیش در جوامع غربی 
ما نیز وجود داشــت. امروزه ما ایمان مان را 
به دالیل مختلف از دست داده ایم. خدایان 
)یا بت ها(ی ما امروز سازمان دیدبان حقوق 
بشــر، ســازمان بین الملل، صلیب ســرخ، 
ســازمان کمک های نروژی و غیره اســت. 
و سوال بزرگ برای مســلمانان عرب، البته 
نه همه مســلمانان )برای مثال مالزیایی ها 
چنین سوالی ندارند( این است: چرا مردمی 
که ایمان شــان را حفــظ کرده اند، به لحاظ 
اقتصــادی، نظامــی، اجتماعی و فرهنگی 
از ســوی آدم هایی که ایمان شان را از دست 
داده اند قبضه شده اند؟ این سوال به نظرم 
سوالی ســت که در قلب همه شــورش ها و 
گروه هایی مانند النصره، اخوان المسلمین 

و داعش وجود دارد. 
دخالت هــای  دربــاره  نظــرت 
غیرقانونی اخیر آمریکا در سوریه 
چیســت؟ منظورم بمباران پایگاه 

هوایی اسد است.
مثــل همیشــه رســانه های آمریکایــی که 
قبــل و بعــد از انتخابات ترامپ را مســخره 
می کردنــد، حاال دارند می گویند حتما یک 
دلیل منطقی پشت این قضیه است: ترامپ 
کتاب نمی خواند. شــب ها شبکه CNN را 
می گیرد و تصاویــر بچه هایی را می بیند که 
دارند می میرند. ناراحت می شــود و دستور 
موشک باران می دهد. فکر کنم پوتین خوب 

می داند ترامپ چه جانوری است.
گمان نمی کنم مردم خاورمیانه برای آمریکا 
مهم باشند. سعودی ها یمنی های غیرنظامی 
را بمباران می کنند، اردوغان هزاران نفر را در 

ترکیه اســیر می کند. سیســی هزاران نفر را 
بــدون دادگاه به زندان می فرســتد. چطور 
اســت که اینجا ما دســتور شــلیک موشک 
کروز نمی دهیم؟ به نظرتان با بمباران پایگاه 

هوایی سوریه جنگ تمام می شود؟
راه حل هــای مناســبی پیش روی 

سوریه می بینی؟
راه حلی در ســوریه نمی بینم. بیشتر اینجا 

بحث تجزیه را مطرح می کنند. 
به نظر تو یک پایان واقع بینانه برای 
جنگ ســوریه چیســت و راه حل 

ایده آل آن چه می تواند باشد؟
بازســازی و بازگرداندن همــه پناهندگان. 
کــه  اســت  ایــن  پناهنــدگان  مشــکل 
خیلی هایشــان ســواد ندارند. بــرای مثال 
در وادی البقــاع همه ســوری های پناهنده 
بی سوادند. شما  چطور می توانید کشوری 
را بســازید، وقتــی ســواد نداریــد؟ وقتی 
نمی توانیــد اندازه گیــری کنیــد و وقتــی 
نمی توانید ریاضیات را متوجه بشوید و حتی 
زبان عربی را بخوانید. بنابراین ما جمعیتی 
از پناهندگانــی را داریــم که دوســت دارند 
برگردند. این پناهنــدگان نمی خواهند در 
لبنان، اردن یا ترکیه زندگی کنند. در سوریه 
چه شما بخواهید و چه نخواهید، تنها نهادی 
که کار انجام می دهد ارتش سوریه است. آنها 
برای کشورشــان می جنگند. وقتی ارتشی 
این گونه می جنگد، حتما پیروز است. وقتی 
ســربازان این ارتش با اینکه زخمی هستند 
به میدان جنــگ بازمی گردند، قطعا در آن 
جنگ پیروز می شوند. آ نها به من اجازه دادند 
که خود شــخصا با ســربازان صحبت کنم. 
آنها مرا به مراســم شام شــان دعوت کردند، 
باورتان می شــود؟ من و زنم به شهرهایشان 
رفتیم و زیر آتش روی شهر هایشان با آنها شام 
خوردیم. چون می خواستند حقیقت جنگ 
را به ما نشان دهند. برای همین است که به 
حزب الله، سپاه پاسداران ایران و آتش روسیه 

نیاز دارند. آنها به دنبال پیروزی هستند.
ایــران نقــش مهمــی را همــراه با 
حزب الله در ســوریه ایفا می کند. 

نقش مثبتی برای ایران در منطقه 
می بینی؟

حزب الله مانند ارتش ســوریه برای پیروزی 
می جنگد. باید بگویم تجهیزات حزب الله از 
سوری ها بهتر است: سالح بهتر، پوتین های 
بهتر و اسنایپرهای مجهزتر. درباره ایرانیان 
باید بگویم آ نها نیرومندترین کشــور منطقه 
خواهند شــد. البته مــن اســرائیل را کنار 
می گذارم، چون اســرائیل یک کشور غربی 

در منطقه است.
ضمنا شــما قــرارداد اتمی ایــران را دارید؛ 
قراردادی که بســیار مهم و در جریان است. 
مشکل این است که این قرارداد در بسیاری 
از مفاد از سوی موسسات آمریکایی پایمال 
شده است؛ موسساتی که بانک ها را تهدید 
می کنند تا ســرمایه الزم را به دست ایرانیان 
نرســانند. این موضوع باعث شــده کسانی 
که از اول به آمریکا ایمان نداشتند، در ایران 
قدرت بگیرند و کســانی که دوست داشتند 
ارتباط تازه ای با غرب داشــته باشند، نابود 
شــوند. بنابراین رابطه بین ایرانیان شــیعه 
و آمریکایی ها دچار مشــکل شــده، چراکه 
افــرادی کــه در داخل ایــران موافق چنین 
ارتباطی نیســتند، با موسســات آمریکایی 
یادشــده و به خصــوص با اســرائیلی هایی 
که با این موسســات کار می کنند، هم ســو 
و هم نظرنــد و ایــن البــی اســرائیلی، البی 

قوی ای است.
فکــر می کنــی شــیعه از لحــاظ 

سیاسی برنده منطقه است؟
جواب من به پرسش شما مثبت است.

به نظر تــو ایران در یمــن هم تأثیر 
دارد؟

به نظــرم حمایت ایــران از حوثی ها آن طور 
کــه بقیه می گویند نیســت. هیــچ مدرکی 
وجود ندارد که ایرانی ها به حوثی ها اسلحه 
می دهند. شــاید داده باشند. اما ما مدرکی 
نداریم. حتی یک کالشــینکف هم از طرف 
ایران به یمنی ها داده نشده است. اگر شما 
به تاریخ یمن نگاه کنید، هرگز قصه ایرانی ها 
در آن مطــرح نبوده اســت. ماجــرای نفوذ 

ایرانیان زمانی شروع شد که عربستان شروع 
به بمباران حوثی ها کرد. وقتی شما حوثی ها 
را می کشــی، یعنی ایرانیان را کشتی. این 
باور که ایرانی ها اســلحه ها و موشــک های 
حوثی ها را تنظیم می کنند احمقانه است. 
عرب ها از مدت ها قبل فنون رزمی و نظامی 
را از بــر بودند. بیش از ۵۰ ســال اســت که 

حوثی ها جنگاوری را از بر هستند.
بگذاریــد ماجرای جالبــی را تعریف کنم. در 
واقع این را از دوســت خبرنگارم شــنیدم که 
به یمن رفته بود تا دربــاره نفوذ ایران در آنجا 
تحقیق کنــد. او در زندان یک یمنی شــیعه 
را مالقــات کرده بود که از طریق دمشــق به 
کمپ های آموزشــی ایــران رفته بــود. فکر 
می کنید ایرانی ها به او چــه آموخته بودند؟ 
اینکه چگونه تانک T-۵۴ براند؟ اینکه چگونه 
مکانیزم مغناطیسی یک موشک کار می کند؟ 
نه! به او آموخته بودند چه شکلی پول را برای 
بازســازی خیابان هــا و خانه ها خــرج کند. 
ایرانی ها به او آموزش های مالی داده بودند. 

اینکه چقدر خرج کند و چقدر خرج نکند.
درباره نقــش کنونی اســرائیل در 
ســوریه چه فکر می کنــی؟ آیا یک 
ســازمان مخفی اســت؟ یــا چیز 

دیگری؟
آنهــا نیروهای النصــره را حمایت می کنند 
و اعضای زخمی شــان را مورد حمایت قرار 
می دهنــد. آنهــا ایــن کار را می کننــد تا از 
این نیروها اطالعات ســری دریافت کنند. 
اسرائیل داعش و النصره را بمباران نمی کند. 
آنهــا حزب الله و ارتــش ســوریه را بمباران 
می کننــد.  این تمام چیزی ســت که درباره 
اسرائیل باید بدانید. بعدا اسرائیل می تواند 
با دمشق مذاکره کند. من فکر نمی کنم مردم 
بیشتر از سیاست آمریکا به سیاست اسرائیل 

اهمیت دهند. آن روزها گذشته.
یادم می آید بعد از انقالب های ۲۰۱۱، یک 
افسر اطالعات ارتش مصر را مالقات کردم که 
با انقالبیون ضد مبارک بود. توی اسکندریه 
بودیــم و مــن بــه او گفتــم: »آمریکایی ها 
ششمین کشتی شــان را به سمت مدیترانه 
فرســتادند.« او هم گفــت: »خب به ما چه. 
آ نها می توانند هرجا که دل شــان خواســت 
بروند.« اگر ده ســال پیــش این را می گفتم 
او می پرسید: »چی؟! آمده اند ما را بمباران 
کنند؟ آیا حمله ای درکار است؟ آیا از اسرائیل 

حمایت می کنند؟ جنگی در راه است؟«
امــا حــاال چه کســی به اســرائیل 

اهمیت می دهد؟
چه کسی به فلسطینیان اهمیت می دهد؟ 
به نظرم این ســوال اساســی است. مسائل 
هســته ای منطقه و آشوب ها و جنگ ها این 
پرسش را به حاشیه برده است، درحالی که 
اسرائیلی ها به شهرک سازی در مناطقی که 
متعلق به آنها نیســت ادامه می دهند. آنها 
فقط برای یهودی ها امکانات ایجاد می کنند 
و این کامال علیه قوانین بین المللی ست ولی 
کسی هم به اسرائیلی ها گیر نمی دهد و این 
در آینده منجر به یک تراژدی خواهد شــد. 

منجر به یک جنگ و ویرانی دیگر در آینده.

رابرت فیسک فقید از خاورمیانه می گوید 

از اسرائیل تا ایران؛ با فیسِک خبرنگار
رابرت فیسک خبرنگار انگلیسی-ایرلندی که نوامبر۲۰۲۰ را ندید و در 3۰ اکتبر از دنیا رفت، متخصص جنگ های جهاِن بعد از جنگ های جهانی 
بود. او در مناطق بالکان، بوسنی هرزگوین و از همه مهم تر خاورمیانه گزارش های زیادی تهیه کرده. فیسک دو ویژگی منحصر به فرد داشت: نخست 
تســلط او به زبان عربی که باعث شــد بتواند سه بار با اسامه بن الدن مصاحبه کند و دوم دیدگاه او درباره خاورمیانه که با جریان اصلی رسانه های غربی 

بسیار متفاوت است. مصاحبه زیر، مصاحبه ای ست با فیسِک فقید که در ۲۰۱۷ انجام گرفته؛ زمانی که او در بیروت اقامت داشت. 

 ترجمه:
صالح 
رستمی
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انتظار حاال حاالها هست
انتخابات آمریکا عمال از نظر ما هفته پیش به 
پایان رســید ولی روند شــمارش آرا در برخی 
ایالت هــا هنــوز ادامــه دارد و بحــث درباره 
شــکایت کمپین ترامپ هم جزء شنیده های 

هرروز از خبرگزاری ها و رسانه هاست.

 Hosein Ghoreishi

اگر منتظر نتیجه ی قطعی #انتخابات_آمریکا هستید، 
باید بگم ممکنه حاال حاالها معطل بمونید.

از شمارش و بازشماری گرفته تا شکایت و درگیری و...

 Amirhossein Zolfaghari

یعنی اگه فــرم انتخابات امریکا، الکترال کالج نبود هم 
باز این صداسیما یه سری دلیل میاورد که بگه انتخابات 
اینا "تضعیف کننده آرای عمومی" و "درخدمت اقلیت 

ثروتمنده" و "غیر دموکراتیک"ه.
چقدر حال بهم زنید.

 Miouchy beik

ولی حاال فرق ترامپ و بایدن چی بود؟
کســی که تا دیروز آدرس کاخ ســفیدو واس مشکالت 
کشور میداد امروز از لونه اش اومده بیرون میگه دولت 

بعدی آمریکا در برابر مردم ایران تسلیم می شود

)anka( سیمرغ 

اقایون #مســئول انتقادتون مبنی بر #دموکراســی و 
فروپاشی و نحوه ی برگزاری انتخابات آمریکا اگه تموم 
شد یه فکری واسه #روغن_مایع بکنید همه غذاها رو 

نمیشه بدون روغن پخت

 Mohammad Mollanoori

بــرای شــما انتخابات آمریکا تموم شــد اما بــرا من نه، 
نمی تونم دل ببرم.

فکر میکردم شــب بعد از انتخابات یک سری اکانت رو 
آنفالو میکنم، اما نه، دلم نمیاد.

ورودی دقت کن!
سوءبرداشتی که از سوال یکی از ورودی های 
دانشکده مهندسی برق سر کالس ریاضی ۱ 
از سوی بچه های شریف شکل گرفت، روز اول 
دانشــگاه عجیب وغریبی را برای او رقم زد و 
احتمــاال احتیاطش را در به کاربردن جمالت 

در آینده افزایش خواهد داد.
 Mohammad Javad Aboutalebi

یه جوون یه حرف خامی زده ناشی از جو مدرسه و کنکور 
و اینا که حرفش هم انقدر اهمیتی نداشته. 

حــاال این جماعت تا آبــروش رو تمام و کامــل نریزن و 
اعتماد به نفسش رو پایمال نکنن و با آیندش بازی نکنن 

شل کنید آقا! دست بردار نیستن. 

 Amirkasra

اونوقت برنامه ی دانشــکده برق برای تقویت روحیه ی 
دانشــجوها برگزاری مراســم بــرای حلوا حلــوا کردن 

معدل های برتره :(((
لیست مرتب براساس معدل رو هم هر ترم میزنن به دیوار 

تا همه بفهمن رئیس کیه.

زنده به گور 

آقا االن من احســاس میکنم به لزوم وجود سال باالیی 
باالسر ورودی ها پی بردیم ....

اگــر کالس حضــوری بود این جرئتشــو نداشــت اینو 
بگه؛((((

دوسه بار چرخونده بودنش دور دانشگاهم قشنگ شیر 
فهم میشد؛؛(((((( 

 NimaZ

من در مورد این دو تا گزاره هیچ بحثی ندارم:
۱-دوست برقی ۹۹یمون طرز فکر بی نهایت غلطی داره
۲-خیلی از برقیا در بدو ورود به دانشگاه این جوری هستن
اما تقصیر کیه؟ ما داریم چه کمکی به توقف این خشونت 

می کنیم؟ به نظر نمیاد داریم بدترش می کنیم؟

استادی که درکش نکردیم
دکتر داوود فیرحی، اســتاد علوم سیاســی 
دانشــگاه تهران دیــروز در اثر ابتــال به کرونا 
درگذشت؛ استادی که قرار بود محرم امسال 
در هیئت شریف منبر برود ولی در دقیقه ۹۰ 
برنامه ســخنرانی هیئت تغییر کرد. کاربران 

توییتر به نیکی از او سخن گفتند.

ممرضا 

فیرحی آدمی بود که ســطح پژوهشــش و نکته بینیش 
قطعا در علوم سیاســیای ما تراز اول محسوب می شد و 
جزو بهترین ها بود، خودمم خیلی ازش یاد گرفتم. کل 
داســتان هم همینه. آخوند بود؟ اوکی، این انتخابش 
بــود که به نظر من هم غلط بود. ولی آیا این مســاله در 

کیفیت پژوهشش تاثیری داشت؟ خیر./
بحث اینه که راجع به خوب یا بد بودن این فرد به جمع 
بندی برســیم؟ این فرد جز کتاباش و کالســاش تاثیر 
خاصی در زندگی من و شــما نداشــته، پس نیازی هم 
نیست که جز در خصوص پژوهشش بخوایم بحث کنیم. 
حاال اصــال چون آخوند بود آدم بــدی بود. مگه هرکی 

پژوهشش ارزشمنده باید شخصا آدم خوبی باشه؟

 آِضد حمیدرضا

امواجی ست که از غم از دست رفتن امید ها در قلبمان 
دلمه می بندند و نیســت بّرنده ای که لخته ها را از جان 

برگیرد.
#داود_فیرحی

 Mohammad Zargham

در جامعــه ای کــه عالــم خــوب، عالــم مرده اســت، 
شــاخک های حساس و شــامه تیز بچه های #هیات_
الزهرا عیار این مرد بزرگ رو در زمان حیاتشان تشخیص 

داده بود اما..
جناب فیرحــی، مرداخــالق، مــرد ادب، مردعلم، ما 
رو در مواجهــه باایــن مغزهای کوچک زنــگ زده تنها 

گذاشتی... دعایمان کن

از هر دری سخنی

 Alireza

نیــاز دارم که قبل مردن حداقل یه بار دیگه 
از پالس قهوه بگیرم.

 Morteza Sh

+ خب مهندس یکم از تز ارشدت بگو... 
- خب تز ارشد بنده در زمینه... ] ۱۵ دقیقه 

در حال  توضیح دادن[ 
+ ِامــم خب مهنــدس جان ببین مــا اینجا 

خیلی کار علمی و تحقیقاتی نمیکنیم 
+ مثال این دسته دنده رو میبینی نهایت کار 
ما اینه که این رو مهندسی معکوس میکنیم

- بله درسته :|| 
#تولید_ملی 

#کروز

 Zeynab Zare

هیچ چیز مثل نوشتن برای آدم ها، نمی تونه 
 احساســاتم رو صادقانــه بهشــون منتقل 

کنه.

آلونکی در طرشت 
 بش گفتم »واقعا؟! بابــا تو داری دکترای 
ریاضی می خونی خیر ســرت! بعد میای 
می بری مــون پیــش رّمــال و فال گیر؟!« 
محــل نداد. تو کوچه پس کوچه های تنگ طرشــت راه 
می رفتیم. من باز اصرار کردم »امین! مهسا! شما خب 
یه چیزی بهش بگین« امین گفت: »فرید راست می گه 
خب وحید! اینجا کجاست داری ما رو می بری؟!« جواب 
داد: »بابا خب خودتون خواستین ببینین حالم چطوره 

و کجا می رم. زورتون نکردم که.«
این رو گفت و پیچید تو یه بن بست. ما هم دنبالش. من 
گفتم: »تابستون تا حاال که از کانادا برگشتی، دو ماهش 
رو بیمارستان پیش مادرت بودی؛ از یه ماه پیش هم که 
اون بنده خدا فوت کرد هیچ خبری ازت نیســت. حاال 
یهو سروکله ات با این قیافه ژولیده پیدا شده. خب وات 
ِد ِهل!« گفت: »اوکی، اگه نمی خوای برگرد برو.« جلوی 
یه آلونک قدیمی وایساد. مهسا پرید وسط حرف مون: 
»فرید ســخت نگیر! یه فاله دیگه. چیه بابا! من خاله ام 
خوراکش فال قهــوه بود؛ همه اش هم یــه مرد قد بلند 
برای من می دید.« به امین لبخند لوسی زد. وحید گفت 
»میاین یا نه؟« امین یه نگاه به من کرد، بعد برگشــت به 
مهسا یه لب خند لوس تر تحویل داد: »من که خِر زنمم«. 
جفت شون کرکر زدند زیر خنده. من هم سر تکون دادم. 
اما نمی دونستم این عجیب ترین سر تکون دادن عمرمه.
وحید کوبه قدیمــی در رو کوبید. یهو در خودبه خود باز 
شــد. رفتیم تو. یه اتــاق کوچیک بود با یــه میز و پنج تا 
صندلی دورش. روی در و دیوار پر بود از وردهای عجیب 
و شــکل های غریب. یهو یه صدای مردونه کلفت اومد: 
»خانم گفته بودن چهار تایین. بشینین.« مهسا گفت: 

»واو، خیلی هیجان انگیزه! دو هفته زودتر اومده بودیم 
خوراک هالووین بودا عشقم!« نشستیم. در قیژقیژ کرد 
و یه پیرزن قد کوتاه ســیاه  پوش اومد تو. هیچی نگفت. 
نشست و تو چشمای تک تک مون زل زد. من ُکپ کرده 
بودم. یهــو داد زد: »کی اوله؟!«، مهســا گفت: »من! 
من!«. پیرزن دستش رو کشید طرف خودش و چشماشو 
بست. مهسا گفت »این نصفه اول ۹۸ که خیلی افتضاح 
بود؛ یعنی می شه سال دیگه این موقع ما عروسی کرده 
باشیم؟!« پیرزن گفت »یه مرد قد بلند می بینم.« امین 
با پوزخنــد گفت: »آقاتونه ها!«. پیرزن گفت: »پشــت 
گوشــی«. جفت شــون وا رفتند: »داری بهش می گی 
)به خدا اگه نپوشــی و بگیری دیگه باهات اسکایپ هم 
نمی کنم!(« مهسا گفت: »وا! چیو بگیره؟« پیرزن چیزی 
نگفت و دســتش رو ول کرد. امین گفت: »ای بســوزه 
پدرت جیم الف. حجاب مردها رو هم اجباری کردی؟!« 
گفتــم: »چــی می گی تــو بابــا!« رو کردم بــه پیرزن: 
»اگه راســت می گی بگــو ببینم پرســپولیس بی برانکو 
قهرمان می شــه یا نه؟« زل زد به پیشــونیم: »نشستی 
پای تلویزیــون. قرمزها یه ورن و آبی هــا یه ور. هی داد 
می زنی شــیش تاییش کن دیگه یاال. یاال« خوش حال 
شدم: »ایول پرســپولیس!«؛ »تو طرف آبی هایی. هی 
داد می زنــی )بشــمارین کثافتا؛ بشــمارین اون ۶تای 
نــوادا رو(«؛ »وات! مــن و آبــی؟ چرت نگــو عجوزه!« 
امیــن پرید تو حرفم: »این چه بحثیــه آخه! می گم؛ ما 
با پول های تو بورس ماشــین می خریم یــا نه؟« پیرزن 
چشماش رو بست: »رفتی تو دیجی کاال«؛ »دیجی کاال 
می زنه تو خط ماشــین؟ دمش گــرم.«؛ »داری قیمت 
لپ تاپ ها رو نگاه می کنی؛ عصبانی می شــی. گوشی 

رو پرت می کنی. می ری کیک درست کنی.«؛ »کیک؟ 
لپ تاپ؟ پس ماشــین چی؟«؛ »هیچــی. فقط کیک. 
توت فرنگــی. پرتقال. هویج. موز. مــوز.«؛ »موز چیه!! 
پس ماشین؟«؛ »فعال فقط به فکر کارت سوختت باش.« 
مهسا دست امین رو عقب زد: »بابا شماها بلد نیستین 
سوال بپرسین. سوال باید ساده باشه. مثال من امسال 
با گروه کوه می رم دماوند یا نه؟« پیرزن به دستش نگاه 
کرد: »دوروبرت سفیده.«؛ »آخ جون!«؛ »داری دست وپا 
می زنی«؛ »وای؛ یعنی قله رو می زنم؟!«؛ »تو کف! هی 
داد می زنی )هنوز لپ تاپت سفید نشده! هنوز لپ تاپت 
تمیز نشده!(« دیگه دادمون دراومده بود. من خواستم 
پا شــم برم که یهو پیرزن ساکت شــد. رو کرد به وحید. 

گفت: »مامانت می گه نگران نباش، زود می بینمت«

شــما شــاید باورتون نشــه. مثل اون موقــِع من. حتی 
وقتی همون شــب خبــر گرونی بنزین اومــد هم باورم 
نشــد. تا وقتی نشــنیدم وحید تو اون هواپیما بوده هم 
باور نکرده بودم. بعدش به ســرم زد بــرم دوباره دم اون 
خونه که این کرونا اومد و به قرنطینه و کیک پزی و بشور 
و بساب افتادیم. آخرش سه چهار بار رفتم اما کسی در 

رو باز نکرد.
هفته پیش مهسا و امین عروسی گرفتن. کال بیست نفر 

بودیم. خوش گذشت. جای وحید خیلی خالی بود.
ولی... راســتش دیگه اگه در باز بشه هم نمی خوام برم 
اونجا. یعنــی... آخه... دونســتنم کمکــی بهم نکرد. 
کنترلی بهم نداد. این یه ســال که می دونستم چی کار 

تونستم بکنم؟ اصال چه کاری ازمون ساخته س؟

عرفان فرهادی

نبات
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بنیان گذاران نسل ها
حضور دکتر مجتهدی )سمت 

راست(، بنیان گذار دانشگاه صنعتی 
شریف در مراسم ازدواج دکتر 

مشایخی )سمت چپ(
بهمن ۱۳۴۸

عکس از انجمن فارغ التحصیالن

کالچر تا نکست ِیر
در دنیایــی که برخــی متخصصان 

داخلی به ساختار انتخابات 
آمریــکا خــرده می گیرنــد، 
اســتقالل هفته اول لیگ را 
می برد و مسئوالن دانشگاه 
در جشــن ورودی هــا اعالم 

نمی کننــد که از ۱۰۰ نفــر کنکور، ۹۰ 
و چنــد  نفر شــریف انتخاب اول شــان 
بوده، طبعا انگلیسی هم در حد اکمل 
در همه جای شــریف و به ویــژه فضای 
کالچرش پاس داشته می شود. تصمیم 
گرفتیم در این ســتون برنامه های مهم 
دانشگاه را تا سال آینده معرفی کنیم:

• شریف ِاِلکِشن: برنامه ای حول تحلیل 
انتخابات آمریکا و بررسی نظریه »سگ 
زرد، برادر شغال« با حضور متخصصان 
این حوزه و بررسی علل موفقیت روزافزون 
ما در برگزاری انتخابات پرشورتر و تحلیل 
کمی درد زایمان ابرقدرت جهانی حین 
برگزاری یک انتخابات ساده. اینکه چرا 
اسم برنامه »شریف انتخابات« نیست، 
بر همگان واضح است، چون انتخابات 
بــرای آمریکا بــوده و باید اســمش هم 
شبیه آنها باشد. پس چرا شریف اسمش 
هست؟ چون شریفی ها خیلی توییت و 

تحلیل ارائه داده اند.
• شــریف رایتینگ: برنامه تخصصی 
نحوه توییت زنی با تکیه بر اســتفاده از 
کلمات اضافه، ویرگول، ایموجی های 
رنگارنــگ و ترجیحــا فاقــد محتــوای 
خاص. در پایان این دوره شما خواهید 
توانست توییتی بزنید که ریپالی های 
آن بیشــتر از خود توییت الیک بخورد. 
در این مورد هم علت انگلیســی بودن 
عنوان برنامه، احترام به جک دروسی، 

مدیرعامل توییتر اعالم شده است.
• شــریف هالیدی: ویــژه برنامه عید 
دانشــگاه. قرار اســت برای این برنامه 
از چهره های شــاخص و سلبریتی روز 
دعوت به عمل آید ولی ممکن اســت با 
وجود تذکرات قبلی، مدعو برنامه همان 
روز میلش به شریف نکشد و ملتی را در 
وی کالس منتظــر نیامدنــش بگذارد. 
اســم برنامه هم به افتخار ورودی های 
جدید که با هالیدی محشــور هستند، 

این طور انتخاب شده است.
ویژه برنامــه   :۲ شریف الکشــن   •
انتخابات ۱۴۰۰ ایران. اصالح طلبان 
برای ایــن دوره از انتخابات وعده های 
بزرگــی مثل پخش مجــدد برنامه ۹۰، 
پخــش ربنــای مرحــوم شــجریان و 
برداشــتن دیــوار بین بچه هــای برق و 
هوافضا را داده اند. وقتی پرسیدیم چرا 
این یکی اســمش خارجی ســت، به ما 

پاسخ دادند که »وای ایران نو؟«
برنامــه اســتقبال از  • شــریف ِهلو: 
ورودی های ۱۴۰۰ دانشــگاه. مسئول 
ایــن برنامــه تنها ۹ ســال ســن دارد و 
مســئوالن گفته اند با این انتخاب قصد 
دارند دایره فعاالن فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه را گسترش دهند. تقویت زبان 
ورودی ها و تشــابه شــریف به هلو علت 

انتخاب اسم برنامه عنوان شده است.

بشتاب که بی تو جان ز غمخانه ی تن /  اینک به وداع تو برون می آید از دیده ز رفتن تو خون می آید /  بر چهره سرشک الله گون می آید 
)وحشی بافقی، قرن دهم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به نودونه ای های دانشــگاه، هم کارشناسی، هم 
ارشــد و هم دکترا، به تازه ازدبیرســتان آمده هایی که ورودشــان همیشــه مترادف شور 
و حال و هیجان و زندگی در دانشــگاه اســت، به ماجراها و حواشــی همیشــگی اردوی 
ورودی ها و استقبال از آنها که امسال در سوت و کوری پایان یافت. این شماره از روزنامه 
تقدیم می شــود به حســرت اردوی ورودی ها برای جدیدها که رفت کنار حسرت جشن 

فارغ التحصیلــی بــرای قدیمی ها، به مواجهه ســال باالیی ها با ورودی ها و ســوال های 
ســاده ای که همیشه ورودی ها می پرسند و پاسخ می شنوند: »ورودی هستی؟!«، اصال 
به تفکیک نشده ها و درکنار هم نشسته ها در کالس های ریاضی و فیزیک، به همان هایی 
که غول مرحله وســط زندگی شان حسابی جان به لب شان رساند ولی بعد از کش وقوس 

فراوان باالخره به ساحل شریف رسیدند.

۰۸۲****۰۹۲۲: سالم. :(
اگه نمي تونید روزنامه رو سه شــنبه ها منتشر کنید، نیازي 
نیســت هر هفته از کج بودن زمین تــا انتخابات آمریکا رو 
بهونه کنید براي تأخیر! بگید کاًل چهارشــنبه ها منتشــر 
مي کنیــم یا یه کار دیگه اصــاًل، همین جوري زیرزیرکي با 
تأخیــر )و بدون بهونه( برید جلو تا از یه جایي به بعد بیفته 

سه شنبه! یه شماره هم سود مي کنید. :(
سردبیر قبلي کجاست که این بي نظمي ها رو ببینه؟! =( 
  اصال همه این مشکالت گردن سردبیر قبلیه. 
ضمنا اگه می خواید کال چهارشنبه بخونید، دیرتر دانلود 

کنید، دیرتر بخونید. اصال یه کانال شخصی روزنامه واسه 
خودتــون بزنید و از قابلیت اســکجول تلگرام اســتفاده 

کنید، فوروارد کنید چهارشنبه ها بیاد براتون.
۵۷۴****۰۹۱۲: سالم

به وزیر جوان از من برسانید دهنت سرویس بابت اینترنت 
رایگان

روزی دو گیگ کالسا نت میبره ازم مرتیکه لنگی
  ببین من با کلیت حرفت موافقم ولی مشکل 
شــما جای دیگه ایه. ایشــاال که اون ۲ تا ستاره ای که زده 

بودید، برات نون و آب بشه.

۰۰۶****۰۹3۷: سالم روزنامه جان
خواســتم بگم از ســر کنجکاوی رفتم الیو شریف ســالم رو 
ببینم. دیدم اون گوشــه SUT TALK نوشــتن به تقلید از 

TEDX. ولی اگه دقت کنی، K رو برعکس گذاشته ان :((
خالصه دانشــگاه و معاونت فرهنگی خاطــره ی عالی زیاد 

پیدا کردم در این چند سال، این یکی هم اضافه شد.
  علیــک ســالم. »روزنامه جــان« چیــه؟ فکر 
نکــن چــون از یکی دیگــه خاطــره زیــاد داری می تونی 
چای نخورده پســرخاله شی، برای شما می شیم »جناب 

روزنامه«. یا اگه می خوای یکم انتقاد کنی »آقای ر.ن«.

تقدیم می شود به ...
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نگاه شتری به انتخابات 2020
االغی و فیلی چنین ناتوان، همان به که اشتر در آید میان

در حالی که شمارش آرا برای انتخاب 
چهل وششمین رئیس جمهور آمریکا 
در چنــد ایالت حســاس ادامه دارد، 
شیخ بزول توانسته دو کاندیدا را پای 
میــز مصاحبه شــتری بنشــاند. این 
مصاحبه به دلیل شرایط فعلی، با zoom و نه با zoor انجام 

شده است. )ترجمه از زبان سی پالس پالس(
شــیخ بزول: مرســی دونالد و جــو که وقت گذاشــتید. 
می دونم خیلی ســرتون شلوغ بود ولی شریفی ها براشون 

خیلی مهمه که کی رئیس جمهور می شه.
جــو: ما همیشــه برای نیش شــتر وقت داریــم. من قول 
می دم اگر برنده شــدم به دانشــجوها ویزا بدم و توی خود 
آمریکا هم خوابگاه شــون رو ردیف می کنم. )دونالد وسط 

حرفش می پرد(
دونالد: تو اصال خــودت خوابگاه راهت نمی دن به خاطر 
ســنوات، چطوری همچین قولی می دی؟ شریفی ها اگر 

عاشــق من باشن، من همین فردا به رئیس حراست تلفن 
می زنم و دعوتش می کنم بیاد واشــنگتن. هیچ کس مثل 

من در تاریخ آمریکا به علم اهمیت نداده.
شــیخ بزول: خیلی ها معتقدند در کنار حزب های االغ و 

فیل، حزب شتر هم باید باشه که توازن ایجاد بشه.
جــو: اول بذاریــد بگم ایــن دروغ می گه. خــودش حتی 
دانشــگاه هــم نرفته. اصــال قیافــه اش رو ببینیــد. مثل 
زورگیرهای طرشــته. شــرمت باد! دونالد مویونجه ای! با 

همه سرپنجه ای!
دونالد: همین االن به من گفتن که همه رأی های طرشت 
و حبیب الله رو ما گرفتیم. اونجا مردم عاشق من هستند. 
من االن دنبال رأی های الکترال طبقه سوم بلوک قدیمی 
خوابگاه زنجان هستم که مطمئنم همه رو می گیرم، وگرنه 

شما دوتا رو با دستام خفه می کنم.
)جو سرش را با تأسف تکان می دهد(

شــیخ بزول رو به دونالد: خیلی از شــریفی ها می خوان 

پذیرش بگیرن و اگه تو بیای، هم نرخ دالر و هم فرار مغزها 
ســه برابر می شــه. با این حال تو به ایرانی هــا اجازه ورود 

نمی دی. پس طبیعیه که به تو رأی ندن.
دونالــد: اگــر اینهــا را در روزنامــه شــریف خوانده ایــد 
بدانیــد دروغ و فریبکاری ســت. مــن روزنامــه شــریف را 
برای پاک کردن... اســتفاده می کنم )بــه دلیل محتوای 
توهین آمیز، شتر نیوز برچســب روی این جمله می زند(. 
شــما خودتون یه نگاهی بــه من بندازید. مــن تمیزترین 

رئیس جمهور آمریکا هستم. 
جو: من سیســتم روزفــروش را که این مــردک بزمجه )رو 
به دونالــد( برچیــد، دوباره احیــا می کنم. مــن ته دیگ 
اســتامبولی را به شــام خوابگاه برمی گردانــم، حتی اگر 

گازهای گلخانه ای را افزایش دهد.
شیخ بزول: بسه دیگه! با هردوتونم. من خیلی کار دارم. 

پاشید جمع کنید. این چیزا واسه ما تنبون نمی شه!
* علیرضا مختار  

شیخ بزول *

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین استنیش شتر

 به فرموده تا اطالع ثانوی نه مدیرمسئول داریم، نه سردبیر و نه چیزهای دیگر.
لطفا سوال نفرمایید.
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