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تنظیم ظریف
چرا مهاجرت می کنیم؟ سرراست ترین پاسخ رسیدن به 

مرتضی یاری

وضعیت و موقعیت بهتر است؛ همان منطقی که ییالق 
و قشــالق و کوچ کــردن را توجیــه می کنــد. موقت یا 
همیشــگی بودن کوچ و مهاجرت چیــزی جدای این 
منطق اســت. مهاجــرت تحصیلی، چه بــرای دوران 
تحصیل باشــد، چه پلی برای زندگی در جهان جدید، برای همین وضعیت 
بهتر اســت، یکی تنها دنبال دوران تحصیل بهتر و دیگری برای ســرزمین و 

اجتماعی که بهتر دانسته شده است.
ممکن اســت آدم ها در تشــخیص بهتر بودن خطا کنند، ممکن است اسیر 
توصیف غلوآمیز از بدتر و بهتر بودن مبدأ و مقصد مهاجرت شوند. با این همه 
دلیل شان همان دنبال بهتر بودن است. سهم تبلیغ و بازنمایی مثبت و منفی 
وقتی کمتر می شود که آدم های متفاوت با سالیق و جهان بینی های گوناگون 

بر بهتر بودن چیزی تأکید کنند یا امروز و فردا را در مبدأ مهاجرت تیره ببینند.
تمایل به مهاجرت چیز تازه ای در دانشــگاه نیســت، چه برای تحصیل و چه 
برای همیشه. با این حال خیلی از ما موجی بزرگ از افزایش این تمایل را در 
ســال های اخیر حس می کنیم و در جمع های دوستانه از رفتن زیاد و تمایل 
به رفتن بیشتر حرف می زنیم. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آدم ها 
را به فکر کوچ می اندازد. انباشــت دشــواری ها و ســرخوردگی ها در جامعه 
ایرانی حاال این فکر کوچ کردن را بیشتر کرده و ما را به گفتن از موج مهاجرت 
انداخته اســت. می توانیم همان تصویرســازی از بهتر و بدتر را موثر بدانیم، 
اما این فراگیری انکارشــدنی نیســت. فراگیری تا حدی که دیگر هیچ طور 
نمی توانید سازمان یافته بدانیدش و حاال رنگ اجتماعی شدن گرفته است. 
تصویر ترغیب ســازمان یافته دانشــجو به مهاجرت یک جایش می لنگد و در 

توجیه فراگیری باز می ماند. 

چه حکــم اخالقی برای مهاجــرت می توان داد؟ آدم هــا به صورت طبیعی 
وضعیت و موقعیت بهتر را انتخاب می کنند، اما اگر کســی برای بهبود وضع 
نامطلوب تالش نکند چه؟ آرمان وطن خواهی یا آرمان دینی می تواند نقطه 
عزمی باشــد برای ماندن و تالش بــرای بهبود، اما می تــوان از همه جامعه 
انتظار داشــت آرمان گــرا و آرمان خواه باشــند؟ بدون این آرمــان می توان 
آدم ها را امیدوار و کوشــا نگاه داشــت؟ زندگی آرمان خواهانه مطلوب همه 
انقالب ها و عامل پیدایی و مانایی شــان اســت، اما می توان انتظار داشــت 
همه جامعــه آرمان خواهانه زندگــی کنند؟ زنده نگه داشــتن آرمان در دل 
دســت کم بخشــی از جامعه و امکان فراهم کردن زندگی عــادی برای همه 
تنظیم ظریفــی می خواهد به دقــت تنظیم ظریف کیهان. فراموش شــدن 
 انقالب ها یا خائن شمردن آدم های عادی نتیجه خارج شدن از همین تنظیم 

ظریف است.

سرمقاله

 4 و 5دیدار  اولدیدار  اول

نشست فعاالن دانشجویی  با رئیس جدید دانشگاهنشست فعاالن دانشجویی  با رئیس جدید دانشگاه



تودیع و معارفه رئیس دانشگاه در سالن آمفی تئاتر جدید دانشکده مدیریت و اقتصاد  

رسمی و اتوکشیده، در سالن جدید

فاطمی زاده رفت، ابوالحسنی آمد
صبح دوشنبه، ۲۴ آبان، طبقه چهارم ساختمان اداره 
امور تغذیه یا همان سلف دانشگاه شاهد یک رفت وآمد 
بــود؛ مراســم تودیــع و معارفــه معاون دانشــجویی با 
حضور هیئت رئیســه دانشگاه و همکاران معاونت دانشجویی. دکتر 
فاطمی زاده از دانشکده برق بعد از حدود سه سال معاونت دانشجویی 
را ترک کرد تا دکتر ابوالحســنی از دانشکده فیزیک اولین تغییر مهم 
در میان مسئوالن دانشــگاه در دوره ریاست دکتر جلیلی لقب گیرد 
و از ســوی دیگر یکی از معاون های زیر چهل ســالی باشــد که دکتر 
جلیلی قولش را داده بود. گسترش واکسیناسیون در سطح کشور و 

شیب نزولی نمودارهای شیوع و مرگ ومیر کرونا زمزمه های بازگشایی 
دانشگاه ها و بازگشت به روال آموزش حضوری را نیز بلندتر از قبل کرده 
و به نظر می رسد معاونت دانشجویی که به تازگی پروژه واکسیناسیون 
دانشجوها و اســتادان و کارمندان را پشت ســر گذاشته، از ترم بعد 
روزهای شلوغ تری را تجربه کرده و دردسرهای خوابگاه و سلف و دیگر 
امور صنفی دوباره روی میز این معاونت قرار می گیرد. از تشــکرات و 
تعارف های معمول جلســات تودیع و معارفه که بگذریم، اشاره دکتر 
جلیلی به تالش و مذاکرات دانشــگاه برای تملک خوابگاه دانشگاه 

شهید رجایی در بلوار تیموری، از نکات قابل توجه این جلسه بود.

چهارشــنبه ۱۹ آبان، نخســتین روز کاری ســالن 
آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد بود؛ سالنی 
که ســازه آن از ابتدای ســاخت دانشــکده وجود 
داشــته، اما عملیات تجهیز و نازک کاری آن طی چند سال اخیر 
صورت گرفتــه و ظرفیت آن ۴۰۰ نفر در بخش اصلی و ۱۰۰ نفر 
در بخش نیم طبقه اســت و در روز افتتاح میزبان دکتر زلفی گل، 
وزیر علوم؛ دکتر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی؛ دکتر 
منادی، رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس و جمعی 
از رؤســای سابق و معاونان و مدیران و استادان شریف در مراسم 

تودیع و معارفه رئیس دانشگاه بود.

خالصه ای از هفت سال ریاست
دکتر فتوحی، رئیس ســابق دانشــگاه در صحبت هایش بیشتر 
به ارائه گزارش از دوره مدیریت خود پرداخت؛ تشــکیل شورای 
برنامه ریزی راهبردی و تدوین برنامه راهبردی دانشــگاه، جذب 
۱۳۰ عضو هیئت علمی و رســیدن نسبت دانشــجو به استاد از 
۲۳ به ۲۰، بسترســازی برای آموزش مجازی، تصویب ۹ زمینه 
میان رشــته ای در شــورای تحصیالت تکمیلی، توسعه و ارتقای 
زیرساخت شــبکه فناوری اطالعات و پردازش سریع، گسترش 
قراردادهــای صنعتی دانشــگاه، ایجــاد مجتمع های خدمات 
فناوری و بهره برداری از آنها، پایه گذاری ناحیه نوآوری شــریف، 
افزایش کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و برگزاری طرح هایی 
مثل شــریف زیبای من، شــریف بدون خودرو و جشنواره اقوام، 
ایجاد و بهبود فضاهای ورزشــی و تفریحی، بازســازی، نوسازی 
و زیباســازی خوابگاه ها، تکمیل ســاختمان جدید دانشــکده 
مکانیک، ساختمان جدید آموزش و ساختمان جدید دانشکده 
هوافضا و معاونت پژوهش و فناوری و مراکز نوآوری و آغاز پروژه های 
دانشکده مهندسی و علم مواد و توسعه دانشکده عمران، طراحی 
و ساخت سردر، تکمیل آمفی تئاترهای دانشکده های مدیریت و 
اقتصاد و کامپیوتر، تکمیل و بهره برداری از طبقه ششم دانشکده 
فیزیک و طبقه هفتم دانشکده برق، ساخت پارکینگ طبقاتی، 
ایجاد مرکز برنامه ریزی راهبردی و احیای بنیاد شریف و تغییر نام 
و مأموریــت آن در جهت جذب منابع از محل هدایا و کمک ها از 
جمله اقداماتی بود که فتوحی در صحبت هایش به آنها اشاره کرد.

دانشگاهی برای اثربخشی اجتماعی
فتوحی در پایان صحبت هایش تعریفی از یک دانشگاه خوب هم 

ارائه کرد که وظایف زیر را دارد:
z	 کمک به بیداری علمی جامعه به معنای رسوخ تفکرات علمی در

بطن جامعه و علمی فکرکردن و علمی عمل کردن افراد جامعه از 
طریق تربیت جوانان و آشناکردن آنها با تفکر علمی و روش های 

علمی حل مسأله و ترویج علم و تفکرات علمی در جامعه
z	 تالش برای حل مســائل اساســی جامعه از طریق تشخیص

صحیح و دقیق نیازهای اساسی جامعه و تعریف پایان نامه ها و 
رساله های دانشجویی در ارتباط با آنها

z	 تربیت نســل جوان برای ایفای نقش موثر در جامعه و تحویل
شــهروندانی فعال، دغدغه مند نســبت به سرنوشت جامعه و 
دارای روحیه همکاری، مشاهده گرانی نقاد و متخصصانی با 

توانایی باال در حل مسأله به جامعه

رویای مشترکی به نام شریف
دکتــر جلیلی، رئیــس جدید دانشــگاه معتقد بود که شــریف 
باید در شناســایی و حل مسائل کشور پیشــرو باشد. پرداختن 
بــه پژوهش هــای بنیادی و تقویــت علوم پایه، توجــه و تمرکز بر 
دانش های نوین بین رشته ای، ارتباط پایدار با صنعت و تمرکز بر 
نیازهای واقعی صنعت، گسترش فناوری های نوین ارزش آفرین 
و فناوری هــای اقتدارآفریــن و نوســازی روش های آموزشــی و 
بهره گیــری از فناوری هــای نوین آمــوزش از جملــه برنامه ها و 
اهدافی بود که جلیلی برای شریف برشمرد. جلیلی گفت شعار 
محوری اش »شریف برای زندگی« است که هم در نسبت شریف با 
بهبود زندگی مردم ایران در همه شئون و هم در تبدیل شدن شریف 
به دانشگاهی چندبعدی و پرنشاط که دانشجوها در آن به معنای 
واقعی کلمه زندگی کنند، معنا پیدا می کند و سویه دوم آن از طریق 
رونق بخشــی به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، حراســت از 
آزادی های مشروع و قانونی فعالیت دانشجویی، مواجهه  پدرانه 
و ســعه  صدر در برابر فعالیت های دانشــجویی، حمایت مادی و 
معنوی از ایده ها و اقدامات فعاالن فرهنگی و اجتماعی، ایجاد و 
تقویت بسترهای آزاداندیشی و توجه به نیازهای روحی و عاطفی 

دانشجوها در برنامه ریزی های دانشگاه حاصل می شود.

خط دهنده به آموزش عالی و الگوی سایر دانشگاه ها
دکتر زلفی گل، وزیر علوم به عنوان آخرین سخنران از نگرانی اش 
درباره آینده شــخصیت علمی کشــور و کاریکاتوری شــدن آن 
به خاطر توزیع نامتوازن استعدادها در رشته های مختلف علمی 
و انتخاب رشــته براســاس آینده شــغلی و نه عالقه و استعداد و 
توانایی افراد و نیز خارج شدن فرایند مهاجرت نخبگان از حالت 
تعادلی، تعاملی و تکاملی صحبت کرد و مشکل اشتغال جوانان را 
در ارتباط مستقیم با این نگرانی ها دانست و اشاره ای هم به لزوم 
شناسایی نیازها و مسائل جامعه از سوی دانشگاه ها و تالش برای 
رفع آنها داشــت. زلفی گل شریف را خط دهنده به آموزش عالی 
کشور و الگوی سایر دانشگاه، به ویژه در زمینه فناوری و تحقیقات 

کاربردی معرفی کرد.

گزارش

به بهانه یک جایزه
»شــباهنگ« دانشــکده فیزیــک 
شــماره شــانزدهم خود را بــه نوبل 
۲۰۲۰ اختصــاص داده اســت. جلــد 
بدون تیتر کمی توی ذوق می زند. این 
شــماره تمام و کامل به مصاحبه با سه  
نفر از اســتادان فیزیک ایرانی پیرامون 
نوبل ۲۰۲۰ پرداخته اســت. مصاحبه 
اول بــا دکتر طباطبایی از پژوهشــگاه 
دانش های بنیادی پیرامون تکنولوژی  
ابزارهای رصدی اســت. مصاحبه دوم 
با دکتر منصوری از دانشــکده فیزیک 
شریف به جایزه نوبل فیزیک پرداخته؛ 
از فلســفه جایزه نوبل تا مشکالتی که 
پژوهشگران فیزیک با آن روبه رو هستند 
و برخی نقدها به سیاست گذاری های 
علمــی در کشــور. مصاحبــه ســوم 
نیز بــا دکتــر فیروزجائی از دانشــگاه 
خواجه نصیر انجام شده و بیشتر جنبه 
علمی نوبل ۲۰۲۰ را پوشــش می دهد 
و در آن کلیاتــی در خصــوص کارهای 
برنــدگان نوبل و ســیاهچاله ها به زبان 
ساده توضیح داده  شده تا خوانندگانی 
که کمتر با این مســائل آشــنا هستند، 
بتوانند این شــماره را دنبال کنند. این 
شماره سراسرمصاحبه شباهنگ شاید 
کمی دیر به دست خوانندگان رسیده، 
اما از لحاظ محتوایی اطالعات خوبی 

درباره نوبل ۲۰۲۰ به آنها می دهد.

لئو؛ یک حرفه ای بازنشسته
»حرکــت« در شــماره یازدهم خود در 
آبان ۱۴۰۰ سراغ مهم ترین نقل وانتقال 
فوتبال رفته؛ جایی که مســی از بارسا 
جدا شــده و به لیگ فرانسه کوچ کرده 
اســت. گرچه زمزمه های جدایی این 
بازیکــن پیشــتر نیز مطرح شــده بود، 
امــا تغییــر و تحوالت کرونایــی و وضع 
مالی بارسا سبب شــد که مسی از این 
تیم بــرود. حرکت با تیتر جلــد »پایان 
تلــخ اســطوره ای به نــام لئو« بــه این 
موضــوع پرداختــه و زندگی ورزشــی 
مســی، وضعیت بارسا و شــرایط مالی 
و چشــم انداز پیــش روی این باشــگاه 
و آینــده پاریســن ژرمن را شــرح داده 
اســت. گزارشــی از مســابقات آنالین 
شطرنج شریف، مرور جدول توزیع مدال 
المپیــک ۲۰۲۰ و پنجمیــن قهرمانی 
متوالی پرسپولیس در لیگ برتر از دیگر 
موضوعات این شماره است. نگاهی به 
مدعیان جام جهانــی پیش رو با توجه 
به مسابقات قاره ای از تحلیل های این 
شماره حرکت اســت، جایی که ایتالیا 
را مدعــی قهرمانی معرفــی می کند؛ 
ایتالیایی کــه صعودش به جام جهانی 
با اما و اگر همراه شــده اســت. حرکت 
در زمینه طرح جلــد می تواند عملکرد 
بهتــری داشــته باشــد و از جلدهــای 

پوستری فاصله بگیرد.

میز 
نشریات

شروع با خمش
شــماره اول از دوره ۲۹ »خمــش« 
دانشــکده مکانیــک بــه ورودی ها 

اختصــاص دارد و معرفــی بخش های 
مختلف دانشکده و دانشگاه را در دستور 
کار قرار داده اســت. جلد این شــماره 
به فارغ التحصیلــی و موانع پیش  روی 
دانشجوی ورودی تا رسیدن به آن اشاره 
دارد و سرمقاله یادداشت کوتاهی درباره 
شریف اســت و در ادامه نشریه انجمن  
علمی و شورای صنفی دانشکده به حد 
نیاز معرفی شده است. نصیحت هایی 
در باب زندگی دانشــجویی، آشنایی با 
چارت و دروس دوره کارشناســی، مرور 
برخی از قوانین مهم آموزشی دانشگاه 
و یادداشت هایی از دانشجوهای ورودی 
۹۸ و ۹۹ دربــاره آمــوزش مجــازی و 
تجربیات شان از حضور در دانشگاه در 
صفحات بعدی خمش دیده می شــود. 
مصاحبه این شماره با یکی از استادان 
دانشکده درباره تجربه کلی این استاد 
از زندگی دانشجویی ســت که نســخه 
ضبط شــده آن هم در دسترس است. 
موضوع دو یادداشــت بعــدی تحریریه 
خمــش، دعــوت بــه تک بعدی نبودن 
در دانشــگاه و معرفــی مختصر ناحیه 
نوآوری شــریف است. خمش در بخش 
صفحه آرایی مشکل جدی ای ندارد، اما 
استفاده از سوتیتر به جای هایالیت ها 

شاید منطقی تر و زیباتر به نظر برسد.

چپ اما سبز
»ســویه« چهارم در مردادمــاه و در ۷۲ 
صفحه کوچک منتشر شده؛ تصمیمی 
که احتماال مســئوالن نشریه گرفته اند 
تا از زیر بــار طراحی گرافیکی صفحات 
رهایــی یابنــد و البتــه که نشریه شــان 
متن محور و خواندنــش در تلفن همراه 
راحت تر باشــد. این نشــریه چند متن 
معطوف به انتخابات و دموکراسی دارد. 
»حراج دموکراسی« و »آرایش نیروهای 
سیاسی پس از انتخابات« از این دسته 
هســتند. »چرا برانداز نیستم؟« به این 
موضوع می پردازد که گفتمان براندازی 
موجود در خدمــت کارکرد حفظ وضع 
موجــود اســت. »آب و ایســتادگی« به 
بررسی َاشکال همبستگی در خوزستان 
اختصاص دارد. »می تو و زنان فرودست« 
درمورد جنبش می تو اســت و نویسنده 
این ســوال را مطــرح کرده کــه آیا این 
جنبــش حقیقتــی در دل خــود دارد؟ 
انتخاب تیترها و روتیترها خوب است و 
جذاب، اما پیدا کردن متن مربوط به آن 
در این نشــریه سخت است و جا داشت 
روی جلد اشاره ای به شماره صفحه هر 
متن هم بشود. اندازه  قلم متن ها هم به 
نظر بزرگ اســت و با کوچک شــدن آن، 
هــراس خواننده از تعــداد صفحات آن 

کاسته خواهد شد.

میز 
نشریات

خبر
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بخش خبری



نگاهی به وضعیت انتشار نشریات دانشجویی در یک سال گذشته

ترکش های کرونا بر جان نشریات
پارســال و به بهانه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مســئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، وضعیت کّمی انتشار نشریات دانشجویی دانشگاه را 
بررسی کردیم تا مشخص شود هر نشریه در یک سال )اول شهریور ۹۸ تا آخر شهریور ۹۹( چه تعداد شماره به چاپ رسانده است. امسال هنوز انتخابات کمیته 
ناظر برگزار نشده، ولی بیش از یک سال از بررسی قبلی ما گذشته و انتخابات هم احتماال به زودی برگزار شود، به همین خاطر گفتیم به روزرسانی گزارش قبلی 

خالی از لطف نیست و سراغ نشریات پرتعداد شریفی رفتیم و آمار انتشارشان را از اول مهر ۹۹ تا آخر مهر ۱۴۰۰ روی کاغذ آوردیم.

آمــار انتشــار نشــریات، درست وحســابی جایی ثبت 
نمی شــود. هرچنــد خوشــبختانه خیلی از نشــریات 
حداقــل در یک کانال تلگرامی حضور دارند و فایل های 
پی دی اف شان را آنجا بارگذاری می کنند، بنابراین معیار 
ما برای تهیه این گزارش هم همین کانال های تلگرامی 
بوده و به همین ســبب ممکن اســت در شمارش تعداد 
شماره های منتشرشده هر نشــریه خطاهایی رخ داده 
باشد که خیلی اندک است و همچنین این احتمال وجود 
دارد که معدود نشــریاتی از زیر دست ما در رفته باشند و 
در این گزارش اشــاره ای به آنها نشده باشد. در مجموع 
گزارش زیر ۹۵ نشریه دانشجویی منتشرشده در شریف 

را بررسی کرده است.

صفرشماره ای ها
نشریات زیر هیچ شماره ای از اول مهر ۱۳۹۹ تا پایان مهر 

۱۴۰۰ منتشر نکرده اند:
z	 آشــتی دوباره با ریاضیات، ارشــد، آنومــی، اقتصاد

شریف، راوی، دریچه شریف، رمز عبور، روشنا، طلوع 
عشق، طرشت یک، نرگس، رایانش، قانون، میزانسن، 
بخیه باز، حیات خلوت، خاطرات شــریف، دنباله دار، 
روان نویس، شریف نامه مهندسی شیمی و نفت، لیال، 
ماریــو، مجله ریاضــی، فرایند، مجله نامــه مکانیک، 

مهارت های مطالعه، نسیم، نقد و هنر، و بیداد.
البته به این فهرســت می توان برخی دیگر از نشریات را 
هم اضافه کرد که در بازه زمانی ذکرشــده تنها به صورت 
مشترک با نشریات دیگر در یک ویژه نامه حضور داشته اند 

و مستقال شماره ای منتشر نکرده اند:
z	 ،باغ کاج، ایرانگرد، حکمت و فلســفه اسالمی، رشد

پارازیت، نجوا، رســام، نقش، رویــان هوافضا، رویان 
مهندسی شیمی و نفت، و ره بر.

تک شماره ای ها
نشــریات زیر فقط یک شماره آن هم در پاییز ۹۹ منتشر 

کرده اند:
z	 بوطیقا، مجال، هم نورد، نقش خیال، رویان مهندسی

و علم مواد، شورای صنفی.
نشــریات زیر فقط یک شــماره در زمســتان ۹۹ منتشر 

کرده اند:
z	.دگر، کیش مهر، درنگ، نانو

نشــریات زیر هم یک شــماره در بهار و تابستان ۱۴۰۰ 
منتشر کرده اند:

z	.اگزرژی، متریال تایمز، جرئت اندیشیدن
نشــریات زیر تنها شماره شــان را در مهر ۱۴۰۰ منتشر 

کرده اند:
z	.موضع، طنین

البته باید اشــاره کرد که »رویان مهندســی و علم مواد« 
بــه »پراش« تغییر نام پیدا کرده و دیگر نشــریه ای با این 

نام وجود ندارد.

فصل نامه طورها
نشریات زیر در سیزده ماه اخیر بین ۲ تا ۴ شماره منتشر 

کرده اند:
z	 اکســیر، ایوان، داد، حرکت، منبــر، خبرنامه، مجله

عمران، سویه، الف ها، شریف الصناعیه، مجله صنایع، 
ترنج، ثمین، ریحانه، محتشــم، ژرفانامه، شباهنگ، 
تکانــه، هفت قلم نامه، فروغ، عطش، پــراش، درایه، 
خوبــگاه، دانشــجو، دکوپــاژ، نیســتان، کاکتوس، 

کوریره دالشریف، درنگ.
درمورد فهرست باال ذکر سه نکته خالی از لطف نیست؛ 
اول اینکــه »ترنــج« شــماره آخــرش را به صــورت یک 

نشریه صفحه بندی شده منتشر نکرده و به انتشار فایل 
پی دی اف متن های این شــماره اکتفا کرده و دیگر آنکه 
»پراش« همان »رویان مهندســی و علم مواد« است که 
تغییر نام و برند یافته است. همچنین »سویه« از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ کارش را شروع و چهار شماره خودش را در 
این مدت منتشــر کرده و به همین خاطر اطالق عنوان 

فصل نامه طور مناسب سویه نیست.

میانه روها
نشــریات زیر در بــازه اول مهر ۹۹ تا پایــان مهر ۱۴۰۰ 
فعال تــر بوده و در این مدت بین ۵ تا ۹ شــماره منتشــر 

کرده اند:
z	 ،حیات، طلوع، بارقه، مشــتاق، در دانشکده، بامداد

دکوپاژ، صدف، حرکت، خمش، میدان انقالب.

پرفرکانس ها
نهایتا نشریات زیر بیش از ده شماره مستقل در این مدت 

منتشر کرده اند:
z	آنتروپی، اوج

سال سخت کرونا
بــازه زمانــی ای که برای این بررســی انتخــاب کردیم، 
مصادف بوده با شیوع کرونا و مجازی بودن فعالیت های 
دانشــگاه، به همین سبب عجیب نیســت اگر نشریات 

دانشجویی هم مثل باقی فعالیت های دانشجویی چندان 
رمقی نداشته باشند. چاپ نشدن نشریات و اکتفای همه 
آنها به نســخه های دیجیتالی که خواندن شــان معموال 
سخت تر از نسخه های کاغذی ست هم مزید بر علت بوده 
که حال وهوای نشــریات شریف حداقل به طراوت یکی 

دو سال قبل نباشد.
z	 ۱۸۴ از اول مهر ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۰ در مجموع

شماره نشریه منتشر شده، درحالی که از اول شهریور 
۹۸ تا پایان شهریور ۹۹ در مجموع ۲۷۵ شماره نشریه 
چاپ شــده بود، یعنــی کاهش ۳۰درصــدی تعداد 

شماره های نشریات.
z	 تعداد نشــریاتی کــه در این یک ســال و یک ماه هیچ

شماره ای منتشر نکرده اند، نسبت به تعداد نشریاتی 
که در بازه اول شهریور ۹۸ تا آخر شهریور ۹۹ شماره ای 
نداشــته اند، افزایش زیادی پیدا کرده؛ ۲۹ نشریه در 
۱۳ ماه گذشته هیچ شماره ای )حتی شماره مشترک 
با نشــریات دیگر نداشــته اند(، درحالی که سال قبل 
ایــن عدد بســیار کمتر بود و بــه کمتر از ۱۰ نشــریه 

محدود می شد.
z	 ،»نشــریات »اوج«، »حیــات«، »ایــوان«، »بارقــه

»بامــداد«، »حرکــت«، »مشــتاق«، »خبرنامــه«، 
»خمــش«، »در دانشــکده«، »میــدان انقــالب«، 
»صدف«، »طلوع« و »مجله عمران« نشریاتی هستند 
که در دو ســال گذشــته روند پایدار و فعالی داشته اند 

و همیشه روی میز نشریات شریف حاضر بوده اند.
z	 ،»نشریه های »ترنج«، »داد«، »کیش مهر«، »بوطیقا

»ریحانه«، »منبر«، »دانشــجو«، »راوی«، »رایانش«، 
»جرئت اندیشیدن«، »ماریو« و »بیداد« نسبت به سال 
گذشته فعالیت شان از نظر انتشار شماره کاهش قابل 

مالحظه ای داشته است.
z	 رویان مهندسی هوافضا« و »شریف الصناعیه« پارسال«

فعالیت قابل توجهی داشتند، اما امسال به طور رسمی 
از جمع نشریات شریف خداحافظی کردند و به همین 
علت تعداد نشــریاتی که منتشــر کرده اند، نسبت به 

پارسال کاهش زیادی داشته است.
z	 کاهش فعالیت فروغ را می توان تا حد زیادی ناشی از

تعلیق ۹ ماهه آن دانست.
z	 آنتروپی« و »ســویه« با وجود تأســیس در یک ســال«

گذشته، فعالیت منظم و پرشماره ای داشته اند.

از همه رنگ
در ایــن گــزارش نشــریات را از نظــر فعالیــت و تعداد 
شــماره های منتشرشــده در یک بازه ۱۳ ماهه بررسی 
کردیم. بررسی کیفی نشریات شــاید بیشتر سلیقه ای 
باشــد و حرف و حدیث بیشــتری در آن پیش بیاید، اما 
به لحاظ رعایت اصول کار نشــریاتی و انتخاب ســوژه و 
مطالب دست اول و سابقه مناسب، نشریات زیر آنهایی 
هســتند که از نظر ما دنبال کردن شــان واقعا ارزشــش 

را دارد:
z	 »در بیــن نشــریات دانشــکده ای، »در دانشــکده

)مهندســی شــیمی و نفــت(، »اوج« )هوافضــا(، 
»آنتروپی« )شــیمی(، »اکسیر« )شــیمی(، »بارقه« 
)بــرق(، »خمــش« )مکانیــک(، »مجله عمــران« و 
»پراش« )مواد( خود را بهتر نشان داده اند. »رایانش« 
)کامپیوتر( هم به شرط شروع دوباره فعالیت مخاطبان 
خودش را دارد. »ژرفانامه«، »تکانه« و »شباهنگ« از 
دانشکده فیزیک، »درایه« از دانشکده علوم ریاضی و 
»مجله صنایع« معموال فاصله بین شماره هایشان زیاد 

است و در کل نیاز به تالش بیشتر دارند.
z	 نشــریات تشــکلی معموال ارزش ورق زدن و خواندن

دارد؛ »میدان انقالب« بسیج دانشجویی، »خبرنامه« 
و »دانشجو« از انجمن اســالمی، »عطش« از جامعه 

اسالمی و »صدف« از انجمن اسالمی مستقل.
z	 حوزه زنان چند نشــریه فعال و خــوب و دغدغه مند را

در خود جای داده است؛ »فروغ« از انجمن اسالمی، 
»ریحانه« از هیئت الزهــراء )س(، »طلوع« از انجمن 

اسالمی مستقل و »ثمین« از بسیج دانشجویی.
z	 حرکت« و ضمیمه آن »کوریره دالشــریف« نشریات«

شریف را از نظر ورزشی کامال تأمین کرده اند.
z	 بامــداد«، »ایوان« و »بوطیقا« از کانون شــعر و ادب«

مخاطبــان خاص و ادبیات دوســت خــودش را دارد، 
هرچند شاید تجمیع شــان در یک نشریه به نفع همه 
آنها باشــد. »دکوپاژ« هم نشــریه مستقلی ست که بار 

سینمایی نشریات را به دوش می کشد.
z	 داد« از جمله نشریات مستقلی ست که با حضورش«

در شــریف ســطح نشــریات را یک پلــه ارتقــا داده و 
امیدواریم دوباره به روزهای پرفروغ ترش برگردد.

z	 فضای مذهبی نشریات شریف هم بسیار غنی است؛
»حیات«، »منبر« و »محتشم« از هیئت الزهراء )س( 

و »مشتاق« از کانون مهدویت میثاق.
z	 خوبگاه« از کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی«

روشن در زمینه خوابگاه ها فعال است، اما هم نیاز دارد 
که خودش فعال تر شــود و هم سایر خوابگاه ها در این 

زمینه تکانی به خودشان بدهند.
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بخش خبری



 نشست فعاالن دانشجویی 
با رئیس جدید دانشگاه

میالد بهاری 
)انجمن علمی 

دوست داران 
محیط زیست(:

م  نظــا در  شــریف 
رتبه بندی GreenMetric جزء ۳۰ دانشگاه 
برتر کشور هم نبوده است. در این رتبه بندی 
به عواملــی مثــل زیرســاخت ها، انرژی و 
تجهیزات، مدیریت پسماند، آب، حمل ونقل 
و آموزش و پژوهش توجه می شود. توجه به 
پایدار بودن توســعه دانشگاه نقش مهمی 
در سالمت دانشــگاه و دانشگاهیان دارد. 
به عنوان مثال پارکینگ جنوب دانشــکده 
جدیــد هوافضــا بعــد از افتتــاح پارکینگ 
طبقاتی بالاســتفاده می ماند و می توان آن 
را تغییــر کاربری داد، یا سیســتم یکپارچه 
گرمایشــی دانشــکده ها هم تأثیــر منفی 
محیط زیستی و هم هزینه های مالی اضافه 
برای دانشگاه دارد. این موارد قبال به صورت 
دسته بندی شده به دانشگاه ارائه شده، اما 
به دلیل محدودیت بودجه پیگیری آنها عقب 

افتاده است.

صبا پرتوی شفق 
)شورای صنفی 

دانشجویان(:
ســـــال  متأســفانه 
دلیــل  بــه  گذشــته 
ناهماهنگی های پیش آمــده در انتخابات 
شــورای صنفــی، فقــط شــورای صنفــی 
دانشکده شیمی به صورت رسمی تشکیل 

شد که امیدواریم امسال این طور نباشد.

هانیه تاجر 
)کانون های خیریه 

و اندیشه ای(:
بــا توجــه به شــرایط 
ناشی از شیوع کرونا 
و آموزش مجازی، جذب اعضای جدید برای 
گروه ها بسیار سخت شــده و دانشگاه هم 
کمک خاصی به گروه ها برای رفع این مسأله 
نکرده اســت. در شرایط شــیوع کرونا فقط 
بعضی گروه های دانشجویی اجازه برگزاری 
برنامه در داخل دانشگاه را دارند و این اجازه 
از باقی گروه ها سلب شده است. با توجه به 
بهبود شــرایط کرونا در کشور، درخواست 
صدور مجوز برگــزاری برنامه ها در داخل یا 
بیرون دانشگاه و ازســرگیری فعالیت های 
حضوری را با رعایت پروتکل های بهداشتی 

داریم.

محمدحسن بیات 
)انجمن اسالمی(:

لیــت  فعا ی  فضــا
دو  در  دانشــجویی 
ســال گذشــته افت 
کــرده، امیدواریــم در دوره جدید این فضا 
بهبود پیــدا کرده و گســترش یابد. رعایت 
عدالت نســبت به گروه های دانشــجویی و 

نداشتن سوگیری و نگاه متفاوت نسبت به 
آنها، افزایش مشارکت گروه های دانشجویی 
در سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا، 
شفافیت در مســائل مدیریتی، استفاده از 
نظرات دانشجوها در انتصابات، صیانت از 
استقالل و حریم دانشگاه و پیگیری برخی 
مسائل که از دوره مدیریت قبلی نیمه تمام 
مانده، مثل نصب یادبود برای جان باختگان 
هواپیمای اوکراینــی، آیین نامه آزار و اذیت 
جنسی در دانشگاه و بازداشت امیرحسین 
مرادی و علی یونســی از جملــه مطالبات 
و خواســته های ماســت. دانشجوها دنبال 
قول های مبهم نیستند و پاسخ های صریح 
و شــفاف می خواهند. از سوی دیگر برخی 
شــایعات درباره مســائل مرتبط به پوشش 
دانشــجوها در دوره مدیریت جدید شنیده 
می شود که دانشجوها را نگران کرده است. 
حفظ حرمت و شأن دانشجوها الزمه فعالیت 
آموزشی و فرهنگی و دانشجویی در محیطی 

آرام است.

محمدرضا ضیائی 
)بسیج 

دانشجویی(:
ســـــــــــاختارهای 
در  تصمیم گیــــری 
شریف استادمحور و رابطه استاد و دانشجو 
یک رابطه تحکمی ست. دانشجوبه صورت 
واقعــی در تصمیم گیری هــا جایگاهــی 
ندارد و به همین خاطر سیســتم دانشــگاه 
محافظه کار و لخت شــده است. امیدواریم 
در ساختارها و تصمیم گیری های دانشگاه 
نقش دانشجوها پررنگ تر شود. در سال های 
اخیــر تأثیرگــذاری سیاســی و اجتماعی 
دانشجوها کم رنگ شده و دانشگاه به سمت 
سیاست زدایی رفته است. دانشگاه مطلوب 
دانشــگاهی تعریف شــده که فقط مسائل 
علمی در آن پیگیری شود و دانشجو کاری 
به کار دیگر مســائل نداشته و مزاحم کسی 
نباشــد. به عنوان مثال در ساختمان جدید 
آموزش هیچ فضایی برای تشکل ها در نظر 
گرفته نشده است. در سال های اخیر فضای 
فیزیکی دانشگاه توسعه زیادی پیدا کرده، 
ولــی فضای فرهنگی توســعه ای نداشــته 
و برای توســعه فیزیکی پیوســت مناســب 
فرهنگی دیده نشــده اســت. گویا فرهنگ 
در دانشــگاه اصل نیست و این موضوع هم 
در تخصیص فضای فیزیکی و هم در مسائل 
مالی دیده می شود. مسأله دیگر ورودهای 
صریح امنیتی به مسائل دانشگاه است که 
افتضاح هایی به بار آورده، در حالی که فقط 
باید روی قانون محکم ایستاد. همچنین اگر 
قرار است دانشگاه مسائل کشور را حل کند، 
ساختار آموزشی دانشگاه هم باید متناسب 
با آن بوده و در این راستا اصالح شود. بخش 
خوبــی از ارتباط با صنعت در دانشــگاه در 
اســتارت آپ های خدمات محوری خالصه 
شده که بیشــتر جنبه نمایش دارد و دردی 
از کشــور دوا نمی کند. از سوی دیگر نقش 

استاد در دانشگاه صرفا یک نقش آموزشی 
تعریف شــده و استاد محور تربیت دانشجو 
نیســت، به همین خاطر درک متقابلی بین 
استاد و دانشجو شکل نگرفته که تأثیر آن را 
در فشــار درسی بیش از حد در دوره کرونا و 
آسیب های ناشی از آن مشاهده می کنیم.

رسول اقبالیان 
)هیئت 

الزهراء )س((:
کالن مسأله فرهنگی 
مدیریــت  انتخابــی 
دانشگاه برای چند سال آینده چیست و چه 
شــاخص هایی برای آن تعریف کرده است؟ 
فضــای مذهبــی و فرهنگی در دانشــگاه 
و بخش هــای توســعه یافته آن وضعیــت 
مناســبی ندارد و با وجود پیگیری های زیاد 
هنــوز وضعیــت نمازخانه بخش شــمالی 
دانشــگاه مشخص نیســت. موضوع دیگر 
بحــث خوابگاه هاســت. مســائل خوابگاه 
و زندگی دانشــجوها در آن ســال به ســال 
افزایش می یابد. دانشگاه برای مسائلی مثل 
استرس های ناشی از دانشگاه، سیگار، مواد 
مخدر، مشروبات الکلی و... در خوابگاه ها 
برنامه ای نداشــته اســت. برنامه دانشگاه 
برای ســه نســل از دانشــجوها کــه هنگام 
بازگشایی دانشــگاه و خوابگاه ها ورودی به 
حساب می آیند، چیســت؟ دانشگاه برای 
نماز که براســاس قرآن جلوی فحشا و منکر 
را در جامعه می گیرد، چــه برنامه ای دارد؟ 
گروه های دانشجویی شــریف ظرفیت ها و 
اســتعدادهای مختلف و متنوعــی دارند و 
نباید توجه و تمرکز روی عده ای خاص باشد. 
برای حضوری شدن دانشگاه باید برنامه های 
مختلــف ورزشــی و تفریحــی و فرهنگــی 
بــا اســتفاده از ظرفیــت همــه گروه هــای 
دانشــجویی تعریف کرد تا شور دانشجویی 

دوباره به فضای دانشگاه برگردد.

سید ابوالفضل 
ابراهیمی )انجمن 

علمی مهندسی 
عمران(:

نخبــگان در کشــور 
مــا نادیــده گرفتــه می شــوند و از ظرفیت 
آنها اســتفاده نمی شــود. شــریف نیز یک 
صادرکننده نمونه در زمینه صدور نخبگان 
به شمار می رود. دستگاه های دولتی سراغ 
دانشــگاه نمی آیند تا از نخبگان اســتفاده 
کنند. از ســوی دیگر دانشــجوهای دکترا 
با وجــود تالش و کار زیــاد، از حقوق مالی 
حداقلی هم برخوردار نیستند، ولی از آنها 
انتظار می رود تمام وقت در خدمت دانشگاه 
و کار پژوهشی باشــند. تحریم ها بخشی از 
مشکالت کشور ماست، ولی ما از درون هم 
دچار خودتحریمی هستیم؛ به عنوان مثال 
در مدت اخیر مدعویــن یکی از وبینارهای 
انجمن علمی به خاطر تحریم نتوانست در 
وبینار ما شــرکت کند و مدعو دیگر به خاطر 

ســخت گیری های دانشــگاه روی پوشش 
مدعوین وبینار.

امیرعباس جعفری 
)انجمن اسالمی 

دانشجویان 
مستقل(:

 غایــت تربیــت یــک
یــک  دانشــگاه چیســت؟  در  دانشــجو 
ربــات متخصــص یا یک انســان کــه ابعاد 
و مولفه هایــی فراتــر از یــک ربــات دارد؟ 

وقتی فضایــی برای فعالیت تشــکل ها در 
نظــر نمی گیریم، نشــان از این اســت که 
ابعاد سیاســی و فرهنگی دانشجو اهمیت 
چندانی ندارد. از سوی دیگر شریف از نظر 
وضعیت روحی و روانــی وضعیت ایده آلی 
ندارد و وســواس و کمال گرایــی منفی در 
تعداد زیادی از دانشــجوها دیده می شود. 
دانشــجو آن قدر تحت فشــار درســی قرار 
می گیرد که یــادش مــی رود زندگی کند. 
برای مثال فعالیت های ورزشــی دانشگاه 
در یک گوشه محو دنبال می شود و با وجود 

دیدار  اول
دکتر ابوالحسنی: صدای ورزش در دانشگاه باید شنیده شود

دکتر جلیلی: دانشگاه فقط برای درس خواندن نیست

z	 مرکز مشــاوره در حرف های دانشــجوها پرتکرار بود و اولین بازدید من هم از آنجا
صورت گرفت. قرار شده ساعات مشاوره در مرکز افزایش قابل توجهی پیدا کند. هم 
دانشگاه و هم خانواده ها یک نگاه فانتزی به مرکز مشاوره دارند، درحالی که خیلی 
از مسائل دانشجوها فقط ناشی از شرایط دانشگاه نیست و از شرایط خانواده ناشی 
می شود. ساختمان مرکز مشاوره شایسته و مناسب آن نیست و پیگیر اختصاص 
فضای مناسب تری به آن هســتیم. مسائل مالی مرکز مشاوره هم باید در اولویت 
دانشگاه قرار بگیرد. البته مرکز مشاوره با وجود همه این محدودیت ها عملکردی 
عالی داشته و از طریق طرح غربالگری و فرم خوداظهاری و تماس با دانشجوها، 

مشکالت آنها را به مسئوالن دانشگاه اطالع و ارجاع داده اند.
z	 موضوع بازگشایی خوابگاه و کمبود ظرفیت آن با توجه به افزایش سنوات تحصیلی

برخی دانشجوها در دستور کار ما قرار دارد و به فکر چاره ای برای آن هستیم. ابتدا 

z	 مســئولیت سالمت دانشجوها بر عهده دانشگاه اســت و با توجه به پروتکل های
اعالم شــده فکر نمی کنم قبل از شــروع ترم جدید امکان بازگشایی فراهم باشد، 

البته احتمال دارد امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار شود.
z	 .دانشــگاه محیطی برای انسان ســازی، تربیت انسان و رشــد چندجانبه اوست

دانشجو در بهترین سال های زندگی اش به دانشگاه می آید و باید خوب زندگی کند. 
اگر با خیلی خوب درس خواندن حال تان خوب است و زندگی خوبی دارید، خوب 
درس بخوانید، ولی اگر دیدید درس نمی گذارد زندگی کنید، عقل سلیم می گوید 
بهتر اســت درس نخوانید. یک قاعده کلی برای همه وجود ندارد که بگوییم همه 
باید زیاد درس بخوانند. از سوی دیگر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به تنهایی 
موضوعیت دارند. فعالیت های غیردرسی سالم و مجاز فوق برنامه نیستند و بخشی 

از زندگی دانشجوها به شمار می روند.
z	 شعار »شریف برای زندگی« یعنی مرز بین شریف و مسائل واقعی جامعه برداشته

شود. دانشجو در دانشــگاه اگر از جامعه ایزوله باشد، نمی تواند رشد چندجانبه 
را تجربــه کند. باید بتوانیم حداقل مســائل و نیازهای خود دانشــگاه را خودمان 

رفع ورجوع کنیم.
z	 دانشگاه باید سیاسی باشد، ولی سیاسی بودن به معنای تک جناحی و تک صدایی

بودن نیســت. دانشجو اگر سیاسی نباشد، نمی فهمد دوروبرش چه خبر است و 
پخته نمی شود و پرورش نمی یابد تا بعدا بتواند کاری موثر انجام دهد.

z	.بعد از کرونا تالش جدی خواهیم داشت که فضای دانشجویی بانشاط و پرنشاط باشد
z	 امکان شنیدن نظر همه افراد و از جمله دانشجوها برای تصمیم گیری در مسائل

دانشگاه نیست، اما من به دنبال نوآوری در دانشگاه هستم و یکی از این نوآوری ها 
مشارکت و دخالت دانشجوها در تصمیم گیری های دانشگاه است که با کمک شما 

به دنبال راهکاری برای آن خواهم بود.
z	 در زمینــه فرهنگ خیلی نمی توان حرف کّمی زد، اما کالن مســأله فرهنگ برای

من تقویت دانشــگاه از نظر انسان ســازی ا ســت و یکی از مصادیق آن با توجه به 
تجربه و دغدغه من، توجه بیشتر به مسأله ازدواج است که برای خودم یک تکلیف 

پدرانه می دانم.
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دکتر فخارزاده، معاون فرهنگی و دکتر رحیمی، مدیر فرهنگی بعد از همه دانشجوها صحبت هایشان را به رئیس می گویند و مثل دانشجوها دغدغه و 
مطالبه و درخواست دارند؛ کمبود فضای فرهنگی، تخصیص نامناسب بودجه فرهنگی، فقدان اتوبوس برای اردوها و بازدیدهای دانشجویی، کمبود 
نیروی انسانی متخصص در معاونت دانشجویی و فرهنگی، لزوم ازسرگیری فعالیت های دانشجویی. دکتر فخارزاده با اشاره به نقل قولی از پروفسور 
رضا، دومین رئیس دانشگاه می گوید فرهنگ پاشنه آشیل دانشگاهی ست که از اول جور دیگری طراحی شده، اما امیدوار است که بعد از بازگشایی دانشگاه ها، 
در زمانی خیلی کوتاه فضای دانشجویی به شور و نشاط قبل از کرونا بازگردد. چهارشنبه، ۱۹ آبان و بعد از پایان مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه در آمفی تئاتر 
نونوار دانشــکده مدیریت و اقتصاد نوبت به نشســت فعاالن فرهنگی و دانشجویی با دکتر جلیلی، رئیس و دکتر ابوالحسنی، معاون دانشجویی دانشگاه رسید؛ 
نشســتی که دو ســاعت و نیم طول کشــید و معاون فرهنگی اجتماعی و مدیران فرهنگی و اجتماعی هم در آن حضور داشــتند. در این دو صفحه ســعی کردیم 

مهم ترین دغدغه ها و مشکالت و مطالبات و درخواست های دانشجوها و پاسخ ها و قول ها و وعده های رئیس و معاون دانشجویی جدید دانشگاه را مرور کنیم.

فضاهای ورزشــی مناســب در دانشــگاه، 
استفاده بهینه ای از آنها نشده و بعد ورزشی 
و جسمانی دانشجوها مغفول مانده است. 
موضوع بعدی مسأله محور نبودن دانشگاه 
است. دانشجوها و استادان در یک فضای 
ایزولــه و غالبا تئوری و دور از صنعت بیرون 
دانشگاه مشغول به کار هستند و به همین 
خاطر دانشــجوها بعد از فارغ التحصیلی و 
ورود به صنعت، ســرخورده شده و ترجیح 
می دهند به جایی بروند که آموخته هایشان 

موثر واقع شود.

امیرحسین 
ذوالفقاری )کمیته 

ناظر بر نشریات 
دانشجویی(:

یارانه نشریات در زمان 
باز بودن دانشــگاه در قالب چــاپ رایگان 
نشریات وجود داشت، ولی در شرایط فعلی 
بودجه ای به نشریات اختصاص داده نشده؛ 
بودجه ای که می تواند به بهتر دیده شــدن 
آنهــا در فضای مجازی کمــک کند. انتظار 
داریم اعضای هیئت علمی عضو کمیته ناظر 

از ســالیق مختلف باشند تا فضای نشریات 
پویاتــر باشــد. متأســفانه در زمان شــیوع 
کرونــا فعالیت نشــریات کم رنگ تر شــده، 
انتظار ما این اســت که برخوردی که باعث 
دلسردی فعاالن نشریاتی شود، با نشریات 

دانشجویی صورت نگیرد.

صادق شاه سنایی 
)کانون های 

مذهبی 
خوابگاهی(:

ی  هـــــا نشــــجو ا د
خوابگاهی چند دغدغــه دارند؛ اول از همه 
زمان باز شــدن خوابگاه اســت کــه تقاضا 
داریــم حداقل به صورت تقریبی مشــخص 
شود. موضوع دوم نگرانی از کمبود ظرفیت 
خوابگاه ها با توجه به افزایش سنوات تحصیل 
برخی دانشجوها در شرایط شیوع کروناست 
که پیشنهاد می شــود دانشگاه به فکر تهیه 
یک خوابگاه موقت برای آنها باشــد. مسأله 
بعــدی دور بودن ورودی های ۹۹ و ۱۴۰۰ از 
شرایط خوابگاه است که رفع آن به هم فکری 
و همکاری نهادهای مختلف دانشــگاه نیاز 
دارد. دغدغه آخر هم لزوم وجود مهد کودک 
برای دانشجوهای متأهل دانشگاه است تا با 

دغدغه کمتر به تحصیل بپردازند.

سید علیرضا 
موسوی )انجمن 
علمی دانشکده 

مکانیک(:
فشــار کاری زیــادی 
روی انجمن های علمی وجود دارد. تقاضای 
اول این است که در راه فعالیت انجمن های 
علمی سنگ اندازی نشــود و تقاضای دوم 
اختصاص بودجه مناســب به فعالیت های 
انجمن هــای علمی اســت. مســأله بعدی 
مــوازی کاری فعالیــت برخــی گروه هــا با 
انجمن های علمی است. برای مثال اگر قرار 
اســت طرح ورودی ها زیر نظر انجمن های 
علمی باشــد، این موضــوع به صورت یک 
طرح رســمی در دانشــگاه تصویب شود تا 
متولی ورودی های جدید هر ســال عوض 
نشــود. درخواســت دیگر این است که بعد 
از حضــوری شــدن دانشــگاه روال اداری 
اردوها و بازدیدهای دانشــجویی آســان تر 
شــود تا جبرانی باشــد برای این دو ســال. 
دغدغــه دیگر تمایل زیاد دانشــجوها برای 
اپالی اســت که باعث می شــود از ظرفیت 
آنها برای بهبود اوضاع کشور استفاده نشود. 
همچنین اســتادان جوان معمــوال ارتباط 
بهتــری با دانشــجوها دارند و دانشــجوها 
اقبال بیشتری به آنها نشان می دهند. برای 
اســتفاده هم زمان از شور و نشاط استادان 
جوان و تجربه اســتادان مسن تر تمهیدی 
اندیشــده شود. مســأله آخر هم شرط های 
عجیب وغریبی ســت کــه بــرای انتخابات 
شــورای صنفی وجــود دارد و معموال مانع 
تشکیل به موقع شــورای صنفی می شود. 

گویا دانشــگاه نمی خواهد شورای صنفی 
تشکیل شــود تا در کار اســتادان دخالتی 

صورت نگیرد.

ائلمان نائل پور 
)کانون های 
اجتماعی(:

کرونــا  شــرایط  در 
از  خیلــی  فعالیــت 
کانون ها دچار افت زیادی شــده و با توجه 
به ابهام در وضعیت، نمی توان برنامه ریزی 
خاصی انجام داد. از سوی دیگر در شرایط 
شــیوع کرونا اتاق برخــی کانون ها حذف 
شــده و در صورت حضوری شدن دانشگاه 

این موضوع به کانون ها آسیب می رساند.

صدرا علی بک 
)کانون های 

هنری(:
موضوع اول تجهیزات 
ی  بــرا ز  نیــا رد مو
کانون هــای هنری ســت کــه تأمیــن آن از 
بیــرون هزینه زیــادی دارد و اگــر معاونت 
فرهنگی بتواند این تجهیزات را تهیه کرده و 
در اختیار کانون ها قرار دارد، دست کانون ها 
برای فعالیت خیلی بازتر می شــود. مسأله 
دیگری که می تواند به شور و شوق کانون ها 
کمک کنــد، اســتفاده از ظرفیت کانون ها 
در پروژه هــای دانشــگاه اســت کــه نمونه 
اخیرش را در تهیه یادمان مریم میرزاخانی 
در کتابخانه مرکــزی دیدیم. حرف آخر هم 
مناســب نبودن نظام هدایت تحصیلی در 
کشور است که باعث می شــود دانشجوها 
بعضا در دانشگاه دنبال مسیرهای دیگری 
بروند، اما فضای دانشگاه به نحوی ست که 
دانشجو باید خیلی روی تصمیمش مطمئن 
باشد تا بتواند مسیرش را عوض کند و برای 
خیلی از افــراد هزینه تغییر مســیر آن قدر 
زیاد اســت که از آن منصرف می شود. برای 
دانشــگاه گویا تعریف نشده که دانشجو در 
کنار درس خواندن می تواند دنبال کارهای 

دیگری هم برود.

حسین نیک دل 
)جامعه اسالمی 

دانشجویان(:
افسردگی در دانشگاه 
مهمی ست.  مســأله 
برای دانشگاه ســطح و رتبه علمی همیشه 
مهم بوده و بسیاری از دانشجوها زیر بار این 
سطح علمی و فشار ناشی از آن له شده اند. 
با کارهای جزئی فعلی این مســأله برطرف 
نمی شــود، این معضل در بلندمدت شکل 
گرفته و رفع آن به سادگی صورت نمی گیرد 
و مدیریت دانشــگاه باید پیگیر آن باشد. از 
سوی دیگر بچه ها بعضا به خاطر جو موجود 
در جامعه رشته شــان را انتخــاب کرده اند 
و وقتــی متوجــه اشتباه شــان می شــوند، 
ســردرگمی سراغ شان می آید، اما دانشگاه 

برنامــه ای برای این ســردرگمی و کمک به 
دانشجوها ندارد.

بهنام نیکومرام 
)انجمن علمی 

مهندسان نفت(:
ســال  دو  ایــن  در 
هــم نیروی انســانی 
بــرای انجمن ها کاهش یافتــه و هم رغبت 
دانشــجوها برای فعالیت دانشــجویی کم 
شده که بخشی از آن به خاطر فشار درسی 
دانشگاه و انتظارات درسی استادان است. 
پل های ارتباطی بین صنعت و دانشــگاه، 
استادان و انجمن های علمی دانشکده ها 
بوده، اما در این دو سال ارتباط انجمن های 
علمی و صنعت کم رنگ شده است. برگزاری 
دوره هــای آموزشــی و وبینارها بــا توجه به 
هزینه اســتاد و مبلغی که آموزش های آزاد 
دانشگاه دریافت می کند، برای انجمن های 
علمی صرفه اقتصادی ندارد و دانشجویان 
هــم با توجــه به دوره هــای آنالیــن بیرون 
دانشــگاه، رغبتی به حضور در این دوره ها 
ندارند. درخواست ما این است که درصدی 
کــه آموزش هــای آزاد دانشــگاه دریافــت 

می کند، کمتر شود.

مریم محمدی 
)دختران فعال 

فرهنگی(:
لــزوم  اول  مســأله 
هدایــت و مدیریــت 
معاونــت فرهنگی در فضای دانشــجویی و 
پرهیز از ورود مســتقیم به کارهایی  اســت 
که ماهیت دانشــجویی دارند. مســأله دوم 
نظارت مدبرانه، دل سوزانه، چهارچوب مند 
و متعادل بر محتواهــای تولیدی دیجیتال 
گروه های دانشــجویی  اســت. لزوم توجه 
ویژه به مسائل فرهنگی، هویتی و حرفه ای 
دختران دانشــجو و ارتباط قوی تر مدیریت 
دانشــگاه بــا بدنــه دانشــجویی و به ویــژه 
دانشجوهای دختر و توجه بیشتر به جامعه 
دختــران دانشــجو در تصمیم گیری هــای 
کالن دانشگاه نیز دیگر مطالبه ماست. در 
حال حاضر سازوکارهایی برای این موضوع 
وجود دارد، ولی باید هم از ســوی دختران 
و هم مســئوالن دانشــگاه جدی تــر گرفته 
شــود. ارتباط بی واسطه با بدنه دانشجویی 
باعث می شــود که در سطح کالن دانشگاه 
مســائل گزینشــی در نظر گرفته نشــده و 
مسئوالن دانشگاه با مسائل واقعی و متکثر 
دانشجوها مواجه شوند. مطلب دیگر درباره 
مرکز مشــاوره است که بازخوردهای خوبی 
از سوی دانشــجوها نســبت به آن شنیده 
نمی شــود و الزم است که خدمات آن پویاتر 
و کاربردی تر شــود. همچنیــن پیش بینی 
چالش های مختلــف فرهنگی و تحصیلی 
پســاکرونا و تدویــن برنامه های مناســب با 
همکاری دانشــجوها برای دوران پساکرونا 

ضروری به نظر می رسد.

گزارش

باید شرایط ایمنی و ســالمتی در خوابگاه ها 
به حد مناســب رســیده و ســپس خوابگاه ها 
بازگشایی شــوند. پروتکل های مشخصی نیز 

برای بازگشایی خوابگاه ها آماده شده است.
z	 در زمینــه تربیت بدنــی هــم مدیــر توانمند

و ورزشــکار و باانگیــزه ای بــرای آن داریــم و 
هــم تجهیــزات و فضاهای خــوب. همچنین 
پیش بینی دو محل ورزش روباز هم در دانشگاه 

شــده و در حال پیگیری کارهای مربوط به آن هســتیم. از ســوی دیگر قرار شده 
ســخت گیری پروتکل ها برای انجام ورزش های کم برخورد در سالن های ورزشی 

دانشگاه کاهش پیدا کند.

z	 را باید در دانشگاه جدی )HSE( کمیته سالم
بگیریم تا وضعیت ایمنی در دانشــگاه بهبود 

پیدا کند.
z	 شــفافیت در امور مدیریتی دانشگاه در زمره

کارهایی هست که در برنامه من وجود دارد.
z	 ،ما به استارت آپ های خدماتی هم نیاز داریم

ولی در شــریف باید بــه دنبــال فناوری های 
بنیادی تر و اقتدارآفرین برای کشور هم باشیم.

z	 اســتادان در دانشگاه صرفا نقش آموزشی و پژوهشــی ندارند و پیش از آن، معلم
هستند و تعلیم و تربیت بر عهده آنان است.

z	 هم از حقوق نگرفتن دانشجوهای دکترا گفتید و هم از بودجه ناکافی فعالیت های
فرهنگی و دانشجویی. از سوی دیگر یارانه غذا دغدغه همه دانشگاه هاست. برای 
دو ترم یارانه غذا در شــریف چیزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود، 
یعنی یک سوم بودجه دولتی دانشگاه. اگر نخواهیم غذایی که هزینه تهیه آن ۳۵ 
هزار تومان شده را با ۹۰درصد یارانه به دانشجوها بدهیم و مثال پنجاه شصت درصد 
این یارانــه را صرفه جویی کنیم، با این پول می توان کارهای زیادی در دانشــگاه 
انجام داد. مجبوریم هم هزینه ها را کاهش دهیم و هم دنبال درآمدهای غیردولتی 
بیشتری باشیم تا بتوانیم به دانشجوهای دکترا حقوق پرداخت کنیم و فعالیت های 
دانشجویی را رونق ببخشیم، وگرنه با این وضع دخل و خرج کاری از پیش نمی توان 
بــرد. درآمدهای غیردولتی نیز از راه هایی مثل خیرین و ارتباط با صنعت و فروش 
فناوری تأمین می شود. با این وضع بودجه نمی توان هم غذای ارزان به دانشجوها 
داد و هم استادان دانشگاه را در شرایط مناسب نگه داشت تا قوت علمی دانشگاه 

حفظ شود و هم امکانات و تجهیزات برای آموزش و پژوهش تهیه کرد.
z	 برخی از دانشجوها ممکن است امکان پرداخت هزینه غذا با یارانه کمتر را نداشته

باشند که الزم است به صورت خیلی محترمانه تحت حمایت قرار گیرند.
z	 وضعیت دو دانشــجوی بازداشتی دانشگاه را دیروز از رئیس قوه قضائیه پیگیری

کردم و به نظرم امکان پیگیری این موضوع وجود دارد.
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پرونده



و  گســتردگی مســائل و عــدم قطعیــت 
بحث برانگیزی خیلی از نگاه ها و پیشنهادها 
به دانشــگاه، پیچیدگی کار مدیریت جدید 
دانشــگاه را نشــان می دهد، اما دانشگاه 
ناگزیــر اســت از انتخــاب و حرکــت. اگــر 
دانشــگاه حالــت اتوپایلوت خــود را ادامه 
دهــد و نــگاه راهبــردی و کالن و از باال به 
آن حاکم نشــود، نیروهــای متضاد موثر در 
دانشــگاه، محصوالت آن را، از دانشــجوها 
گرفته تا خروجی هــای تکنولوژیکش مثل 
خود آن سردرگم می کنند و به سمت هدف 

مشخصی جهت نمی دهند.

طراحی خودمان را نیاز داریم
شــاید مهم ترین اولویت دانشگاه این باشد 
که بدانــد چه کاری باید بکنــد و چه کاری 
نبایــد؟! از آن زمانــی که نهــاد بومی علم، 
نتوانســت پاســخ نیازهای نــوی جامعه را 
بدهد، الجــرم از نهــاد علِم فرنــگ، یعنی 
دانشگاه گرته برداری شد. جایگاه دانشگاه 
در نظم اجتماعی آمریکا و فرانسه مشخص 
شــده بود، اما کپی کــردن آن داخل ایران، 
موجب ســردرگرمی متولیانش شــد. چون 
دقیقا مشخص نبود این نهاد چه وظیفه ای 
دارد؟ و کاالیــش را بایــد در چــه بــازاری 

بفروشد؟
دانشــگاه در ســرزمین های مــادری اش، 
متناســب با تغییرات جامعه، مســأله های 
آن جامعــه، و صیــرورت خــود ایــن نهــاد 
در آنجــا، تغییــرات و تطوراتــی کــرده و 
اصطالحا چند نســل را پشت سر گذاشته، 
امــا داخل ایــران، بدون آنکه آن مســأله ها 
پدیــد بیایــد، از نســل های دانشــگاه هم 
گرته برداری شــده اســت. به واســطه غیر 
طبیعی بــودن ایــن صیرورت در کشــور و 
نداشــتن نگاه مشخص به نهاد علم، شاهد 
 برهم کنش نیروهای متضاد داخل دانشگاه 

هستیم.
دکتر الســتی این طور به این مســأله اشاره 
می کنــد: »طــرح و برنامــه اتحادیــه اروپا 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم و نابود شــدن 
زیرساخت های اروپا، بهترین چیزی  است 
که می توانیم از کشــورهای توسعه یافته یاد 
بگیریم. آنها فهمیدند برنامه آمریکایی هیچ 
تناسبی با داشته های آنها ندارد و به دردشان 
نمی خــورد و باید خودشــان دســت به کار 
شــوند. اولین درس این بود که هر کشوری 
بر مبنای تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و فرهنگ 
فعلی خودش باید طرحی داشــته باشــد. 
نظــام ملی به این معنی اســت. دانشــگاه 
بخشــی از شــبکه نوآوری هر کشور است، 
یعنــی باید متناســب با نظام ملــی نوآوری 
خودمــان به دانشــگاه نقــش بدهیم. این 
تقسیم بندی نسل های یک تا چهار دانشگاه 
بر مبنای نیاز کشــورهای توسعه یافته و نیاز 
آن زمان کشورشــان بوده و این نقش دهی 
بــه دانشــگاه ها بــه درد مــا نمی خــورد، 
 چــون نیازهــا و شــرایط مــا کامــال فــرق 

می کند.«

اما و اگرهای تجاری سازی دانشگاه
دکتر مختاری در میانه صحبتش می گوید: 
»تولید نیروی متخصص، ایجاد اشــتغال، 
توسعه فناوری و تولید مقاالت مهم می تواند 
عامــل ایجاد ثروت برای دانشــگاه باشــد. 
مسیری که دانشگاه برای موفقیت باید طی 
کند، ایجاد هســته های پژوهشی است. از 
ســوی دیگر بازاریابی، اشــتغال و... برای 
رسیدن به اهداف واالی دانشگاه الزم است. 
وظیفه دانشــگاه، عالوه بــر تربیت نیروی 
انســانی، تعامل حرفه ای با بــازار و صنعت 
است و باید این براســاس نیاز کشور شکل 
گیرد، اما در این مورد زیرســاخت پژوهشی 

مناسبی نداریم.«
منطقی که تجاری سازی دانشگاه را پیشنهاد 
می دهد ساده  است؛ دانشگاه به مثابه یک 
نهاِد عضــو جامعه بایــد خروجی هایش به 
درد جامه بخورد. دانشجویی که از دانشگاه 
فارغ التحصیل می شود، باید توانایی روبه رو 
شدن با یک مسأله واقعی و حل آن را داشته 
باشــد. تقریبا تمام مدعوین جلســه درباره 
این مســأله حرف زدند، اما ذیل این مسأله 
به ظاهر ساده، مسائل و دوگانه هایی وجود 
دارد که دانشــگاه باید نسبت خود را با آنان 

مشخص کند.
محسن نداف در یک موضع متفاوت اشاره 
می کند: »جای دو چیز در دانشــگاه خالی 
است؛ اول خود علم و دوم دانشجو. دانشگاه 
بر بنیاد علم سوار شده و دانش ارزش ذاتی 
دارد، نــه اینکــه صرفا ابزاری برای ســود یا 
قدرت باشد. دانشگاه و نهاد علم، نیازهای 
ذاتی دارد و باید خودش آنها را حل کند، نه 
اینکه با منطق سیاســت بخواهیم مســائل 
دانشگاه را حل کنیم. کمتر زمینه ای وجود 
دارد که در آن مناسبات صحنه اقتصاد وارد 
مناسبات صحنه دانشگاه نشده باشد و این 
اصال خوب نیست، چراکه علم به خودی خود 

ارزشمند است و باید خودش برای خودش 
تصمیم گیرد. مــا علم را به ارزش اقتصادی 
تقلیل داده و دانشــگاه را بــازاری کرده ایم. 
دانشــگاه تبدیل به شــرکت شــده اســت؛ 
خــودش قرارداد می بندد، خودش کســب 
درآمــد می کند، خودش با بازار رقابت دارد. 
پژوهــش برآمده از خود علم نیســت و برای 
پاسخ به ســواالت صنعتی تعریف می شود، 

یعنی دانش دیگر فی نفسه ارزش ندارد.«
بعید است منظور نداف از »علم ارزش ذاتی 
دارد« این باشد که علم می تواند هیچ وقت 
با مســائل واقعی نســبتی برقرار نکند، اما 
ســوالی کــه در اینجا مطرح می شــود این 
است که ممکن است مسائلی در خود علم 
پدید آید که ظاهرا در حال حاضر مسأله روی 
زمینی از جامعه را حل نکند، اما پنجاه سال 
آینده، حل یک مسأله با مراجعه به پاسخی 
کــه قبــال در نهــاد علــم تولید شــده، رفع 
می گردد. آیا بنای ما در دانشگاه پرداختن 
به این نوع مســائل اســت یا نه؟ اگر بله، آیا 
واقعا پیش رفتن در پارادایم علمی موجود، 
پاســخی بــرای ۵۰ ســال آینده مــا تولید 
می کند؟ اگر باز هم پاســخ بله اســت، این 
میزان از ورودی داشــتن دانشگاه منطقی 
اســت؟ مگر ســاالنه هزار نفر در رشته های 

مختلف بنای تحقیق در مرز علم را دارند؟
دکتر الســتی در این باره می گوید: »زمانی 
که دانشگاه وارد مباحث تکنولوژی و فناوری 
پیشرفته تری نســبت به صنعت روز جامعه 
می شــود، جامعه نمی توانــد عکس العمل 
سریعی نشان دهد و نتیجه اش این می شود 
کــه دانشــجو از دانشــگاه فارغ التحصیل 
می شــود، ولی کار پیدا نمی کند و به تدریج 
جوانــان ترجیــح می دهند وارد دانشــگاه 
نشــوند. برای رفع این مشــکل پیشــنهاد 
می دهند که دانشگاه به فکر کار هم باشد، 
اما وظیفه دانشــگاه اشــتغال زایی نیست، 

هرچند کارآفرینی هســت. برای اینکه این 
کارافرینــی رخ دهد، باید ابزار آن را تولید و 

محیط آن را فراهم کنید.«
می توان در ادامه پرسید اگر دانشگاه لزوما 
نمی خواهد جدای از جامعه در علوم ســیر 
کند، دانشــگاه شــریف با مختصات خاص 
خود، باید پذیرای چه نوع مســائلی باشد؟ 
برای مثال، اســتعداد دانشجوهای شریف 
صرف اســتارت آپ های خدماتی با گردش 
مالی ناچیز در نســبت بودجه کشور شود یا 
مسائل کالن کشور از جنس آب، پتروشیمی 

و...؟
مسأله بعدی معنای تجاری سازی دانشگاه 
اســت. تجاری ســازی دانشــگاه آیا به این 
معناست که دانشــگاه به مثابه یک شرکت 
که کاالیش علم است، باید در جامعه حضور 
داشــته باشــد؟ باید منطق کســب وکار بر 
دانشگاه حاکم شــود یا دانشگاه مناسبات 
خاص خودش را طلب می کند؟ حاکم شدن 
منطق کســب وکار بر دانشگاه نتایجی دارد 
که چامســکی به خوبی در ســخنرانی خود 
در جمع اســتادان دانشگاه های آمریکا آن 
را بیان می کند؛ اســتخدام هرچه بیشــتر 
استادان حق التدریســی، نگاه به دانشجو 
به مثابــه نیــروی کار ارزان قیمت، شــهریه 
سرســام آور و غیرسیاسی کردن دانشجوها 
و بروکراتیک شــدن حاکمیــت دانشــگاه 
نتایجی ا ســت کــه او برای تجاری ســازی 
دانشگاه ها می شمارد. آیا ما قادر به پذیرش 
این تبعات هستیم؟ آیا در آینده ای نزدیک 
وزن ورودی هــای دانشــگاه از نخبگــی به 

سرمایه داری تغییر نخواهد کرد؟
پــس تجاری ســازی دانشــگاه بــه معنای 
حاکم شدن منطق کســب وکار بر دانشگاه 
پذیرفتنــی نیســت، اما رشــد پرداختن به 
مسائل واقعی حال حاضر جامعه می تواند 
از اهــداف اصلی دانشــگاه در دوره جدید 

باشد. البته باید راهکاری برای مرز گذاشتن 
بین تولید علم نافع و شرکت شدن دانشگاه 

اندیشید.
دکتر تقــوی در ایــن باره می گویــد: »من 
فکر نمی کنم ایرادی داشــته باشد که یک 
دانشــگاه، حتی در سطح دانشگاه شریف 
اقــدام جانانه ای کند برای تجاری ســازی، 
در عیــن حال که حرمت علم و دانشــگاه با 
یک سری تکنیک های نرم باید حفظ شود، 
اما معنای سخن من این نیست که رفتن به 
دانشگاه نســل چهارم هیچ ایرادی نداشته 
اســت. از فلسفه اینکه دانشــگاه به سمت 
تجاری ســازی برود دفاع می کنم، اما اینکه 
چگونه اجرا شده، جای بحث دارد. ما حتما 
باید با اســتارت آپ و دیگر موضوعات شبیه 
آن با دیــده انتقادی برخــورد کنیم، اما نه 
اینکه بخواهیم ابرویش را بزک و چشــمش 

را کور کنیم.«

انعطاف در یک دنیای در حال تغییر
دکتر تقوی با این مقدمه که الزمه گره گشایی 
از چالش هــای جامعــه، تســلط دقیق به 
مســائل جامعه اســت و مســائل جامعه در 
کوتاه مدت یــا میان مدت تغییــر می کند، 
می گوید: »امتداد شــریف یعنی دانشگاه 
نسل چهارم، دانشگاهی است که تمرکزش 
بر گره گشــایی از جامعه است، نه تمرکز بر 
آموزش و پژوهش. یکی از زیرســاخت های 
الزم علوم بین رشته ای ســت که باید ســراغ 
آن رفــت. ناحیه نــوآوری شــریف باید گام 
به جلو بردارد، الزم اســت واحــد تحقیق و 
توسعه شرکت های بزرگ را به داخل دانشگاه 
بکشانیم، ارتباطات بین المللی هدف مند 
داشته باشــیم و رصدخانه علم و فناوری را 

در شریف پایه گذاری کنیم.«
یعنی رصد دائم مســائل جامعه به انعطاف 
آمــوزش و پژوهش در دانشــگاه بیانجامد؛ 
مثــال رشــته ای تأســیس شــود کــه دقیقا 
بخواهد یک مســأله مشــخص را حل کند 
و بعد دانشــگاه سراغ مســائل بعدی برود. 
این تغییرات نیز به ســهولت و سرعت اتفاق 

بیفتد.
دکتر الستی اشاره می کند که الزمه ارتباط 
موثر با جامعه دخالت دادن متولیان صنایع 
و مسائل در طراحی برنامه های درسی است 
و این رابطه نباید یک طرفه باشــد: »ارتباط 
یک طرفه دانشگاه و صنعت نشدنی است. 
مــا فرصت نداده ایم دانشــگاه خودش را با 
نیاز داخلــی تطبیق دهد و به همین خاطر 
از مسیر طبیعی خارج شده ایم. کار علمی 
در جهت اهداف واالی انقالب فقط پرورش 
تکنسین صنعتی نیست؛ هم باید دانشگاه 
در صنعت حضور داشته باشد و هم صنعت 
در دانشگاه. نباید فقط مواقعی که پول نیاز 
داریم، ســراغ صنعتگر برویم. صنعتگر باید 
در تعیین محتوا و فرایند علمی نقش داشته 
باشــد؛ چیزی که اکنون به هیچ وجه وجود 
ندارد و فقط زمانی حضور دارند که پول شان 

را می خواهیم.«

مسیر آینده دانشگاه در برنامه »امتداد شریف« 

اتوپایلوت نمی شود ادامه داد
»تکلیف مان را با مأموریت دانشگاه مشخص کنیم«، »دانشگاه باید/ نباید تجاری سازی شود« و »گروه های آموزشی و برنامه درسی منعطف شوند« سه محور 
اصلی صحبت های اســتادان و فارغ التحصیالن و دانشجوهای حاضر در برنامه »امتداد شریف« بود که به همت بسیج دانشجویی روز چهارشنبه، 2۸ مهر 
و با حضور دکتر مصطفی تقوی، عضو هیئت علمی گروه فلســفه علم؛ دکتر آریا الســتی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک و معاون سرآمدان و نخبگان 
بنیاد ملی نخبگان؛ دکتر حســین مختاری، عضو هیئت علمی دانشــکده برق و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه؛ امین بهجتی، دانشجوی کارشناسی ارشد 

دانشکده کامپیوتر و محمدمحسن نداف، فارغ التحصیل دانشکده کامپیوتر و دانشجوی دکترای جامعه شناسی برگزار شد.
طاها علینژاد

گزارش
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پرونده



ظاهرا سهمیه ای در کار نیست
امتیاز فرزندان اعضــای هیئت علمی برای 
انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در 
کالم مردم بیشــتر با ســهمیه هیئت علمی 
شناخته می شود که غلطی مصطلح است، 
چون سهمیه ای در کار نیست و مثل سهمیه 
مناطــق و ســهمیه خانواده های شــاهد و 
ایثارگر در دفترچه کنکور ســهمیه مجزایی 
برای فرزندان اعضای هیئت علمی در نظر 
گرفته نشده، اما این افراد بعد از اعالم نتایج 
نهایــی کنکور سراســری و قبولــی در یک 
دانشــگاه می توانند از امتیازشان استفاده 
کنند و در صورت داشــتن حد نصاب نمره 
علمی الزم، از دانشگاه مبدأ به دانشگاهی 
در شــهر محل خدمت عضــو هیئت علمی 
و ترجیحــا همــان دانشــگاه محل خدمت 

انتقال پیدا کنند.

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
»هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم گیري 
درخصوص نقــل و انتقال فرزندان اعضاي 
هیئت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزشي و 
پژوهشــي که در آزمون هاي سراسري ورود 
به دانشــگاه ها و مراکز آموزشي و پژوهشي 
پذیرفته مي شوند، به وزراي علوم، تحقیقات 
و فنــاوري و بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکي و رئیس دانشــگاه آزاد اســالمي 

تفویض مي شود«.
عبــارات بــاال مصوبــه »تفویــض اختیــار 
درخصوص نقــل و انتقال فرزندان اعضاي 
هیئت علمي« اســت که بنا به پیشنهاد ۲۵ 
خرداد ۱۳۹۲ وزرای علوم و بهداشــت، در 
تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی رسیده است.

تالش های نافرجام دیوان عدالت 
اداری

پیــش از مصوبــه شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگی، دیوان عدالت اداری در سه نوبت 
بخش نامه ها و قوانینی را که در دولت برای 
نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی 

تصویب شده بود، باطل اعالم کرده بود:
z	 ۱۳۸۲ بــار اول در تاریــخ ۲۴ فروردیــن

بــا شــکایت دانشــجویی از سیســتان و 
بلوچستان، هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری بخشــنامه وزارت علــوم را درباره 
انتقــال محل تحصیل فرزنــدان اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها کــه مربوط به 
ســال ۱۳۶۹ بود، با توجه به عدم اتکا به 
علل و جهــات موجه خــاص و قانونی از 
مصادیق تبعیض ناروا به شــمار آورد و آن 

را باطل کرد.

z	 بار دوم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۸، با شکایت
ســازمان بازرسی کل کشــور، بخش نامه 
وزرای وقــت علــوم تحقیقــات و فناوری 
و بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی 
)مــورخ ۱۹ فروردیــن ۱۳۸۶( مبنــی بر 
ایجاد تســهیالت برای فرزندان اعضای 

هیئت علمــی و دســتورالعمل اجرایــی 
سازمان ســنجش آموزش کشور برای آن 
)مورخ ۴ خرداد ۱۳۸۶(( از سوی هیئت 
عمومی دیوان عدالــت اداری با توجه به 
اینکه قانون یک مرحله ای نمودن آزمون 
سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای 
اســالمی، نحوه پذیــرش دانش آموزان 
در کنکور سراســری را موکول به تصویب 
هیئت وزیران نمــوده، خالف این قانون 
و خارج از صالحیــت و اختیارات قانونی 
مقامات و مراجع تصویب، تشخیص داده 

و باطل اعالم شد.

z	 ،۱۳۹۱ بار ســوم هم در تاریخ ۱۴ اسفند
هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری با 
شــکایت مدیــرکل دفتر حقوقــی و امور 
مجلس ســازمان بازرســی کل کشــور، 
مصوبــه مورخ ۲۷ اســفند ۱۳۸۸ هیئت 
وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان 
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها و 
موسســات آموزش عالــی را از مصادیق 
تبعیض ناروا تشــخیص داد و آن را باطل 

اعالم کرد.

خط ویژه، با کمک شورای عالی انقالب 
فرهنگی

وزرای علوم و بهداشــت بعد از این دست به 
دامان شورای عالی انقالب فرهنگی شدند 
تا با تصویب این امتیاز در شورا، دست دیوان 
عدالــت اداری از ابطال آن کوتــاه بماند و 
مانعی بر ســر راه آنها نباشد. بعد از تصویب 
این امتیاز در شــورا و تفویــض اختیار آن به 
وزرای علوم و بهداشــت و رئیس دانشــگاه 
آزاد، دســتورالعمل اجرایی آن در تاریخ ۱۴ 
مرداد ۱۳۹۲ به امضا رســید تا براساس آن 
پذیرفته شــدگان آزمون سراســری بتوانند 
از دانشــگاه مبدأ به یکی از دانشــگاه های 
واقــع در شــهر محــل خدمــت و ترجیحا 

دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و 
یا در صورت نبودن آن رشــته در آن شهر به 
دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت 
عضــو هیئت علمی، در صــورت دارا بودن 
حــد نصاب علمی الزم انتقال یافته یا تغییر 
رشــته بدهند. اما در تاریــخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ 
دســتورالعمل دیگری به تصویب رسید و با 
ابالغ آن، دستورالعمل سال ۹۲ ملغی شد. 
مهم ترین تفاوت دستورالعمل جدید حذف 
امکان تغییر رشــته بــرای فرزندان اعضای 
هیئت علمی اســت. براساس دستورالعمل 

سال ۱۳۹۹:
z	 پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند

از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه های 
واقع در شــهر محــل خدمــت )ترجیحا 
دانشگاه محل خدمت( عضو هیئت علمی 
و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر 
به دانشــگاه نزدیک ترین شــهر به محل 
خدمــت عضــو هیئت علمــی بــا تعیین 
سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه 
آزاد اســالمی مطابــق با ضوابــط انتقال 

یابند.

z	 انتقــال هنگامــی امکان پذیر اســت که
داوطلــب حــد نصــاب علمــی را بــرای 
کدرشــته محل مورد تقاضا دارا باشد و از 
دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد در همان 
رشــته و همان گرایش و همــان مقطع و 

همان گروه آزمایشی انجام شود.

z	 حد نصاب نمره علمی الزم، برای انتقال
۹۰درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده 
در ســهمیه مربوط برای رشته  محل مورد 
تقاضا اســت و تمامی شــرایط و ضوابط 
آزمون )مانند بومی پذیری، سهمیه بندی، 
جنسیت و...( اعمال می شود. همچنین 
پذیرفته شــدگان ســهمیه رزمنــدگان و 
ایثارگران برای استفاده از این تسهیالت 

بایــد حدنصاب نمــره در ســهمیه آزاد را 
کسب کنند. شاید ذکر این نکته بد نباشد 
که در ســهمیه ایثارگران نیــز حد نصاب 
۷۰درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شــده 
در گزینــش آزاد در هــر کدرشــته محل 

وجود دارد.

z	 ،انتقال از نوبت دوم )شــبانه( بــه روزانه
از مقطــع پایین تــر بــه مقطــع باالتر، از 
دوره های غیرحضوری، نیمه حضوری و 
مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه های 
غیردولتی وابســته بــه وزارتیــن )به جز 
رشــته محل های دانشــگاه آزاد اسالمی 
که پذیرش آنها را سازمان سنجش انجام 

می دهد( ممنوع است.

z	.انتقال در یک شهر امکان پذیر نیست 

همچنین براساس متمم این دستورالعمل 
اجرایی، اگر فرزند عضو هیئت علمی دارای 
حد نصــاب الزم بــرای انتقال نباشــد، در 
صورت احراز سایر شرایط، سازمان سنجش 
او را به صــورت انتقــال مشــروط )مهمان( 
به دانشــگاه مقصد، که لزوما باید در شــهر 
محــل خدمت عضــو هیئت علمی باشــد، 
معرفی می نماید. تبدیل انتقال مشروط به 
انتقــال دائم منوط به احراز وضعیت علمی 
مناســب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی 
به تشخیص دانشگاه مقصد است. البته در 
دوره انتقال مشــروط از این افراد برخالف 
دیگر افــرادی که در یک دانشــگاه مهمان 

می شوند، شهریه ای دریافت نمی گردد.

امتیاز همچنان پابرجاست
هیئت عمومــی دیوان عدالــت اداری ۲۲ 
تیر امســال دستورالعمل اجرایی مورخ ۱۴ 
مرداد ۱۳۹۲ وزرای علوم و بهداشت و رئیس 
دانشــگاه آزاد را برای مصوبه شورای عالی 

انقالب فرهنگی باز هم به دلیل تبعیض ناروا 
باطل اعالم کرد، اما با توجه به دستورالعمل 
۱۱ تیر ۱۳۹۹ این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ 
هم فرزنــدان اعضای هیئت علمــی از این 

امتیاز استفاده کردند.
و  آموزشــی  معــاون  رشــتچیان،  دکتــر 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه در گفت وگو 
بــا بخش خبری ۲۰:۳۰ شــبکه دو ســیما 
در تاریــخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ضمن تأیید خبر 
روزنامــه این طور گفت که ۱۴ نفر از این ۲۰ 
نفر ۹۰درصد آخرین نمره قبولی در رشــته 
مربوطه را داشته اند و این امتیاز را به مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی و آیین نامه ها و 
بخش نامه های وزارت علوم مرتبط دانست. 
مسئوالن وزارت علوم نیز ماجرا را به سازمان 
سنجش پاس دادند و ســخنگوی سازمان 
ســنجش نیز در پاسخ گفت هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری دستورالعمل سال ۹۲ 
را لغو کــرده که در آن هم انتقال و هم تغییر 
رشته مطرح است، درحالی که در بازنگری 
صورت گرفتــه در ســال ۹۹ تنهــا انتقال به 
دانشــگاه محل خدمت عضو هیئت علمی 
مجــاز دانســته شــده و این دســتورالعمل 

کماکان پابرجاست.

چند نفر؟
از تعــداد افرادی که در ســال های مختلف 
در ســطح کشــور از ایــن امتیاز اســتفاده 
کرده اند، آمار دقیقی منتشر نشده، هرچند 
منصور غالمی، وزیر علوم وقت در مرداد ۹۸ 
این طور گفت که در سال ۹۸ از کل اعضای 
هیئت علمی که ۸۰ هزار نفر هستند، فقط 
۱۵۰۰ نفر از این امتیاز استفاده کردند که از 
این تعداد ۹۰۰ نفر برای انتقال بوده و ۶۰۰ 
نفر دیگر هم برای تغییر رشته. در مورد خود 
شریف اما روزنامه به آماری دست پیدا کرده 
که نشــان می دهد در هر سال چه تعداد از 
فرزندان اعضــای هیئت علمی برای انتقال 

به شریف از این امتیاز استفاده کرده اند.

هیچ سهمیه و امتیازی مازاد نیست
برخی از موافقان امتیــاز فرزندان اعضای 
هیئت علمــی مدعی می شــوند این امتیاز 
مازاد بر ظرفیت دانشگاه هاســت و بنابراین 
جای فرد دیگری اشــغال نمی شود، اما در 
پاسخ به آنها می توان گفت اگر دانشگاه ها 
واقعا ظرفیتی برای پذیرش دانشــجو دارند 
کــه بعدا به ایــن امتیاز اختصــاص دهند، 
می تواننــد آن را از همــان ابتدا در دفترچه 
کنکور اعالم کنند تا همگان برای رســیدن 
بــه آن تــالش نماینــد. همچنین بــا توجه 
به اینکــه این انتقال به دانشــگاه های برتر 
صورت می گیــرد، فراتر از امــکان انتقالی 
ا ست که دانشجوهای عادی می توانند از آن 
بهره ببرند. این را هم باید در نظر گرفت که 
امکان انتقال مشروط بدون پرداخت شهریه 
نیز در صورت نداشتن حد نصاب الزم برای 
فرزندان اعضای هیئت علمی در نظر گرفته 
شده که برای دیگر دانشجوها وجود ندارد.

مروری بر امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی

زور دیوان عدالت نرسید
دوشــنبه، ۱۰ آبان خبری از ســوی روزنامه منتشر شد که هم در فضای مجازی بازخوردهای زیادی گرفت و هم بخش خبری 2۰:3۰ شبکه دو سیما پی آن را 
گرفت تا صحت و ســقمش را بســنجد. خبر خیلی کوتاه بود: 2۰ نفر از ورودی های ۱۴۰۰ کارشناســی دانشگاه از امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی برای 
انتقال به شــریف اســتفاده کرده اند. بررسی بیشــتر امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی، برخی تغییرات این امتیاز، مخالفت هایی که با آن صورت گرفته و 

وضعیتش در سال های مختلف در شریف، ماند برای این صفحه از این شماره روزنامه که مختصرا به آن می پردازیم.

گزارش

میزان استفاده از امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه شریف
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پرونده



از دل هوس هر دو جهانم برخاست /  اال غم تو که برقرار خویش است دل بر سر عهِد استوار خویش است /  جان در غم تو بر سر کار خویش است 
)منسوب به ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم، رباعیات( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به بغض، بغضی که از دو سال پیش گلوگیر خیلی هایمان 
شــده، به فریاد جیب های خالی و دست های خالی تر که محکوم به سکوتی ابدی شدند، 
به خون هایی که ردشان در خیابان ها هنوز داغ و زنده است، به یادها و نام هایی که تا واژه 

شرف در فرهنگ لغات مان هست، از حافظه این خاک پاک نمی شوند. این شماره از روزنامه 
تقدیم می شود به درِد مشترک، داِغ مشترک، بغِض مشترک، آباِن نود و هشِت مشترک و فریاِد 
مشترکی که گوشه بسیار ناچیزی از آن، با کاغذ های خیِس روزنامه به گوش تان  می رسد.

57۴****۰۹۱2: روزنامــه جان، که گویم از که گویم با که 
گویم... با چند تا اســتاد براي تز ارشد حرف زدم گفتم اقا 
من نمیخــوام از ایران برم، پس یه تــزي انتخاب کنیم که 
به درد خودمون تو ایران بخوره مثال ایین نامه ي ســاخت 
ســاختمونارو ایراداشــو دراریم و فالن. همه گفتن نهههه 
فقط باید یچیزي باشــه که باهاش مقالــه بدیم چي چیو 
بــه درد خودمون بخوره! بعــدم گفتن شــمام مقالتو بده 
شــاید نظرت عوض شد شــاید بخواي بري�� اینه طرز فکر 

اســتاداي مثال بهترین دانشــگاه ایران شکســتم روزنامه 
شکستم...

  از اونجا که بازار خودفروشی از آن سوی دیگر 
است و در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس، استادها 
به این شــکل خواســتن کاری کنن که حتما پیش شــون 

بمونی و جایی نری.
36۸****۰۹33: استاد ما اعالم کرده از این به بعد میشه 
حضوری رفت سر کالسش، فقط باید قبلش ایمیل بزنیم 

و بهش اطالع بدیم. مگه شــرایط کرونــا تغییری کرده که 
دارن حضــوری میکنن؟ مگه دانشــگاه اعــالم نکرده که 

کالسا همچنان باید مجازی برگزار بشه؟
  همون طور که دانشگاه با آیین نامه های وزارت 
علوم بعضا مثل مهریه رفتار می کنه و معتقده کی داده؟ 
کی گرفته؟ اســتادا هم با اطالعیه های دانشــگاه همین 
رفتــار رو دارن و معتقــدن اینــا نقش تزئینــی دارن و از 

اساس برای اجرانشدن نوشته و اعالم می شن.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

کار که عار نیست
دانشجــــو کــــه کــــارش 
درس خوانــدن اســت و اگر 
تحصیالتش تکمیلی باشد، 
پژوهــش هــم بــه آن اضافه 
می شــود و همه دانشجوها 

هم بر همین سیاق رفتار می کنند، ولی 
چــون بعــد از فارغ التحصیلی باالخره 
بایــد ســر کار بروید، گفتیــم برخی از 
معضالت کار یافتن را اینجا برشماریم:
پیش نیاز: اگر محــل تحصیل و اینکه 
با چــه خانــواده ای وصلــت می کنید 
را فاکتــور بگیریم، پیش نیاز اساســی 
رشــته تحصیلــی مناسبی ســت کــه 
انتخــاب کرده ایــد، علی الخصــوص 
کامپیوتــر، وگرنــه یک سینه ســوخته 
هستید و نیازمند یک سری اصالحات 

و دکمه های »غلط کردم«.
آگهی های شــغلی: آگهی های شغلی 
بــا اســتراتژی »یکی مرد جنگــی به از 
صد هزار« نوشــته می شوند؛ ریز به ریز 
قابلیت هــای جهان خلقــت در بخش 
توانمندی های مورد نیاز نوشته شده، 
ولــی با حقــوق وزارت کار، آن هم پس 
از گذراندن دوره آزمایشــی. در بعضی 
از استارت آپ های نوپای ایرانی چنان 
سطح خفن بودن نیروی کار مورد انتظار 
باالســت که حتی بیــل گیتس و ایالن 
ماســک نیز ممکن است پس از ارسال 
رزومه ریجکت شوند. پس آماده باشید. 
حتما در نظر داشــته باشــید جمالتی 
مثل »ما یک خانواده هســتیم«، »یک 
جوان پرتــالش و باانگیــزه«، »حقوق 
کم می دیم ولی تجربه می شــه برات« و 
»محیط شاداب« دام هایی در کمین تان 
هستند و هرجایی این موارد را شنیدید 
و دیدیــد، تــا می توانید دور شــوید. از 
من شــنیده بگیریــد کــه هیچ وقت با 
بچه هــای منابع انســانی درنیفتید که 
این کامیونیتــی اطالعات زیادی را در 

دل خود دارند.
رزومه: آماده کردن رزومه شتری است 
که باالخره در خانه هرکسی می خوابد. 
از آنجایی که در بعضــی از آگهی های 
شغلی فارســی کیلی کیلی کم است، 
شــما هیچ وقت متوجه نمی شــوید که 
باید »رزومه انگلیسی«پرسن باشید یا 
»رزومه فارسی«پرسن؟! بدترین ویژگی 
رزومه هم این اســت که شــما بهترین 
رزومه را هــم آماده کرده باشــید، یک 
نفــر می آید و می گویــد »این جاش رو 
این طوری می نوشــتی بهتر می شد« و 

دوباره روز از نو، روزی از نو.
مصاحبه: یــک اتاق تاریــک را در نظر 
بگیریــد کــه یک چــراغ از بــاال آویزان 
شــده و یک فرد به طور ناگهانی از شما 
می پرسد تعداد پنجره های شهر تهران 
چقدر اســت؟ تعداد جعبه دســتمال 
کاغذی هایی که در این اتاق جا می شود 
چندتاست؟ و شــما هم باید بلند بلند 
ضــرب چند عــدد در هم را به ســرعت 
بگوییــد. ایــن تقریبــا حس وحال یک 

مصاحبه است.

عکس و 
مکث

همیشه بین عقل و 
عشق یکی هم دست آدم 

نیست

وصله پینه

رضا علیپور

صفحه آخر

شرح 
هجران
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سردر
»دانشــگاه شــریف پیاده می شــم.« 
راننده نگاهــی بهم انداخــت و گفت 
»چی می خونی؟« گفتم: »مکانیک، 
ولــی اگه می خــوای بپرســی صدای 
ماشینت ازتســمه تایمه یا...« حرفمو 
قطع کرد و گفت: »می دونم. گرایشت رو بگو«. گفتم کنترل. 
»ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی بلدی دیگه؟ االن بخوای 
برای گوسفند چروندنم اپالی کنی، باید رفتار گوسفندا رو با 
شبکه عصبی مدل کنی، چراگاه ها رو خوشه بندی کنی... 

آره خالصه، یه زمانی منم دانشجو بودم اینجا«.
»عه، کــی فارغ التحصیــل شــدید؟« »۱۴۰۰. اون موقع 
دانشگاه یه سردر داشــت، مثل دروازه فوتبال بود. جلوش 
دیوار دفاعی تشــکیل می دادیم، عکس می گرفتیم. سردر 
دیدی اصال تا حاال؟ این اسکناس پنج هزاریا رو دیدی؟ اون 
مال دانشگاه تهرانه«. »ولی اون که طرح نداره! همه اش یه 
رنگ سبزه. فقط عددو گوشه اش نوشــتن«. »نه! اون پرده 
جلوشــه دیگه. ســردر پشتشــه. االن چجوریه مال شما؟« 
»ورودی دانشگاه یه در کوچیکه که روش نوشته ورود دزدها 
ممنوع، حتی شما دانشجوی عزیز! بعدشم ازت اسکن اثر 
انگشت، قرنیه چشم و تست ژنتیک می گیرن تا حراست تأیید 
کنه که مشکلی نیست«. »آره، زمان ما هم حراست حساسی 

داشتیم. یه روز کارت دانشــجویی نبرده بودم، با اینکه منو 
می شناخت قبول نکرد. آخرش برد منو لب استخر دانشگاه«. 
»چه ربطی داشت؟« »برای اینکه ببینه وقتی یکی شیرجه 
می زنه، حجم آب رو حساب می کنم یا نه. شوهرعمه ام بود«.
جفت مون به افق خیره شــدیم. چند دقیقه بعد سکوت رو 
شکســتم و گفتم: »حاال چرا سردر رو برداشتن؟« »هرچی 
می کشیدیم از همین سردرها بود! اتحاد ملی رو خدشه دار 
می کرد. اول یه مراسم فارغ التحصیلی برگزار می شد، بعد هر 
مراســم هم باید یه گروه با دوربین و میکروفون جلوی سردر 
سرود اجرا می کردن«. »برای جذابیت مراسم؟« »نه دیگه! 
برای اینکه مراســم قبلی رو بشوره ببره. بعد فرداش یه گروه 
ســوم ترکیبی از دو گروه اول می اومدن عکس می گرفتن تا 
نشــون بدن تو کشــور چهارفصل مون، مردمان خون گرم با 
ریشه های متنوع قومی و زبانی و عقاید مختلف کنار هم به 
خوبی و خوشی زندگی می کنن. ته اش هم یه گروه چهارمی 
بود که می گفتن اینا همه اش به خاطر اینه که حواس ما رو از 
یه صیانتی پرت کنن. راست هم می گفتن، تا اومدیم کارزار 
عکس مراسم فارغ التحصیلی رو به صدهزار امضا برسونیم، 
دیدیم اینترنــت باال نمیاد. دیگه بعدش هــم به این نتیجه 
رسیدیم چه کاریه اصال؟! سردرهای کل کشور رو خراب کردن 

و االن دیگه هیچ دشواری ای ازین جهت نیست«.

»ولی ســردر تخت جمشــید هســت هنوز ها.« »نــه، اون 
بــرای دیدن سرنوشــت حاکمــان ظالم و عبــرت گرفتنه. 
همین جاست؟« رســیدیم به در دانشگاه. قبل پیاده شدن 
گفتم: »ببخشید. یه دونه از اون اسکناسای سردر دانشگاه 
تهران می شــه بهم بدید؟« دلش برام سوخت: »می خوای 
یــادگاری نگــه داری به دوســتات نشــون بدی ســردر چه 
شکلیه؟« »نه. بقیه پولمه چون. اگه پارامتر مسافت، زمان، 
انرژی مصرفی براســاس قیمت روز حامل های انرژی...«. 
سر کرایه بحث مون شد که یکی از ردیف عقب گفت: »بسه. 
خسته شدیم. شما ریاضیا همه چیو صفرویکی می بینید.« 
»شما علوم انســانی خوندی؟ راهکارتون چیه؟« »بله. من 
می گم شــما نباید قیمت رو با ماشــین حســاب دربیارید و 
مهندسی ســازی کنید، باید بــذاری قیمت خودش حرف 
بزنه. همین شــماها خراب کردید وضع ما رو دیگه.« گفتم 
»بله، حق با شماست. ببخشید من خیلی سردرنمیارم. خب 
شما به عنوان کارشناس راهکار عملی تون چیه؟« »انصراف! 
شما برو االن انصراف بده، کنکور انسانی شرکت کن، درسای 
ما رو پاس کن ببینی چه کردن مهندســا با وضع ما«. »بله، 
متوجهم. ولی من می گم همین االن برای کرایه تاکسی چه 
کار کنیم؟« اومد بگه انصراف، راننده پولو گذاشت کف دستم 

گفت: »حاللت داداش. برو به کالست برس«.

نبات

 امیرمحمد 
طهماسبی


