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فرهنگسوزی
سه شنبه این هفته یعنی ۱۴ آبان ماه، اسم جالبی دارد: 

سحربختیاری

»روز فرهنگ عمومی«. از شــما چه پنهان، من یکی که 
اصال نمی دانســتم چنین روزی هم داریم. با این همه 
فرهنگ سازی که شده و با توجه به اینکه ما ملت بسیار 
بافرهنگی بوده ایم و هستیم، وجود چنین روزی در تقویم 
چندان ضروری به نظر نمی رســد. پیشنهاد می شود مناسبت های زیر که با 

توجه به اولویت های جامعه بسیار مهم ترند، جایگزینش شوند:
z	 روز نراندن موتورســیکلت در پیاده رو: پیشــنهاد می شــود در این روز

فرخنده، پیاده هــای عزیز تعدادی گل تهیه کــرده و به موتوری های 
عزیز در خیابان تقدیم کنند، صرفا به خاطر اینکه در خیابان هســتند 
و به پیاده رو نمی آینــد. چندتایی هم نگه دارند برای موتوری هایی که 

به پیــاده رو می آیند، تا وقتی گل را دریافت کردند شرمســار شــوند و 
آنها هم دیگر نیایند. می ماند آن عده ای که همچنان کار خودشــان را 
می کنند؛ خودشــان و موتورشان را جیمز دین و ماشینش فرض کرده 
و با همان ســرعت در پیاده روها می تازند. برای این دوستان سرنوشت 

همان جیمز دین را آرزومندیم.
z	 روز نظر ندادن در مورد همه چیز: یک بنده خدایی یک زمان یک خبطی

کرد و گفت: »هنر نزد ایرانیان است و بس«. خدا می داند از آن موقع چقدر 
پشیمانش کرده ایم و بعید نیست مرض قند گرفته باشد از وفور مصرف 
شکر. به هر حال این باور عمومی چنان در جان  ما ریشه گرفته که امروزه 
در زمینه های مختلف، از مبانــی کوانتوم گرفته تا نحوه پاک کردن لکه 
قرمه سبزی از روی پارچه همگان حکیم و صاحب نظرند و »نمی دانم« 

در کارشان نیست. بعضی ها که اینقدر بی چشم داشت کار می کنند که 
حتی اگر کسی نظرشان را نپرسد هم نظر می دهند. پیشنهاد می شود 
برای این روز، تمام این افراد را در جایی جمع کنند. همه که آمدند، یک 
نفر بیاید پشــت میکروفون و با همان صدای خفن اعالم کند: Fight! و 
همه شروع کنند بی وقفه نظر دادن در مورد همدیگر. آخر روز هم محل را 

جارو کرده و باقی مانده ها را با خاک انداز از آنجا جمع می کنیم.
حیف ســرمقاله خیلی جــا ندارد وگرنه ما تازه »بارش فکری« خود را شــروع 
کرده بودیم. به عنوان کالم آخر، به نظر من اسمش را بگذارید: »روز فرهنگ 
خصوصــی«. اگر هرکــس روی فرهنگ خودش کار کنــد، فرهنگ عمومی 
خودبه خود درســت می شــود. گاهی هم به تقویم همین طوری یک نگاهی 

بکنید، نکات جالبی به چشم تان خواهد خورد.

سرمقاله

2 درانتظارجلسهشورایفرهنگی
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در آستانه رفع تعلیق

3 تعمیربهانهبود؟
گزارشی از تغییرات البی دانشکده ریاضی



رضا علیپور

»خیلیبهعقببرمیگردیم«ترین
هفتــه گذشــته از جمله موضوعــات مهم مورد بحــث در فضای 
مجــازی تغییرات مربوط به آیین نامه انضباطی دانشــجویان بود 
کــه اعتراض های زیادی را به دنبال داشــت. برخی تغییرات این 
آیین نامه بنا به روایت فعاالن دانشجویی در تضاد با حقوق و منافع 
دانشجویان است و صدور حکم های ناعادالنه را علیه آنان به دنبال 
خواهد داشت. به همین علت تصمیم گرفتیم عنوان »به عقب باز 
می گردیم«ترین را این هفته به این اصالح عجیب و غریب نسبت 
دهیم و منتظر باشــیم و ببینیم کســی هوای دانشــجو را خواهد 

داشت و حواسش به او خواهد بود یا نه؟

»امیدبهآینده«ترین
پنج شــنبه دو هفته پیش دکتر حســینی در توییتر خبر انتصاب 
دکتر نورانی، اســتاد جوان دانشکده مکانیک به سمت مدیریت 
فرهنگی دانشگاه را منتشــر کرد؛ جایگاهی که از زمان روی کار 
آمدن دکتر حسینی در معاونت فرهنگی و اجتماعی شخصی در 
آن حضور نداشــت و امور معاونت با دو مشاور رتق وفتق می شد. 
انتصاب دکتر نورانی با توجه به ســابقه او در دانشکده مکانیک و 
منش و رفتارش در برخورد با دانشــجوها امید زیادی بین فعاالن 
فرهنگی ایجاد کرد و به همین دلیل عنوان »امید به آینده«ترین 

را به این انتصاب اعطا می کنیم.

کمیتهناظربرنشریاتدانشگاهدرآستانهرفعتعلیق

درانتظارجلسهشورایفرهنگی
آشنایی با روان شناسی

علی عباســی در سلسله جلســات 
آشنایی با روان شناسی نشریه »داد« 
ایــن هفته از ســاعت ۱2 تا ۱3 در اتاق 
درس پنج نیم طبقه ســاختمان شهید 
رضایی درباره »آشنایی با نظریه پردازان 

بزرگ روان کاوی« صحبت می کند.
با ساز بیایید

از ســاعت ۱6 تا ۱9 بچه هــای کانون 
موسیقی در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه 
منتظر شــما هســتند تــا در فراخوان 

موسیقی شریف به آنها بپیوندید.

دوشنبه
پژوهش و فناوری از جنس مکانیک

زنگ پژوهــش و فنــاوری مکانیک این 
هفته به موضوع پمپ های حرارتی زمین 
گرمایی اختصاص دارد؛ ساعت ۱3:30 
تــا ۱5 در ســالن ســمینار دانشــکده 

مکانیک و با ارائه دکتر حکاکی فرد.
یک فنجان چای با استاد

دکتر جمشیدی مهمان این جلسه یک 
فنجان چــای با اســتاد انجمن علمی 
کیمیاست؛ ساعت ۱6:30 در همکف 

دانشکده مهندسی شیمی و نفت.
باز هم چای؛ این بار با طعم فیزیک

روال  طبــق  چای وفیزیــک  جلســه 
همیشــگی از ســاعت ۱7 تــا ۱8:30 
در اتــاق شــورا، واقع در طبقــه پنجم 
اســت.  برقــرار  فیزیــک  دانشــکده 
خبرخوانی فیزیک هم از ساعت ۱3 تا 
۱3:30 کنار آونگ فوکو در طبقه سوم 

دانشکده فیزیک برگزار می شود.

سه شنبه
تاریخ سینما بخوانید

حلقــه مطالعاتــی مقدمه ای بــر تاریخ 
ســینما از ســاعت ۱2 تا ۱3 در کالس 
شــماره ۱ ســاختمان شــهید رضایی 

جلسه اول خود را تجربه می کند.
گیربکس محور

انجمــن علمــی محور دومین جلســه 
گیربکــس را این هفته بــا حضور دکتر 
بهزادی پور از ســاعت ۱6:30 در دفتر 

این انجمن برگزار می کند.

خودکفاییآموزشی
دکتر طیبه ماهروزاده، استاد دانشگاه الزهرا و همسر 
غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی که یکی از مهمانان برنامه زاویه شبکه ۴ درباره 
عدالت آموزشی بوده، با تأکید بر اینکه مخالف جدی 
مدارس غیر انتفاعی ا ست، گفت: »مدرسه غیرانتفاعی 
تأسیس کردیم چون وقتی پسرم به سن دبیرستان رسید و می خواست 
به رشته علوم انسانی برود، مدرسه مناسبی برایش وجود نداشت«. 
برای شما عزیزانی که اطالع ندارید باید ذکر کنم که کلمه »مخالف 
جدی« در لغت به معنای »اســتفاده از آنچه با آن مخالفت شــده بر 

حسب نیاز شخصی در هنگام لزوم« معنی شده و خواهش می کنم 
اشتباه برداشت نکنید. همچنین از این تریبون از دانشگاه های حوزه 
علوم انسانی تشــکر می کنیم که حداقل های الزم برای »مناسب« 
بــودن را داشــتند و جناب حداد عادل را درگیر تأســیس دانشــگاه 
غیرانتفاعــی نکردند. این روحیه ســازندگی مســئوالن واقعا قابل 
ستایش است. فقط کاش شاهد قبولی تعدادی از فرزندان مسئوالن 
در رشــته ای مانند مکانیک یا هوافضا در دانشگاه خودمان بودیم تا 
این روحیه سازندگی در اینجا هم استفاده می شد و دانشجویان این 

رشته ها سریع تر به دانشکده های جدیدشان می رفتند.

انتخابــات کمیته ناظر بر نشــریات دانشــجویی 
دانشگاه اســفندماه گذشــته برگزار و نمایندگان 
مدیران مســئول در این کمیته با رأی دانشــجوها 
انتخاب شدند. اردیبهشت سال 98 نیز قرار بود انتخابات شورای 
مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی در وزارت علوم برگزار شود. 
قبل از انتخابات، وزارت علوم لیست افراد دارای صالحیت برای 
رأی دادن در این انتخابات را اعالم می کند که در کمال تعجب 

نام شریفی ها در آن دیده نمی شد.
وزارت علــوم در جواب اعتراض شــریفی ها می گوید انتخابات 
دانشــگاه مشــکل داشــته و وزارت آن را تأیید نمی کند. اولین 
اشــکالی که وزارت علوم به انتخابات کمیته ناظر بر نشــریات 
شریف وارد شد، نبود عضو حقوق دان در کمیته ناظر بر نشریات 
و  نیز هیئت نظارت بر انتخابات اســت. منتخبان دانشــجویی 
کمیته ناظر این اشکال را به معاونت فرهنگی و اجتماعی اعالم 
می کنند ولی دانشــگاه اهتماهی به قضیه نشــان نمی دهد. 
اشــکال بعدی که از ســوی وزارت علــوم وارد می شــود، نبود 
مدیر فرهنگی اســت. در واقع مصوبات کمیته ناظر بر نشریات 
دانشــجویی دانشگاه به دلیل حضور نداشتن عضو حقوق دان 
عمال زیر ســوال اســت و انتخابــات این کمیته نیز بــا توجه به 
ناقص بودن ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات مورد تأیید وزارت 
علوم نبوده اســت. هیئت نظارت بر انتخابات شامل یک عضو 
حقــوق دان، مدیر فرهنگی و دو عضو دانشــجو از میان فعاالن 
 نشــریات دانشــگاهی اســت که دو عضو اول در شریف وجود 

نداشته است.
البته وزارت علوم دلیل سومی نیز بابت رد کردن انتخابات کمیته 
ناظر دانشگاه اعالم می کند: نقص مستندات ارسالی از سوی 
دانشگاه، ولی دانشگاه زیر بار این حرف نمی رود. پیگیری های 
دانشجویی به نتیجه نمی رسد و با توجه به اینکه شکایتی نسبت 
به صحت انتخابات دانشــگاه وجود نداشــته و همه آن را قبول 
کرده اند، حتی یک شــکایت و درخواست بررسی و تجدید نظر 
از طرف شــورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم فرستاده 

می شود اما نتیجه ای در پی ندارد.
آنطور که نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر می گویند، دانشگاه 
در این قضیه اهتمام خاصی نشــان نداده و بیشتر پیگیری ها 
از طرف دانشــجوها بوده اســت. حتــی چندبــاری هم برای 
اضافه شدن عضو حقوق دان با رئیس دانشگاه صحبت می شود. 
دکتر حسینی نیز در جلسه با نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر 
می گوید دانشگاه حقوق دان ندارد و اگر دانشجوها حقوق دانی 

می شناسند، معرفی کنند تا قضیه فیصله پیدا کند. نمایندگان 
مدیران مســئول در کمیته ناظر نیز چند گزینه را به دانشــگاه 
اعالم می کنند که یکی از آنها مورد تأیید قرار گرفته و قرار است 
حکمش از سوی رئیس دانشگاه زده شود. دکتر فتوحی از زمان 
اعالم وزارت علوم مبنی بر باطل بودن انتخابات دانشگاه، کمیته 
ناظر را تعلیق می کند و مصوبات مربوط به نشریات را به شورای 
فرهنگــی ارجاع می دهد. البته شــورای فرهنگــی نیز حدود 

پنج ماهی است که تشکیل جلسه نداده است.
با انتصاب دکتر نورانی به سمت مدیریت فرهنگی و معرفی یک 
حقوق دان از سوی نمایندگان دانشــجویی به رئیس دانشگاه 
به نظر می رســد موانع موجود بر سر تشــکیل کمیته ناظر رفع 
شده و جلسه آتی شــورای فرهنگی می تواند این ماجرا را ختم 
به خیر کند. البته دعوت نشــدن نمایندگان مدیران مسئول در 
کمیته ناظر به این جلســه اعتراض فعاالن نشریات دانشگاه را 

به دنبال داشته است.

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

شنبه
به دنبال جاسوس

بســیج دانشــجویی در ویژه برنامه 
 ۱5:30 ســاعت  از  جاســوس خانه 
بــا حضــور  مرکــزی  آمفی تئاتــر  در 
بازخوانــی  بــه  ازغــدی  رحیم پــور 
آمریــکا  جاسوســی  النــه   اســناد 

می پردازد.
نماد شریف

نمایشــگاه دســتاوردهای گروه هــا و 
تشــکل های دانشــجویی از شــنبه تا 
سه شنبه روبه روی ساختمان دانشکده 
مهندسی کامپیوتر برقرار است. اگر این 
گروه ها را هنوز به خوبی نشــناخته اید 
و با فعالیت هایشــان آشــنا نیســتید، 
ایــن فرصــت را غنیمــت بشــمرید. 
بچه های باوان یا همان شریف آشــغال 
ســابق هــم در ایــن نمایشــگاه غرفه 
دارنــد و آمــاده دریافــت کاغذهــای 
 باطله شــما هستند؛ ســری هم به آنها

 بزنید.
چای ورودی ها با استاد

انجمن علمی دانشکده صنایع برنامه 
چای با استاد را با حضور دکتر عشقی، 
دکتر رفیعی و دکتر خدمتی از ســاعت 
۱2:30 در ســالن سمعی و بصری این 

دانشکده برگزار می کند.
فلسفه خوانی

حلقــه مطالعاتــی فلســفه فیزیــک از 
ســاعت ۱2:30 و حلقــه مطالعاتــی 
فلســفه احتمال از ساعت ۱6 در گروه 

فلسفه علم برگزار می شود.

یکشنبه
 سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه

ی  بلیت هــا قا رســی  بر ر  ســمینا
ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه بــا 
و  اطالع رســانی  همــکاری شــرکت 
خدمات بورس و کارگزاری ســاوآفرین 
از ســاعت ۱5 تا ۱8 در سالن کهربای 
برگــزار  بــرق  دانشــکده مهندســی 
می شود. در این سمینار قرار است کد 
 بورســی رایگان هم به شرکت کنندگان 

داده شود.

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  829

   1398 مـاه  آبان   11 شنبـه 
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بخش خبری



گزارشیازتغییراتالبیدانشکدهریاضی

تعمیربهانهبود؟
اگــر در چند وقــت اخیر به دانشــکده علوم 
ریاضی ســر زده باشــید، متوجه تغییری در 
البی این دانشــکده شده اید. البی دانشکده 
علوم ریاضی بعد از گســترش این دانشکده 
در ســال 93 به تعداد زیــادی مبل و صندلی 
مجهز شد اما از ابتدای ترم جاری همه مبل های البی این 
دانشــکده جمع شــده اند. در ابتدا که ماجرا را از شــورای 
صنفی دانشکده پیگیر شدیم، گفتند دانشکده مبل ها را 
برای تعمیر فرستاده اما چند روز بعد شورای صنفی اعالم 
کرد دانشــکده تصمیم گرفته به علت مشــکالت فرهنگی 
مبل ها را بازنگرداند. در این مدت بارها پیگیر این مشــکل 
از شورای صنفی و حتی معاون دانشجویی دانشکده شدیم 
که همگی اعالم کردند موافق برده شــدن مبل ها هستند. 
معاون دانشــجویی گفت مشــکل را به دانشــکده منتقل 
می کند و شورای صنفی نیز گفته مشکل کمبود صندلی را 
چندین بار به دانشــکده منتقل کرده و دانشکده در پاسخ 
گفته قصد دارد تعدادی صندلی به البی اضافه کند اما پول 
این کار را ندارد. در این گزارش قصد دارم به تعدادی نکته 

تأمل انگیز درباره این موضوع اشاره کنم.

صداقت از دست رفته و سوال های بی جواب
در ابتــدا این ســوال مطرح اســت که آیا واقعا دانشــکده 
ابتــدا تصمیم گرفتــه مبل ها را برای تعمیر بفرســتد و بعد 
از برده شــدن مبل ها تصمیم گرفته آ نهــا را بازنگرداند؟ یا 
اینکه از اول هدف مشــخص بوده و صرفا دانشکده صادق 
نبوده اســت؟ موضوع دیگری که پاســخ به این ســوال را 
مبهم تر می کند، گزارش روزنامــه در تاریخ 2۱ مهر، بیش 
از دو هفته بعد از اعالم بازنگشتن مبل ها به شورای صنفی 
اســت که در آن به روزنامه اعالم شــده مبل ها برای تعمیر 
فرستاده شــده اند و بازگشتن آنها مبتنی بر تصمیم رئیس 

دانشکده است!
ســوال دیگر این اســت که چرا دانشــکده قبــل از تأمین 
جایگزین اقدام به جمع کردن مبل ها کرده است؟ به وضوح 
بردن مبل هایی که جای نشستن حداقل 20 نفر بوده اند، 
دانشــکده را با مشــکل جا روبه رو می کــرد. همان طور که 
این اتفاق رخ داده و مدت هاســت در البی دانشکده جای 
کافی برای نشستن دانشجوها نیست. این مشکل در زمان 
بسته شدن )یا برگزاری کالس( در سایت و کتاب خانه بیشتر 
نمایان می شــود. سایت دانشکده ساعت ۱8 و کتاب خانه 
نیــز ســاعت ۱8:30 تعطیل می شــود. با ایــن وجود چرا 
دانشــکده حاضر نیســت برای رفع این مشکل مبل های 

البی را بازگرداند؟
در نهایت هم اینکه چرا دانشــکده در شرایطی که به گفته 
خودش توان مالی تهیه حتی چند صندلی ساده را ندارد، 
تصمیــم می گیرد مبل های البی را ببرد. اصال این ســوال 

وجود دارد که دانشــکده با مبل های برده شــده چه کرده 
اســت؟ با فروش آن مبل ها پول قابل توجهی به حســاب 
دانشکده واریز می  شود که بسیار بیشتر از بودجه الزم برای 

تهیه تعدادی صندلی است.

قوز باالی قوز
موضوعی که گاهی مشکل کمبود جا در البی دانشکده را 
بیشتر پررنگ می کند، برگزاری کالس های متعدد در البی 
و سایت دانشکده  است. از جمله این کالس ها حل تمرین 
برنامه نویسی است؛ کالسی که در سایت برگزار می شود و 
هنگام برگزاری آن ســایر دانشجویان را از سایت دانشکده 
بیــرون می کننــد. همچنین برخی اســتادان حل تمرین 
دروس شان را به البی منتقل می کنند. هر چند اصل موضوع 
برگزاری این کالس ها در البی و سایت کار پسندیده ای است 

اما در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی رسد.
همچنین این ســوال وجــود دارد که چــرا دِر کالس های 
دانشــکده فقط بــرای برگــزاری کالس ها باز می شــود و 
در ســاعت های دیگر همیشــه بسته اســت. در حالی که 
می بینیم در بیشــتر دانشکده ها یا دِر کالس ها باز است یا 
جایگزین های دیگری وجود دارد که دانشجویان می توانند 

برای مطالعه انفرادی یا گروهی از آنها استفاده کنند.

 مطالبه خواسته دانشجوها یا حمایت از 
تصمیم مسئوالن

نکته جالب توجه آن اســت که شورای صنفی موافق رفتن 
مبل هاســت و تنها دغدغه این شــورا کمبــود صندلی در 
دانشکده است. سوال این است که آیا این جبهه گیری شورا 
همسو با خواسته اکثریت دانشجوهای دانشکده است یا 

اینکه نظر شــخصی اعضای آن؟ آیا شورای صنفی وظیفه 
پیگیری خواسته دانشجویان را دارد یا تصمیم گیری برای 
نیازهای دانشــکده؟ حداقل کاری که شــورای صنفی در 
این زمینه می توانســت انجام دهد، انجام یک نظرسنجی 
در کانال تلگرامی شورا بود تا نظر دانشجویان دانشکده به 
دست آید. این در حالی است که تنها واکنش شورای صنفی 
به این مسأله در کانالش بیش از یک ماه بعد از به وجود آمدن 
آن و در پی اعتراضات بسیار دانشجویان بود. در پیامی که 
در کانال شورا گذاشته شده، اعالم می شود شورای صنفی 
پیگیر کمبود صندلی از دانشــکده اســت و تعدادی میز و 
صندلی از انبار دانشــکده به البی اضافه شده است. طبق 
مشاهده ۴ صندلی و 3 میز به البی اضافه شده است. الزم به 
ذکر است که مشکل اصلی صندلی  است و نه میز، و طبیعتا 

اضافه شدن ۴ صندلی دردی را درمان نمی کند.
شورای صنفی دانشکده علوم ریاضی نهادی است که باید 
مطالبه گر خواسته های دانشجویان در برابر مسئوالن این 
دانشکده  باشد. به طور خاص در این موضوع شورای صنفی 
به جای پیگیری مطالبات دانشــجوها، تنها از دانشــکده 
خواهان افزایش صندلی است. این برخورد شورای صنفی 
پایین بودن ســطح مطالبه گری اعضا را نشان می دهد. با 
این وضعیت دانشــکده در هر زمینه ای می تواند به راحتی 
هر تصمیمی بگیرد، بدون آنکه نگران باشد شورای صنفی 
مطالبه گری کنــد. حتی یکی از اعضای شــورای صنفی 
می گوید هیچ دلیل منطقی ای وجود ندارد که دانشجویان 
به تصمیماتی که شورای دانشکده می گیرد اعتراض کنند! 
همچنین مسئول تأسیسات این شورا نیز قبول ندارد مسأله 
کمبود جــا در البی از اولویت باالیی برای شــورای صنفی 

برخوردار است.

انتقام سخت )4(
عواملمحرکوپویایی
زیدیهدرطولتاریخ

از  مجموعــه ای  دارای  زیدیــه 
محرک هاســت. قیام های زیدی از نظر 
مکانــی یــک حرکــت کوبنــده، دارای 
پویایــی قوی و فراگیر و قابل انتشــار در 
جامعه است. از لحاظ هویت زمانی هم 
زیدیه حرکتی پیوسته و تاریخی دارد که 
متوقف ساختنش ممکن نیست. آنان در 
پی تحولی تاریخی هستند؛ تحولی که 
ساختارهای جغرافیایی و فرهنگی جهان 
اسالم را درنوردد. زیدیه موجی خروشان 
و کوبنده اســت و ایســتادن در برابرش 
مخاطره آمیز. از دیگر محرک های زیدیه 
نوســازی محتوایی اســت که می تواند 
خود را با شــرایط جدید منطبق ســازد 
و بــر اســاس رویکــرد جدیــد در حوزه 
اندیشــه و عمــل پویایــی اش را حفــظ 
کند. در واقع محرک اصلی زیدیه تحول 
بنیادین اســت که در اصل و ذات خود، 
بریــدن و گسســتن در تمام ســطوح را 
به اجرا می گذارد. گسســتن سیاســی 
از مشروعیت ســنتی متکی بر اطاعت 
حاکم به ســوی مشروعیت نوین متکی 
بر اندیشه زیدی و پویا. گسستن فکری 
بین اندیشه های کهن و سنتی خویش 
به سوی عقل جدید. زیدیه قابلیت ایجاد 
تحولی شــگرف را بــرای عقالنی کردن 
کامل و پیوســته تمام ســطوح زندگی، 
رفتار، فرهنگ و اندیشــه فــرد و جامعه 
دارد. در واقــع امامت  زیدیــه به  عنوان  
تابعــی  از امر به معــروف و نهی از منکر 
مطرح  است. از همین رو زیدیه در امامت  
بیش  از آنکه  با امامیه  و دیگر فرق  شیعی  
نظیر اسماعیلیه نزدیکی  فکري  داشته  
باشد، به  اهل  سنت  نزدیك است، چراکه  
نظریه امامت  نــزد آنان  بیش  از آنکه  یك  
ضرورت  دینی  و داخل  در منظومه کالمی  
باشد، یك  ضرورت  اجتماعی  و سیاسی  
در امت  اسالمی  اســت . همان گونه که 
هــدف  و مقصــد اصلی  امامــت  در نظر 
اهل  ســنت ، امر بــه  معــروف  و نهی  از 
منکر اســت و تکالیف  و وظایف  امام  در 
همین  چارچوب  معنــا می یابد: حفظ 
و حراســت  از دین  و اجــراي  آن  و تدبیر 
دنیاي  مسلمانان. زیدیه  بر »اصل  شورا« 
بسیار تأکید دارد. با اینکه آنان  به  »حق« 
در امامت  نیز باور داشتند، یعنی  معتقد 
بودنــد که  این  حق  بــرای اهل   بیت )ع( 
اســت و کســانی  که  از نســل  حضرت  
فاطمــه )ع ( باشــند، صاحــب  »حق ِ« 
امامت  هســتند ولی  برخالف  امامیه  به  
»انتخــاب » و نه  »نص » معتقد بودند و از 
این  رو، در باور ایشــان  امام  شــخصی از 
اهل بیت  نبود که  از پیش  تعیین  شــده  
باشد و امت  تنها مکلف  باشند که  امامت  
او را پذیرا شــوند، بلکه  پذیرش  امت  در 

تعیین  امام  نقش  اساسی  داشت .

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت

ورزش؛اولویتچندممسئوالندانشگاه؟!
فرض کنید در رشــته ورزشی خاصی تمایل 
دارید در تیم دانشــکده حضور داشته باشید 
و به رقابت بپردازید. شروع به پرس وجو میان 
هم دانشــکده ای ها می کنید و اگر خوش شــانس باشید، 
شخصی را پیدا می کنید که آن سال، مسئولیت جمع آوری 
تیم دانشکده و معرفی آن به تربیت بدنی را برعهده گرفته 
است. مرحله بعدی نیز اعالم لیست ورزشکاران به معاونت 
دانشــجویی و تأیید ایشــان، جهت رسمیت بخشیدن به 

تیم های ورزشی دانشکده است.
همان طــور کــه مشــاهده کردیــد، ایــن رونــد مغایــر با 
دیوان ساالری است و هرکســی، چه مقبولیت عام داشته 
باشــد و چه نداشته باشد، می تواند متولی این امر باشد و 
حتی در روندی نه چندان شایسته ساالرانه و بدون گزینش 
اقدام به پرکردن لیست کند! موارد فوق در حالی است که 
طبق منشور حقوق دانشــجویی، دانشجویان حق دارند 

در دانشــکده ها و خوابگاه ها انجمن های ورزشی داشته 
باشــند؛ یعنی یک گروه دانشــجویِی مســتقل که دارای 
تشــکیالت مخصوص به خود اســت. یکی از وظایف این 
انجمن ســازمان دهی مورد فوق اســت. البته اهداف آن 
فقط در همین قضیه خالصه نمی شود. تعمیم و گسترش 
ورزش در خوابگاه ها و دانشکده ها را می توان از مهم تریِن 
این هد ف ها برشمرد. در دانشگاه ما انجمن های ورزشی 
یــک کارکرد برجســته و متمایز نیز دارنــد و آن هم ترمیم 
شکاف میان بدنه دانشــگاه و تربیت بدنی ست. بسیاری 
از دانشجویان از برنامه های متنوع تربیت بدنی بی خبرند 
و استقرار ســاختمان آن، خارج از محدوده اصلی شریف 

مزید بر علت است.
پس از مطالعه منشور حقوق دانشجویی و پی بردن به این 
ماده، ما، بچه های نشریه »حرکت« منتظر فرصتی بودیم 
تــا آن را تحقق بخشــیم. اندکی صبر کردیم تا نشــریه در 

فضای فرهنگی دانشــگاه جا بیفتد؛ پس از چاپ شماره 
ســوم، در ابتدای ترم جاری به ســراغ دکتر بنازاده، رئیس 
تربیت بدنی دانشــگاه رفتیــم؛ او را از خــأ موجود آگاه 
ساختیم و تصمیم بر آن شد که ادامه کار را از طریق شورای 
صنفی پی گیری کنیم. هم اندیشی ای با مسئول سالمت 
صنفی و بعد، دبیر صنفــی کل انجام دادیم و به یک روند 
منطقی برای پیش برد فرآیند تشکیل انجمن های ورزشی 
رســیدیم. به زودی نیز ان شــاءالله با دکتــر فاطمی زاده، 
معاون دانشــجویی دانشــگاه جلســه ای منعقد و مراحل 
کار نهایــی خواهد شــد: انتخابات، تشــکیل انجمن ها و 
تثبیت جایگاه آنها در ســپهر فعالیت دانشجویی شریف. 
خوشــبختانه خبردار شــدیم دکتر بنــازاده نیــز اخیرا با 
ارســال نامه به رؤســای دانشــکده ها خواســتار ثبت نام 
 متقاضیــان هر دانشــکده جهت حضــور در انجمن های 

ورزشی شدند.

ذره بین

سید 
محمدحسین 

قاسمی

نیما افشار

گزارش
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بخش خبری



یکفرصتدوباره
z	 مشــکل کمبود بودجه در دانشگاه جدی است و بودجه

دولتــی، هــم با تأخیــر محقق می شــود و هــم ناقص. 
دانشــگاه برای مستقل شــدن از بودجه دولتی راه های 
مختلفی را امتحان کرده؛ پروژه های ارتباط با صنعت و 
جذب دانشجوی پردیس دو مورد مهم بوده که پول نقد 
و مطمئنی را خارج از بوروکراسی های بودجه دولتی به 

جیب دانشگاه واریز کرده است.

z	 افت کیفیت آموزشی و وارد شدن لطمه به اعتبار دانشگاه
از جمله انتقادهایی است که به دوره قبلی پردیس وارد 
اســت و همه روی آن اتفاق نظر دارند. دانشــگاه با ایده 

آموزش و ارزش یابی یکسان به دنبال رفع این مسأله در 
دوره جدید پردیس است.

z	 دانشــجوهای پردیس در دوره قبلی بــه معنای واقعی
کلمه »دیگری« شریفی ها بودند. در دوره جدید سیاست 
دانشــگاه این است که دیواری بین دانشجوهای عادی 
و پردیســی نکشــد و همه به صورت یکســان در شریف 
زندگی کنند و درس بخوانند. این کار شاید برخی تبعات 

فرهنگی و اجتماعی پردیس را نیز مالیم تر کند.

z	 اینکه پذیرش دانشجوی پولی در بلندمدت چه تأثیری

بر شــریف و حتی آموزش عالی کشــور دارد، مسأله ای 
اســت که بررسی دقیق تر و مفصل تری می طلبد و بعید 
اســت مســئوالن آموزش عالی کشــور زیاد به آن فکر 

کرده باشند.

z	 بهتر اســت منتظر ماند تا پردیس با آیین نامه و ساختار
جدید حداقل یک ســالی مســیرش را برود و بعد دوباره 
نشست و مو را از ماست آن بیرون کشید. البته شفافیت 
و نامحــرم ندانســتن دانشــجو موضوع دیگری ا ســت 
 کــه خیلــی از بحث هــا را می توانــد در جهت درســت 

هدایت کند.

جمع بندی

تجربهاینچندماه
از روزی کــه بچه ها خبردار شــدند 
قرار اســت دوباره پردیس دانشــگاه 
راه بیفتــد، بحث های مختلفی بین 
ما شکل گرفت. نظرها مختلف بود، 

پردیس موافق ها و مخالف های خودش 
را داشــته و دارد. بعضــی تحلیل هایی 
داشــتند و مثــال می گفتند اگــر فالن 
اتفاق ها بیفتد و بهمان اتفاق ها نیفتد، 
این تصمیم خوب یا بد است. حرف من 
یک قدم عقب تر از این نظرات است. ما 
در این مدت در اینجا مشکل داشتیم که 
حتی یک مسئول و یا منبع موثق حاضر 
نشــد ایده کلی این طرح به همراه همه 
انگیزه ها و مشکالت و در قدم بعد نحوه 
اجــرای آن را توضیح دهد )یا حداقل ما 
باخبر نشده ایم(. این ادعا وجود داشت 
کــه این طرح بــه اصطــالح بلندمدت 
می تواند مشــکالتی را حــل کند اما در 
عمل مســئوالن حتی نســبت به اینکه 
ترم اول دانشجویان پردیس به چه شکل 
خواهد گذشــت، اتفاق نظر نداشتند. 
یکی از مســئوالن نظر می داد کالس ها 
مشــترک اســت و دیگری از جدا بودن 
کالس ها خبــر می داد. حتی نســبت 
به مســائل حاشــیه ای مانند خوابگاه 
و غذا یا شــرکت در مراســم هایی مانند 
اردوی ورودی طرحــی وجود نداشــت 
و اگر هم وجود داشــت هیچ شفافیتی 
دیده نمی شــد. در این شــرایط انتظار 
حل  هیچ مشــکلی نمی رود. وقتی یک 
برنامه مشــترک و شــفاف برای ترم اول 
بچه هــا وجــود نــدارد، انتظــار راه حل 
پنج ساله مضحک است. به عالوه اینکه 
چنین شرایطی برای دانشگاه ما که در 
ساختار آن بســیاری از دانشجویان در 
جایگاه های مختلف مشغول کارند و در 
حال کمک به این ســاختار، مضرتر نیز 
هست. برای مثال در آموزش دانشجویان 
ســال باالیی در جایــگاه تدریس یار در 
ســال های اول کمک بسیاری از لحاظ 
علمی به ورودی ها می کنند و در جریان 
اصلی درس موثرند. این ناهماهنگی و 
نبود شفافیت در این همکاری هم باعث 
ایجاد خلل خواهد شد. همچنین با توجه 
به اینکه امثال این مسأله از مسائل مهم 
دانشــگاه و فضای دانشجویی است، از 
مســئوالن این موضوع انتظار می رفت 
تعامل بهتری با بدنه دانشجویی دانشگاه 
انجام دهند. بــرای مثال توضیح کامل 
و شــفاف این طــرح از حداقل کارهای 
مفیدی بود که به این امر کمک می کرد. 
حتی شــاید در قدم هــای بعد کارهایی 
مانند مشــورت بــا نماینــدگان صنفی 
دانشجویان بتواند به پیشبرد امثال این 
طرح هــا کمک کنــد. در واقع می توان 
گفت در قدم قبل از موافقت یا مخالفت 
با پردیس این رویکردها است که سنگ 

راه است، امید که اصالح شود.

نتایج اولیه کنکور کارشناسی 98 که 
از سوی سازمان سنجش اعالم شد، 
نگاهی گذرا به رتبه های برتر کنکور 
و مدارســی که این رتبه های برتر از آن آمده اند، کافی بود 
تا دوباره بحث عدالت آموزشــی نقل محافل دانشــجویی 
شود. راه افتادن دوباره پردیس خودگردان شریف در تهران 
و پذیرش دانشــجو از ســوی آن هم بر شــعله این بحث به 
خوبی دمید تا چند روزی فعاالن توییتری را حسابی به خود 
مشغول کند و آموزش پولی و وجود پردیس های خودگردان 
را زیــر تیغ نقد ببــرد. آن زمان تصمیــم گرفتیم میزگردی 
دانشجویی در روزنامه برگزار کنیم و حرف های مختلف را 
بشــنویم که گزارش آن در ادامه آمده است. برای کامل تر 
شــدن بحث نیز گفت وگویی بــا دکتر اجتهــادی، رئیس 
جدید پردیس خودگردان دانشــگاه در تهران انجام دادیم 
و حرف های بچه ها را گفتیم و پاسخ های دکتر را شنیدیم.
اعضای جلســه افراد مختلفی بودند؛ از بچه های شورای 
صنفی و فعاالن دانشگاه تا فارغ التحصیالنی که حاال در 
رشته های انســانی مانند جامعه شناسی و علوم سیاسی 
ادامه تحصیل می دهند، در جلسه حضور داشتند. هدف 
این نوشــته صرفا ذکر بــدون قضاوت و به شــکل موردی 
چند بعد مختلف این موضوع اســت. در ادامه کوشیده ام 
خالصه ای از بحث های اصلی این جلســه یادداشت کنم 
و ســعی در همگرایی آنها انجام دهــم. موضوعی که با آن 
روبه رو بودیم، چند الیه مختلف داشــت؛ عدالت آموزشی 
یک موضوع کلی بود که در آن آموزش پولی مطرح اســت 
و در الیه بعد با پردیس دانشــگاه شریف مواجه می شویم. 
بچه هــا در جلســه ترجیح دادند بحــث را از آموزش پولی 

شروع کنند که موضوعی میانی است.

بحث فراتر از آموزش پولی است
صحبــت با محمد جوانمرد و مطرح کردن این موضوع که 
مسأله پولی شدن آموزش یک مســأله جداافتاده از دیگر 
نهادهای اجتماعی نیست، شــروع شد. بحثی که شکل 
می گیرد از این جنس است که باید کلیت این تصویر را در 
یک پازل دید و به اینکه موتور محرک این مسأله چیست و 
به چه ســمتی می رود، دقت نمود. جوانمرد معتقد است 
پولی ســازی دانشگاه یک شاخه از پروژه نئولیبرالیسم در 
آمریکا با هدف کاهش خدمات اجتماعی و مقررات زدایی از 
نیروی کار است که این پروژه با رشد قدرت سرمایه داری و 

کم شدن مالیات ها و خدمات اجتماعی انجام شد.

درس خواندن از جیب همه مردم
در مقابل یک دید دیگر راجع به مسأله این بود که آموزش 
به عنوان یک عرضه و تقاضا در جامعه مطرح است. آموزش 
پولی به معنای این اســت که خریــدار خود پول آموزش را 
باید پرداخت کند کــه در غیر این صورت این تأمین مالی 
به عهده دولت و در نتیجه همه جامعه اســت. در این دید 
ســوال بعدی که مطرح می شــود این است که آیا آموزش 
عالی کاالی اساســی قلمداد می شــود که از سوی دولت 

تأمین شــود یا خیر. این دید مقدمــه چند بحث جدی در 
ادامه جلسه شد.

آموزش پولی یعنی اختالف بیشتر
در ادامه مسأله خصوصی سازی مطرح شد. موضوع اولیه 
این بود که خصوصی ســازی راه حل رشــد دانشگاه حتی 
در کارآمدی آن نیســت که اگر بود در دانشگاه آزاد جواب 
می داد. همچنین دانشگاه با اینکه یک نهاد دولتی نیست، 
یک نهاد عمومی می تواند باشد و لزومی به خصوصی سازی 
آن نیســت. در خالل بحث ها نیز چنــد نگرانی اجتماعی 
از آموزش پولی مطرح شــد که عمــده آنها ایجاد اختالف 
طبقاتی بیشتر در جامعه و بازتولید باقدرت تر نظم طبقاتی 
جامعــه و از بین بردن آموزش به عنــوان یک راهکار تغییر 

طبقه اجتماعی برای افراد آن بود.

آمریکا، آلمان یا همان نظامیه های خودمان
در دور دوم صحبت بچه ها ابتدا چند سیستم آموزشی در 
جهان تحلیل شد که یکی از آنها آمریکا بود. نکته ای که در 
این نظام باز هم یادآوری شد، همان رشد نابرابری اجتماعی 
با وجود رشــد تولید ناخالص داخلی است. افزایش درآمد 
در اقشــار پایین به وجود نمی آیــد و همزمان هزینه های 
زندگی افزایش پیدا می کند. ســرمایه باعث تولید سرمایه 
می شود و ســاختار طبقاتی جامعه قدرت مندتر بازتولید 
خواهد شــد. سیستم آموزشــی بعدی سیستم آلمان بود 
که حدود 90درصد بودجه آموزشــی از سوی دولت تأمین 
می شود که به عنوان یک کشور توسعه یافته دارای آموزش 
تقریبا رایگان شناخته شده است. همچنین یک فرق عمده 

بین آموزش آمریکا و آلمان تفاوت در دو رویکرد ســیالیت 
و تخصص گرایی اســت که آمریکا به اولی و آلمان به دومی 
نزدیک تر است. در کنار این سیستم ها در یک نگاه تاریخی 
به سیســتم آموزش نظامیه ها اشاره شد که دارای راه حل 
سومی بودند، به این شکل که درآمد از طریق وقف نامه ها 
به دســت می آمد و دولت نیز برای شغل هایی که به شکل 
مستقیم در خدمت دولت بود، آموزش رایگان قرار می داد.

منطق بازار چه بالیی بر سر نهاد علم می آورد؟
دو موضوع خصوصی ســازی و آمــوزش به عنوان عرضه و 
تقاضــا چند نگرانی را برمی انگیزد کــه از اصلی ترین آنها 
می توان به عدم توجه به ســاحت علمی دانشــگاه اشاره 
کرد. سیستم به صورت طبیعی به هر سمتی که پول به آن 
تزریق شود، توجه بیشتری خواهد داشت و آن قسمت رشد 
خواهد کرد. اگر در نهاد علم که همواره به عنوان یک محور 
پیشرو و بعضا انتقادی در جامعه موجود بوده، نظام ارزشی 
بازار حاکم شــود و به اصطالح علم بازاری شــود، مواردی 
مانند اســتعداد انسان یا حتی بعضی از قسمت های علم 
نادیده گرفته می شود و صرفا سودآوری مطرح می گردد. در 
این سیستم خطر جدی افت بیش از حد علوم پایه و حتی 
بعضی علوم انسانی که تأثیر طوالنی مدت تر و عمیق تر بر 
جامعه دارند، پیش می آید. همچنین از لحاظ اجتماعی نیز 
خطر از بین رفتن حداقل مواردی که از تمدن و جامعه برای 
هر فرد مورد انتظار بوده، یعنی بقا و فراتر رفتن )به معنای 
توانایی تحقق استعداد( وجود دارد. پس یک نگرانی جدی 
در این بین این است که چه بر سر ساحت علمی دانشگاه 

و جایگاه انسان در این مجموعه خواهد آمد؟

گزارشیازمیزگردروزنامهباموضوععدالتآموزشیوپردیس

نگرانبرایتنرنجوردانشگاه
علی اکبر 

غیوری گزارش

علی اکبر 
غیوری

یادداشت
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پرونده



هدف دانشگاه از راه اندازی پردیس 
چه بوده؟ فقــط بحث درآمدزایی و 
کمبود بودجه مطرح است؟ یعنی 
در صورت رفع نیاز مالی، دانشگاه 

باز هم سراغ پردیس می رود؟
اگــر بخواهــم در مورد نظــر خــودم درباره 
پردیس صحبت کنم، باید به این نکته اشاره 
کنم که ســاختار کشــور ما بعد از انقالب به 
ســمت عدالت رفت ولی در مواردی عدالت 
را با مساوات اشــتباه گرفت، یعنی خواست 
همه جا را یکســان کند، همه دانشگاه ها را 
مثل هم کند. این تصمیم باعث می شود نقاط 
قوت ضعیف شود، در واقع تالش شما برای 
باال بردن نقاط ضعف در عمل باعث تضعیف 
نقاط قوت می شود. این مسأله در خیلی جاها 
به تدریج تصحیح شد ولی در دانشگاه ها هنوز 
این ذهنیت وجود دارد که همه دانشــگاه ها 
باید مثل هم باشد. حتی در آموزش وپرورش 
نیز این مســأله از بین رفته و شــما االن حق 
دارید مدرســه مورد نظرتان را انتخاب کنید 
و البته هزینــه آن را نیز باید بپردازید. این در 
حالی است که قانون اساسی ما گفته آموزش 
قبل از دانشگاه باید رایگان باشد ولی درباره 
الزام دانشگاه به ارائه آموزش رایگان سخنی 
نگفته است. وضعیت کنونی ما اینطور شده 
که تعداد قابل توجهی از خانواده ها که نگران 
آموزش بچه هایشان هستند، از زندگی شان 
می زننــد تا فرزندشــان را به مــدارس پولی 
بفرستند. چرا؟ برای اینکه بعدا در دانشگاه 
غیرپولی تحصیل کند. در کل دنیا وضعیت 
برعکس است. مثال در کشورهایی مثل کانادا 
و انگلیس دولت به افــراد وام می دهد تا آنها 
در دانشگاه درس بخوانند و بعدا با کار کردن 
پول دولت را برگردانند. در بعضی از کشورها 
مثــل فرانســه و آلمان نیز دولــت به آموزش 
عالــی رایگان به عنوان یک ســرمایه گذاری 
نگاه می کنــد، چراکه بعدا افراد درصد قابل 
توجهــی از درآمدشــان را به عنــوان مالیات 
به دولــت می دهند. در ایــران فعال دولت از 
آموزش عالی به صورت مستقیم درآمد کسب 
نمی کند، شاید دانشگاه شرایط جامعه را از 
نظــر فرهنگی، اجتماعی و بــازار کار بهبود 
ببخشــد ولی درآمدش به صورت مســتقیم 
برای دولت نیســت، به همیــن علت دولت 
دانشگاه ها را فقیر نگه می دارد و حتی امکان 
رقابت بین دانشگاه ها در تأمین بودجه را نیز 
فراهم نمی کند و تفاوت بین دانشــگاه ها را 
در اختصاص بودجــه در نظر نمی گیرد. در 
واقع ما جایی راه را اشتباه رفته و عدالت را با 
مساوات خلط کرده ایم. چطور می توانیم این 
رویــه را تصحیح کنیم؟ به نظرم پردیس های 
خودگردان االن این شانس را به دانشگاه ها 
می دهند تا امتحان کننــد که می توانند در 

مسیر جدید پیش بروند یا خیر؟
نگاه دانشــگاه هم همین بود؟ پس 
چرا پردیس دو ســال متوقف شد و 

دوباره به راه افتاد؟
دانشــگاه وقتــی پردیس را شــروع کرد، به 
این جزئیــات دقت نمی کرد و فقط مســأله 

مالی داشــت ولی خیلی زود بدنه دانشگاه 
متوجه شدند که این فضای جدید متفاوت 
از فضای اصلی دانشگاه است و برای کیفیت 
آموزشی و برند دانشگاه نگران شدند. شورای 
دانشگاه هم تصمیم گرفت پردیس را متوقف 
کند. بعد از دو سال دانشگاه تصمیم گرفت 
با در اختیار داشتن تجربه قبلی و آگاهی از 
انتقادهایی که به آن وارد بود، دوباره ســراغ 
پردیس برود. برای این منظور یک آیین نامه 
جدید برای پردیس نوشــته شد. من هم در 
تدوین آن دخالت داشتم و حتی همکارانی 
در آن مشــارکت کردند که به شدت مخالف 
و منتقد پردیــس قبلی بودنــد. در پردیس 
جدید مبلغ شهریه به ازای آموزش در کالس 
شریف اســت. روح آیین نامه جدید آموزش 
یکسان و ارزش یابی یکسان است. ساختار 
پردیس جدید نیز متناسب با آیین نامه باید 
شــکل می گرفت. آموزش یکســان ممکن 
نیست مگر اینکه دانشجوها کنار هم در یک 
کالس بنشــینند. البته این ترم به دلیل دیر 
تصویب شدن آیین نامه جدید و کمبود وقت 
کالس فیزیک را به صــورت جداگانه برگزار 
می کنیم ولی آزمون این درس هم به صورت 
مشــترک خواهد بــود. اگر دانشــجوهای 
پردیــس از این مرحله عبــور کنند، فرقی با 

دانشجوهای دیگر نخواهند داشت.
دانشــگاه نگران اختالف سطح و 
تفاوت هــای فرهنگی و اجتماعی 
بین این دو دســته از دانشــجوها 

نیست؟
آمارها نشــان می دهد که تعــداد زیادی از 
قبولی های دانشگاه از مدارس غیرانتفاعی 
هستند، یعنی هزینه کردن به خاطر تحصیل 
و آموزش امری پذیرفته شده در کشور است. 
هزینــه برخی دانشــجوهای شــریف برای 
مــدارس غیرانتفاعــی و کالس کنکور و... 
خیلی بیشــتر از شــهریه ای اســت که االن 
دانشگاه از دانشجوهای پردیس می گیرد. 
پس بین متوســط دانشــجوهای شریف با 
دانشــجوهای پردیــس احتمــاال اختالف 
طبقاتی وحشتناکی وجود ندارد. اینطور هم 
نیست که همه دانشجوهای پردیس متمول 
باشــند. خیلــی از آنها افرادی هســتند که 
حاضرند روی تحصیل شان سرمایه گذاری 
کننــد، حاضرنــد وام بگیرند یــا کار کنند تا 
تحصیــل را با کیفیِت شــریف تجربه کنند. 
پردیس شــریف در واقع این شانس را فراهم 
می کند که افرادی که در خودشــان توانایی 
علمــی الزم برای حضور در محیط شــریف 
را می بینند، بتوانند بــا پرداخت هزینه این 
ریســک را بپذیرند و در کالس های شــریف 
بنشــینند. البته ممکن اســت االن اینطور 
نباشــد ولی در حالت پایا به آن می رســیم. 
همین امســال وقتــی برخــی متقاضیان 
متوجه آموزش و ارزش یابی یکسان شدند، 
تصمیم به انصــراف گرفتند. از حدود 2۴0 
نفر ظرفیت االن زیر ۱90 نفر دانشجو داریم. 
اگر ما بتوانیم استانداردهای شریف را حفظ 
کنیم، خود سیســتم فیلتری ایجاد می کند 

که اختالف سطح دانشجوها از نظر علمی و 
آموزشی زیاد نباشد. از نظر مالی نیز متوسط 
دانشگاه اختالف چندانی با پردیس ندارد، 
چراکه متوســط دانشــگاه از مدارس خوب 
تهران می آیند. از سوی دیگر همه این بچه ها 
در این کشور بزرگ شده اند و دلیلی ندارد از 
نظر فرهنگی متفاوت باشند. بعضی وقت ها 
این اختالف ها را ما تشدید می کنیم. وقتی 
یک فرد به شــهروند درجــه دو در مجموعه 
تبدیل می شود، رفتارهای متفاوتی نیز بروز 

می دهد.
در واقع پردیس یــک راه جایگزین 
برای فردی است که کنکورش خوب 
نشــده ولی در خودش این توانایی 
را می بیند که ســر کالس شــریف 
بنشیند و البته هزینه آن را بپردازد. 
این مسأله ممکن نیست دانشگاه 
را کم کم به این سمت سوق دهد که 
نسبت دانشجوی شهریه پرداز به 

دانشجوی عادی را افزایش دهد؟
من فکــر می کنم اتفــاق مهم تــری که رخ 
می دهــد این اســت کــه ســاختار دولتی 
متوجه بهــای خدماتی که از دانشــگاه ها 
می گیرد، خواهد شــد. در بهترین شــرایط 
درآمــد حاصــل از دانشــجوهای پردیــس 
باید خــرج کل دانشــگاه شــود و در قالب 
در دوره هــای تحصیــالت  بورس هایــی 
تکمیلی به دانشــجوها برســد. اگر بتوانیم 
این روند را درســت کنیم کــه خیلی خوب 
است. از سوی دیگر اگر پردیس شریف زنده 
بماند و نشــان دهد کــه می تواند با کیفیت 
باال به دانشجوی شهریه پرداز آموزش دهد، 
اشــکاالت کنکور هم خودبه خود مشخص 
می شود، یعنی ممکن است دانشجوهایی 
با رتبــه پایین در کنکور وارد پردیس شــده 
و در شــریف بدرخشــند. همچنیــن اینکه 
مشخص شود یک دانشجوی پردیس برای 
تحصیل در شریف حاضر است تا چه میزان 
ســرمایه گذاری کند، ســیگنالی اســت به 
برنامه ریزان کشــور تا ارزش واقعی آموزش 
شــریف را متوجه شوند. شــکل گیری بازار 
عرضــه و تقاضا در کنار دانشــگاه می تواند 

ارزش واقعی آن را نشان دهد.
دانشــگاه االن بــا کمبــود جدی 
و  آموزشــی  امکانــات  برخــی 
پژوهشــی و رفاهی مواجه است. 
پذیــرش دانشــجوی پردیــس در 
چنیــن شــرایطی این مشــکل را 

تشدید نمی کند؟
عاملــی که ایــن مشــکل را ایجــاد کرده، 
وابستگی دانشــگاه به بودجه دولتی است 
و راه حل آن نیز اســتقالل نسبی دانشگاه 
از ایــن بودجــه. پردیــس نمی توانــد تمام 
مشکالت را حل کند ولی شهریه پرداختی 
از سوی دانشجوهای پردیس، حداقل دست 
دانشگاه را باز می گذارد تا درصدی از بودجه 
پردیس را برای رفع همین مشکالت استفاده 
کند؛ بودجه ای که نسبت به بودجه دولتی 
اطمینان بیشتری هم دارد و می توان برای 

آن برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد. پس 
با بودجه پردیــس این امکان وجود دارد که 
دانشگاه امکانات مختلفش را بهبود ببخشد 
و توسعه دهد. اگر پردیس روی روند درست 
باشــد، این مشــکالت هــم می توانــد رفع 
شود، چراکه در پردیس جنس مطالبه گری 
بازار آزاد ســر و کله اش پیدا می شود. وقتی 
دانشــجو هزینــه می دهــد، انتظــار دارد 
کالس و امکانــات بهتری داشــته باشــد و 
مطالبه گری جدی تری دارد. اگر استاندارد 
ما دوگانه نشــود و تفاوتی بین دانشــجوی 
عادی و پردیسی قائل نشــویم، هر اتفاقی 
در دانشــگاه رخ دهد، بــرای همه خواهد 
بود. مــا نمی خواهیــم حتی تیم ورزشــی 
پردیس جدا باشد. هم دانشجوهای پردیس 
رفتاری در شأن شریف داشته باشند و همه 
ســایر دانشــجوها دیواری بین خودشان و 

آنها نکشند.
پس بنا به صحبت های شما درآمد 
پردیــس از هزینه های آن بیشــتر 
اســت؟ عــددی هــم در ایــن باره 

می توانید بگویید؟
آیین نامه جدید ما را محدود کرده اســت که 
هزینه هــای پردیس را با 30درصد شــهریه 
دریافتی رتق وفتق کنیــم. آن 70درصد هم 
صرف کل دانشــگاه می شود، البته پردیس 
هم جزیی از دانشــگاه به حساب می آید و از 
آن 70درصــد بهره منده می شــود، زیرا قرار 
اســت همه اعضای یک خانواده باشند و از 

این درآمد منتفع گردند.
ایــن 70درصــد در دوره قبل بعضا 
صرف هزینه های جاری مثل حقوق 
کارمندان می شد، چون پول نقدی 
اســت که دست دانشگاه رسیده و 
بودجه های دولتی معموال با تأخیر 
و به صورت ناقص محقق می شود. 
در آیین نامه جدید مشــخص شده 

که این پول کجا باید خرج شود؟
در آیین نامــه آمــده کــه این درآمــد، هزینه 
باالبردن کیفیت دانشــگاه شــود؛ کیفیت 

آزمایشگاه، خوابگاه، کالس و...
چرا امســال پردیس فقط در چهار 

رشــته کامپیوتر، مکانیک، نفت و 
عمران دانشجو گرفت؟

ایــن مــورد به دلیــل تاریخــی بود کــه باید 
ظرفیت ها را به وزارت علوم اعالم می کردیم و 
تا آن تاریخ آیین نامه جدید هنوز تدوین نشده 
بود. بنا به آیین نامه جدید هر دانشــکده در 
صورت تمایل می تواند تا ۱5درصد ظرفیتی 
که دانشــجوی عادی می گیرد، دانشجوی 
پردیس جذب کند، به شرطی که بتواند ثابت 
کند کیفیت آموزشــی دانشجوی پردیس با 
دانشــجوی عادی تفاوت زیادی ندارد. اگر 
این اثبات شود، دانشکده تا سقف 25درصد 
هــم می تواند دانشــجوی پردیــس بگیرد. 
البته سقف ۱5درصد برای کل دانشگاه نیز 
وجود دارد و تعداد کل دانشجوهای پردیس 
دانشگاه باید ۱5درصد ظرفیت عادی باشد. 
اگر بر اساس آیین نامه جدید رفتار می کردیم، 
مثال در رشته کامپیوتر باید 9 دانشجو جذب 
می کردیــم نه 6۱ دانشــجو. یک مقــدار از 
انتقادها به رتبه های دانشــجوهای ورودی 
پردیس نیز به همین علت است. ما باید برای 
ســال بعد این مورد را تصحیــح و با تک تک 
دانشکده ها صحبت کنیم. در ساختار قبلی 
چون کالس ها متفاوت بود، ظرفیت هر رشته 
نمی توانســت از حدی کمتر باشــد ولی در 
ســاختار جدید می توان در یک رشته حتی 
2 نفر جذب کرد که در این صورت رتبه های 

بهتری هم در هر رشته جذب می شوند.
آیین نامه جدید به صورت شــفاف 

برای عموم نیز ارائه می شود؟
بله؛ مطلب محرمانه ای وجود ندارد. سایت 
پردیــس به دلیــل مشــغله های دیگر هنوز 
به روز نشده است و بعد از به روزرسانی سایت 

آیین نامه هم می تواند روی آن قرار بگیرد.
رتبه هــای ورودی امســال پردیس 

چطور بوده است؟
 به صــورت حــدودی اگــر بخواهــم عرض 
کنم امســال رتبه های ســه رقمی کشوری 
هم داشــته ایم و از ســوی دیگــر رتبه های 
پنج رقمی هــم وجود داشــته اند. البته در 
رشــته هایی که رتبه هــای ورودی پایین تر 

بوده، انصرافی ها نیز بیشتر بوده اند.

گفتوگوبادکتراجتهادی،رئیسپردیسبینالمللتهران

پردیسجدیدراببینید،بعدانتقادکنید
برای دانشــجوهایی که در شــریف فیزیک نمی خوانند یا فیزیک یک و دو را ســر کالسش نگذارنده اند، بیشــتر از طریق کانال تلگرامی پربازدیدش شناخته 
شده است؛ جایی که  برداشت های شخصی اش از مسائل مختلف دانشگاه و جامعه را می نویسد و بیشتر در جایگاه یک منتقد قرار دارد. حاال همین استاد 
فیزیک، وسط گود آمده و قرار است به وضعیت پردیس بین الملل تهران دانشگاه سروسامانی بدهد و به قول خودش ریلش را به سمت مسیر درست کج کند. 
با شناختی که از صراحت گفتار و عالقه اش به شفافیت داشتیم، بی واسطه سراغش رفتیم تا حرف ها و نظراتش را درباره وضعیت پردیس و آیین نامه و ساختار جدید آن 
بشنویم. خودش می گوید خیلی از انتقادها مربوط به گذشته پردیس است و آیین نامه جدید به دنبال رفع آنها و باید فرصت داد تا ساختار جدید خودش را نشان دهد.

گفت وگو
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پرونده



رویایــی دارم...«. در  »مــن 
در  و   ۱963 اوت ســال   28
حضور بیش از 250 هزار نفر، 
مارتین لوترکینگ ســخنرانی 
۱7دقیقه ای خود را در مبارزه 
با نژادپرســتی با این جملــه آغاز کرد. او در 
طول ســخنرانی از آرزوها و آمالی گفت که 
حق مســلم هر انسانی به شــمار می رفت و 
مشخصه هایی مثل رنگ پوست نباید هیچ 
تأثیری بر آن داشــته باشند و هربار با گفتن 
»من رویــای ایــن را دارم« تقاضای برابری 
بین همه انســان ها و همــه نژادها می کرد. 
مارتیــن لوترکینگ در ســال ۱968 به قتل 
رســید و هرگز ندید که در قرن 2۱ و در اوج 
پیشرفت بشــریت، در جای جای دنیا هنوز 
هــم نژادپرســتی و تعصبات کــور در مردم 
 جریــان دارد و رویــای او هنــوز هم محقق 

نشده است.
فوتبــال به عنــوان یکــی از پرطرفدارترین 
ورزش هــای دنیــا، هنــوز هم هفتــه ای را 
بدون خبری با تیتر »نژادپرســتی« سپری 
نمی کند. در قلب اروپا بعد از سال ها مبارزه 
و حتی مجازات هنوز هم پدیده هولیگانیسم 
در اکثر تیم ها مشــاهده می شــود. اوضاع 
فوتبال ایتالیا افتضاح اســت. از عصبانیت 
کویــن پرینس بوآتنــگ به دلیــل درآوردن 
صدای میمون هنگامی که او صاحب توپ 
می شــد تا اشــک های تلخ ماریــو بالوتلی 
روی نیمکــت میالن به دلیــل توهین های 
نژادپرســتانه، از خنده تلخ کوین کنستانت 
مدافع میــالن تا فریادهای بــا بغض مارکو 
زورو در بــازی برابــر اینتر؛ همــه و همه در 
شــهرهایی که مملو از هنر و ادبیات اســت 
نشان می دهد مسأله ای بنیادی تر پشت این 
جهالــت وجود دارد که نه هنر و نه مجازات، 

در سالیان اخیر مانع آن نشده اند. در سایر 
کشــورها هم وضع چندان بهتر نیست. در 
اســپانیا به دنی آلوز موز پرتاب می شــود و 
کمیته انضباطــی انگلیس تقریبا هر هفته 
با چندین مورد توهین نژادی مواجه است. 
در فوتبال فرانسه وقتی بازیکن جوانی برای 
اولین بار برای تیمش بازی می کند، به جای 
آنکه آن بازی برایش خاطره انگیز شــود، در 
کمتــر از ۱0 دقیقــه از شــدت توهین ها به 
گریه می افتد و توان ادامه بازی را از دســت 
می دهد. تازه ترین مورد حاال به بلغارستان و 
سوفیه رسیده است. جایی که داور تا آستانه 
لغو بــازی هم پیش  رفت اما بــا دوبار توقف 
نهایتا بازی ادامه پیدا کرد. شدت توهین ها 
به قــدری زیاد بود که گرت ســاوت گیت در 
کنفرانس بعد از بازی به شــدت به همه چیز 
تاخت و از یوفا خواســتار پیگیری ســریع و 
شــدید شــد. رئیس جمهور بلغارستان در 
واکنــش به این فاجعه گفت: »ما کشــوری 
هســتیم که در زمــان جنــگ  جهانی دوم 
هزاران نفر را پناه دادیم و نباید کوچک ترین 
نشــانه ای از نژادپرســتی را در این کشــور 
شــاهد باشیم«. رئیس فدراســیون فوتبال 
بلغارستان استعفا داد، سرمربی تیم که در 
کنفرانس بازی می گفت توهینی نشــنیده 
اســت، مجبور به اســتعفا شــد و هریســتو 
استویچکوف، اسطوره فوتبال بلغارستان و 
بارســلونا در حالی که در برنامه زنده از این 
حجم اهانت به گریه افتاده بود، خواســتار 
تعلیق فوتبال کشــورش از سوی یوفا شد. 
در مقابل یوفا تنها به بیانیه ای بسنده کرد و 
در بیانیه اش از این گفت که تمام تالشش را 
برای یک فوتبال پاک و عاری از نژادپرستی 

انجام خواهد داد.
در کنار اینها حاال معضل دیگری هم گریبان 

فوتبال را گرفته که به  شدت توی ذوق می زند. 
درحالی که جوامع بین الملل به شدت نگران 
وضعیت کردهای شمال ســوریه هستند و 
آمار کشته شدگان بر اثر حمالت دولت ترکیه 
سرسام آور اســت، بازیکنان تیم ملی ترکیه 
پس از گلزنی ســالم نظامــی می دهند و از 
اقدام کشورشان حمایت می کنند. اقدامی 
که هیچ واکنشی از سوی فیفا در پی نداشت 
و باعث شد بازیکنان ترکیه بار دیگر و این بار 
در قلب فرهنگ و هنر اروپا، فرانســه پس از 
گل سالم نظامی بدهند و خیالشان راحت 
باشد که فعال از سوی فیفا اقدامی نخواهد 
شــد. این بی خیالی فیفا حتی باعث شــد 
هشــتگ Wakeupfifa# در توییتــر ترند 

شــود ولی اوضاع به همین جا ختم نشــد و 
هفته گذشــته هم بازیکنان باشــاک شهیر 
ترکیــه در لیگ اروپــا پس از گلزنــی اقدام 
مشــابهی انجام دادند. فاجعه آنجا شــدت 
می گیرد که سیاست فیفا عمال دوگانه است؛ 
گرانیت ژاکا و ژردان شــقیری، بازیکنانی با 
اصالــت آلبانیایی در جام جهانی گذشــته 
و پــس از برد تیم شــان مقابل صربســتان 
در واکنــش بــه فاجعه جنگ صربســتان با 
کوزوو و آلبانی دست شان را به شکل عقاب 
درآورند تا یاد مردمشــان را زنده نگه  دارند و 
فیفا به فاصله چندســاعت بیانیه سنگینی 
 صــادر کــرد و دو بازیکــن را هم بــا جریمه 

مواجه نمود.

از سالم نظامی تیم ملی آلمان در بازی مقابل 
انگلســتان در ســال ۱938 و تبعیض های 
نژادی در زمــان مارتین لوترکینگ، فوتبال 
هنوز هم به همان معضالت، کم وبیش دچار 
است. اقدامات شدیدتر از سوی نهادهای 
نظارتی شــاید به کاهش ایــن حجم کمک 
کند اما نباید فراموش کرد فرهنگ هواداری 
اولین چیزی است که باید از پایه در دیدگاه 
عموم اصالح شــود؛ جایی که ایــن باور به 
وجود بیاید کــه تنها نژاد موجود در جهان، 
انسانیت اســت و همه ما با هم برادر و برابر 
هستیم و همان طور که مارتین لوترکینگ در 
سخنرانی اش گفت »هیچ گاه ثابت نمانیم، 

همواره به پیش حرکت کنیم«.

نهبهسیاست،نهبهنژادپرستی؛فوتبالرابرایمردمنگهدارید

فوتبالعلیهانسانیت

گرموسردکردنرادریاب؛حتیشماورزشکارخفنعزیز!
یک باور بسیار رایج و نادرست بین ورزشکاران، مخصوصا 
ورزشــکاران جوان این اســت کــه »مــن احتیاجی به 
گرم کردن و سردکردن ندارم«. این یک باور نادرست است 
و همه افراد با هر سطح ورزش و هر مقدار ورزش احتیاج 
بــه آن دارند. باور رایجی وجــود دارد که گرم کردن قبل 
ورزش صرفا به منظور جلوگیری از آســیب دیدگی باید 
انجام شود و بنابراین افرادی که روزانه ورزش می کنند، 
احتیاجــی بــه آن ندارنــد. ایــن در صورتی اســت که 
گرم کردن، عالوه بر کاهش احتمال آسیب دیدگی باعث 
افزایش دمای عضالت و افزایش قطر رگ ها می شود. این 
تغییرات منجر به بهبود خون رسانی به عضالت شده و در 
نتیجه این فعالیت هم به افزایش دامنه حرکتی عضالت 

و هم به افزایش قدرت آنها می انجامد.
نحوه گرم کردن درست: مرحله اول گرم کردن، حرکات 
کششی است. تک تک مفاصل و ماهیچه های درگیر در 
ورزش مورد نظر را با حرکات کششــی گرم کنید. سعی 
کنیــد حرکات کششــی خود را حداقــل ۱0 ثانیه ادامه 
دهید. مخصوصا عضالتی که درد می گیرند، احتیاج به 
کشش بیشــتر دارند. مرحله بعدی، افزایش دمای بدن 
است. در این مرحله 5 تا ۱0 دقیقه حرکت ورزشی مورد 
نظر را با سرعت آهسته و به صورت تمرینی انجام دهید.

سردکردن به اندازه گرم کردن اهمیت دارد
هنگامی که ورزش تان تمام می شــود، عضالت حرارت 

زیادی دارند، رگ ها کامال بازند و تپش قلب تان زیاد است. 
در سنین باال سردنکردن می تواند منجر به ایست قلبی 
شود ولی در سنین جوانی، عوارض دیگری مثل افزایش 
اســید الکتیک و همچنیــن کاهش میزان کشــیدگی 

عضالت ملموس ترند.
نحوه درست سردکردن: هرگز فعالیت ورزشی خود را 
یک باره متوقف نکنید. ســعی کنید به صورت تدریجی 
به حالت توقف برســید. بعــد از توقف بالفاصله حرکات 
کششــی را شــروع کنید، زیرا این زمــان بهترین موقع 
افزایش انعطاف بدن است. زمان کشش عضالت کمی 
باید طوالنی تر از گرم کردن باشد و کشش هر عضله باید 
۱0 الــی 30 ثانیه به طول بیانجامد. فشــار زیادی روی 

عضالت وارد نکنید و همچنین همواره زیاد نفس بکشید، 
زیرا در صورت کمبود اکسیژن اسیدالکتیک که منجر به 

گرفتگی و خستگی تان می شود، زیاد ترشح می گردد.

باورهای غلط

علیرضا 
جعفراسماعیلی

گزارش

مسابقاتورزشیدانشگاهازرگگردنبهشمانزدیکتراست
در شــریف ما اواســط پاییز را همه به شــروع 
میان ترم هــا می شناســند، مخصوصــا اگــر 
ورودی باشــی و بــا غولــی بــه نام نمــره تازه 
آشــنایی پیدا کرده باشی. اما داستان برای برخی از افراد 
به نوعی دیگر اســت. آنهــا پاییز را نه بــرای پیاده روی، نه 
برای باران هایش و نه به امتحاناتش می شناســند. پاییز را 
با »شــروع مسابقات ورزشی دانشــکده ای« یاد می کنند. 
برای اکثــر آنها تشویق شــدن، پیروزشــدن و تالش کردن 
اهمیت بیشــتری نســبت به زندگی روزمره شریفی شــان 

دارد. امســال هم مثل ســال های قبل مســابقات در حال 
شــروع اســت. والیبال هفته آینده شــروع خواهد شــد و 
عالقه منــدان بایــد دســت بجنباننــد و جایی بــرای خود 
در تیم دانشــکده دســت وپا کنند. ســایر رشــته ها مانند 
فوتســال و بســکتبال و... هــم بالفاصله بعد از آن شــروع 
خواهند شــد. برنامه مســابقات را نیز از کانال تربیت بدنی 
کنیــد.  پیــدا  می توانیــد   @sharifsports آدرس  بــه 
 خوابگاهی هــا هم مســابقات فوتبال شــان همین حوالی 

برگزار می شود.

 خبر 
کوتاه
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ورزش و سالمت



عملیاتقهرمانانهیاداستانیتکراری
هفتــه گذشــته ابتــدا ترامــپ در توییترش 
گفــت اتفاق مهمــی رخ داده و در ادامه یکی 
از مقامــات نظامــی آمریــکا و همچنین خود 
ترامپ اعالم کردند سیا محل اختفای ابوبکر 
البغدادی رهبــر داعش را یافتــه و نیروهای 
آمریکایی در یک عملیات نظامی او را محاصره 
کرده اند و او خود را با جلیقه انتحاری منفجر 
کــرده اســت. نکته دیگــری که مــورد توجه 
کاربران قــرار گرفته بود نحوه اعالم این خبر 
از زبــان ترامپ و مقایســه اش بــا اعالم خبر 

کشته شدن بن الدن از طرف اوباما بود.

 TheRealSamuel

امروزو هم با خبر کشته شــدن ابوبکــر البغدادی بیدار 
می شیم. بزرگوار سه ماه بود که کشته نشده  بود. داشتیم 

نگرانش می شدیم.

محمدصالح سلطانی 

ســرکرده ی #داعش آن روزی هالک شــد که ســردار 
عزیز مــا، حکومت خودخوانده اش را برای همیشــه به 
گورســتان تاریخ فرســتاد. از آن به بعد، ُمرده و زنده ی 
#ابوبکر_البغــدادی برای مردم دنیا تفاوتی نداشــت 
که حاال بخواهند برای ُکشنده ی جسم این تروریست، 

هورا بکشند.

علی پرویزی 

مالعمر )رهبر طالبان(، ســرهنگ قذافــی )دیکتاتور 
لیبــی(، بن الدن )رهبر القاعــده( و حاال هم #ابوبکر_
البغدادی همگی به »مسخره ترین« شیوه ممکن و بدون 

بازجویی و محاکمه کشته شدند...
داســتان چیه دقیقا؟ اگه زنده میموندن قرار بوده کی 

رو لو بدن؟

 Shayan

اینکه آمریکا رهبر #داعش رو کشته منو یاد بازی مافیا 
مینــدازه که وقتی یه مافیا لو میره مافیاهای دیگه میان 

میکشنش که بگن آره ما مافیا نیستیم

��هو ساقی 

#خبر_فوری
ابوبکر بغدادی در حال حاضر جهنم نیست.

»خانهپدری«توقیفشد
خانه پدری فیلمی اســت از کیانوش عیاری 
که سال 1389 ساخته شده. این فیلم سابقه 
طوالنی در توقیف دارد. اولین بار سال 1393 
اکران شد ولی در کمتر از یک روز از سینماها 
جمع و توقیف شــد. همچنیــن فیلم در یک 
دوره جشــنواره فجر اکران شــد ولی بعد از 
جشــنواره هم دوباره اجازه اکران نیافت تا 1 
آبان 98 یعنی هفته گذشته. این بار هم فقط 
5 روز اکران شد و با دستور دادستانی مجددا 
حکــم توقیف گرفت تا رکــورد »دو بار توقیف 

شدن« را برای خود ثبت کند!

سیدامیر 

فیلم هایی که سالیان سال #توقیف بودن، اکران میشن 
و آب از آب تکون نمیخوره

یکی نیست یقه ی اون ممیز و سانسورچی رو بگیره بگه 
چرا این همه سال الکی جلوی این فیلمو گرفته بودین؟

مجتبی 

خالصــه، فیلمســازهای دغدغه مند زیر بــار توقیف و 
سانسور له می شوند؛ می مانند فیلم های طنز مبتذل، 
فیلم هایی با روایت دلخواه حاکمیت و یک ســری فیلم 
سطحی دیگر که پرفروش شوند؛ آن وقت مشکل از »ما 
ایرانیان« و افت ســلیقه مان است که سطح سینما این 

است؟! ریشه ای سیاسی تر از این؟

 la vie en khashy

من اگه جای کیانوش عیاری بودم مثل داریوش مهرجویی 
برای »علی سنتوری« خودم میرفتم فیلم رو میدادم ب این 

سی دی فروشا ک پخشش کنن. کامال بدون سانسور.

ژان باتیست 

خوندن بعضــی از نظرات در مورد »خانــه پدری« واقعا 
آزاردهنده اســت، قشــنگ معلومه طرف حتی فیلم رو 

ندیده و داره قضاوتش میکنه �🌍�

 Nima

فیلم #خانه _پدری از معدود فیلم های ســینما بود که 
برای دیدنش اشتیاق داشتم.

هر روز بیشتر اندک خوشی های زندگیمون تو این کشور 
رو میگیرن.

جلدفرهنگی
هفته گذشته اگر تعطیالت و بین التعطیلین ها 
را به هم نچســبانده و دانشــگاه آمده باشید، 
احتماال چشم تان به جلد روزنامه شماره 828 
خورده است. روی جلد این شماره دکتر نورانی 
استاد دانشــکده مکانیک حضور داشت که 
به تازگــی به عنوان مدیر فرهنگی دانشــگاه 
منصوب شده است. در توییتر از شما نظرتان 
را در رابطــه بــا این جلد جویا شــدیم و در این 

شماره سراغ این نظرات رفتیم.

روزنامه شریف 

دکتر نورانی، اســتاد دانشــکده مکانیک و مدیر جدید 
فرهنگی دانشــگاه این هفته قبول کردن که سوژه جلد 
روزنامه بشــن. این جلد بازخوردهای مختلفی داشت؛ 
بعضی خیلی از این حرکت استقبال کردن و برخی هم 

گفتن که پرستیژ استادی دکتر حفظ نشده.
نظر شما چیه؟

نظرتون درباره جلد روزنامه رو همین جا بگید.

 Ali madani

نمیدونم چرا این عکسو که دیدم یاد »مسعود شصتچی« 
توی مــرد هزار چهره افتادم! امیدوارم دکتر آخرش نگه 

:»من از اولش هم اشتباهی بودم!«

 Mortezaa Kiani

با این طرح جلد شــأن و شــخصیت و فهم دکتر نورانی 
چندین سطح در نظر حقیر ارتقا پیدا کرد.  البته که تصور 
من از ایشون هیچ اهمیتی نداره ولی خواستم بگم با این 
کارا اساتید نه تنها شأنشون پایین نمیاد که باال هم میره

 Mohammad Saleh Ansari

نکته جالب تر اینه که این عکس جمعه گرفته شده. یعنی 
بزرگوار جمعه دانشگاه بوده و حاضر شده اینقدر وقت و 
حوصله بذاره برای عکس. با بچه ها هم که صحبت کردم 
حرفشــان یک چیز بود: »خیلــی آدم باحالیه«. باحال 

باشید تا دنیا قشنگ بشه.

 Hosein Ghoreishi

جالبه.
شــان اســتاد به علم و مخصوصا ارتباطــات صمیمی و 

همکارانه ش با دانشجوها و سایر اساتیده.

ازهردریسخنی

 Fatemeh Bagheri

برای ثبت نام در طرح #شــهید_احمدی_
روشن که توسط #بنیاد_ملی_نخبگان اجرا 
میشــه باید معدل باالی ۱7 داشته باشید. 
جالب اینجاســت که خود شــهید احمدی 
روشن با معدل ۱5 از شریف فارغ التحصیل 

شد :(

محمدصادق محمدیان 

حــذف مدارس ســمپاد و نمونه بــا مصوبه 
مجلس!

تنها چند روز پس از مطالبه نخبگان در دیدار 
با رهبری مبنی بر ابالغ مصوبه ش.ع انقالب 
فرهنگی و یک روز پس از ابالغ اساســنامه 

سمپاد توسط رئیس جمهور
بزودی در ج.ا:

بازتولید مستمر طبقه ثروتمند در نهادهای 
اقتصادی و سیاسی جامعه

 Seyed Hassan Hosseini

دوستانی جویای حال بودند. شکر خدا. در 
حال ریکاوری ترک  ؛ مصرف تلگرام به صفر 
رسیده، واتس اپ تقریبا یک وعده بعد شام، 
اینســتا در رژیم مصرف فعال اوکی، در مورد 
توییت، رفقایی جــوان و همکارانی توصیه 
اکید به روزه داری کردند. در کل چله نشینی 
پاکســازی مجازی کار میکنه و موفقه شکر 

خدا. شما هم میتونین

زندگیدرارتفاع
کوه نوردی رو به صــورت حرفه ای از 
دبیرستان البرز شــروع کردم. سال 
67 متالورژی شــریف قبول شــدم و 
کوه نوردی رو در دانشــگاه ادامه دادم. دو ســال 
بعد، گــروه کوه نوردی تربیت بدنی شــریف رو به 
همراه چند نفر از دوســتام تشــکیل دادیم و اکثر 
قله های معــروف رو فتح کردیم. تو ســال 78 بود 
که دیواره ســنگ نوردی دانشــگاه رو با مساحت 
خیلی کــم )36 متر مربع( احداث کردیم. بچه ها 
در فصل های سرد داخل سالن تمرین می کردن و 
تو فصل های گرم هم تمرینات شون رو تو فضای باز 
و طبیعت انجام می دادن. خروجی این تمرینات 
سنگ نوردی منجر به صعود علم کوه شد. هرسال 
تابســتون به صورت اردویی و به مــدت یک هفته 
قله های معروف و یخچال ها و دیواره هاش رو صعود 
می کردیم. بعدها تصمیم گرفتیم صعود زمستانه 
دیواره علم کوه رو انجام بدیم. ســال 79 رفتیم به 
ســمت صعود زمســتانه دیواره کــه از لحاظ فنی 
تقریبا اولین بار بود که در کشور صورت می گرفت. 
اون سال به خاطر کم تجربگی موفق نشدیم. سال 

80 موفق شدیم و باالخره در زمستون صعود کردیم 
که این صعود تا 2 سال پیش فنی ترین صعود کشور 
به حســاب می اومــد؛ صعودی که با دانشــجوها 
و فارغ التحصیالی شــریف انجام شــد. سال 86 
مساحت دیواره سنگ نوردی دانشگاه رو به ۱60 
متر مربع گســترش دادیم و تو سال 96 هم نسل 

جدید دیواره ها رو به شریف آوردیم.
من 20 سال در کارخونه ها و شرکت های مختلف 
کار می کردم. بعد 20 سال این کار رو کنار گذاشتم 
و از اون به بعــد کار من به صورت حرفه ای، کار در 
ارتفاع، سنگ نوردی و کوه نوردی شد. از مهم ترین 
پروژه هایی که در رابطه با ایمنی جاده انجام دادیم، 
پــروژه ای در جــاده هراز بود به نام پیچ شــیطان. 
ســال ها نفرات زیادی به خاطر ریزش ســنگ در 
این جاده تلف می شــدن. به خاطر ریزش سنگ 
کارگرها نمی تونستن اونجا کار کنن. ما با استفاده 
از فکر و تجربه بچه های شریف تونستیم سیستمی 
رو طراحی کنیم که سنگ های لغزان را اول بریزه 
و جاده رو ایمن ســازی کنه تــا کارگرها بتونن کار 
رو پیش ببرن. از دیگر پروژه های ایمن ســازی که 

انجام دادیم، کشــیدن فنــس در دامنه های کنار 
جاده ها برای جلوگیری از ریزش سنگ بود. توی 
کار ســاخت و نصب دیواره های سنگ نوردی هم 

مشغول هستم.
یه سری صعودهای برون مرزی هم داشتم: ترکیه 
)دیواره دمیرکازیک(، روسیه )البروس(، قزاقستان 
)خان تانگری(، تانزانیا، پاکســتان )اسپانتیک( 
و آخرینــش هم لنین در قرقیزســتان بــود. دوره 
مربی گری رو ســال 72 شروع کردم و بعدش دوره 
غارنوردی رو زیر نظر مربیای فرانسوی گذروندم. 
یــک دوره هم بــرای آموزش آبشــارهای یخی به 
فرانسه رفتم. تقریبا نزدیک به ۱00 دوره مربی گری 
و کارآموزی برگــزار کردم. در حال حاضر هم توی 
گروه کوه نوردی و ســنگ نوردی شــریف مشغول 
هستم. کار تو شــریف خیلی برام راحت تر از بقیه 
دانشــگاه هاس، چــون بچه ها مطلب رو ســریع 
می گیرن و تعهد باالیی در کارشــون دارن. دلیل 
موندنم تــوی محیط ورزش و دانشــگاه به خاطر 
صمیمیتی هست که توی این محیط وجود داره و 

جاهای دیگه راحت پیدا نمی شه.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  829

   1398 مـاه  آبان   11 شنبـه 

7

هزار قلم



قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(ها را با 
استفاده از پل )خط(هایی که بین آنها رسم می کنید، به هم متصل 

نمایید. البته پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا ۴5 درجه باشند
z	.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شــود باید با شماره آن

جزیره برابر باشد.
z	 اتصال جزیره ها از طریق پل ها باید یک گراف همبند تشــکیل

دهد.
z	 چند پل در شــکل اولیه داده شــده اند. شــما باید بقیه پل ها

را پیدا کنید.

طرشترا
بیروتمیکنیم

دلیــل تعطیل بــودن مطــب در دو 
هفته گذشــته این است که قرار بود 

بخشــی از تعطیالت هفته گذشته را به 
ترکیه بــروم تا به محرومین اســتانبول 
و آنتالیا مشــاوره تحصیلــی، اپالی به 
ایران، کسب وکار، ازدواج و... بدهم ولی 
یکی از دوستان لبنانی ام تماس گرفت و 
گفت: »بیا اینجا ببین چه خبره! اینجا 
بیشــتر به درد می خوری«؛ راست هم 
می گفت، رفتم دیدم چه خبر اســت و 
واقعا هم من بیشــتر به درد خوردم هم 
لبنان بیشتر به دردم خورد. دوستان به 
بنده گفتند درباره انتگرال بنویس ولی 
ترجیح دادم تجربیاتم را در اعتراضات 
لبنــان در اختیــار معترضیــن جنبش 

#هشت_و_نیم بگذارم.
متأسفانه ما ایرانی ها آن قدر از مذاکره 
ضربــه خورده ایــم کــه فکــر می کنیم 
تنهــا راه باقی مانده خشــونت اســت 
که می توان با آن بــه مصاف ظلم رفت 
و حقــی را گرفــت در حالی کــه من در 
لبنــان دیــدم که آهنگ خــوب و رفیق 
پایــه هــم صدایــش بلندتر اســت هم 
بیشــتر خوش می گذرد! پس شما هم 
اگــر اعتراضی دارید به جــای آنکه در 
توییتــر هشــتگ بزنید، اســپیکرهای 
خود را بــه صحنه بیاوریــد و در حیاط 
خوابگاه ریمیکس شــش و هشت »یار 
 دبستانی« را بگذارید و از اعتراض کردن 

لذت ببرید.
مرگ را بخواهید تا تب را بگیرید! یعنی 
در تجمع خود استعفای رئیس جمهور 
را بخواهید تا راضی شــوند وزیر علوم را 
برکنار کنند. در جنبش هشت و نیم هم 
یک خواسته ایذایی بزرگ مطرح کنید. 
 PES مثال خواستار برگزاری مسابقات
مختلــط بیــن خوابگاهی در ســاعات 
20:30 تا 6 صبح شــوید تا دانشگاه با 
برگزاری آن مخالفــت کند ولی راضی 

شود تردد را در آن ساعات آزاد کند.
ورودی هــا نگــران انتگــرال نباشــند. 
تمــام تشــکل ها و گروه هــای علمی و 
فرهنگی جز جامعه اسالمی هماهنگ 
صحرایــی  کالس هــای  و  شــده اند 
انتگرال برپا می کنند. دکتر علیشاهی 
و دکتر حاجی میرصادقی هم گفتند به 
معترضین خواهند پیوست و در خالل 
اعتراضــات بــه دانشــجویان خواهند 
گفت سطح زیر نمودار را چگونه حساب 

کنند.
فقــط لطفا حتمــا هیئت هــر خوابگاه 
درخواســت را در پرتــال ثبــت کنــد و 
حواس تان باشــد کــه هر خوابــگاه در 
خــودش تجمــع کند؛ تجمــع مختلط 
ممنــوع! خالصه کــه بهانه ای دســت 
رسانه های فرصت طلب داخلی و خارجی 
ندهیــد. نگذاریــد مســیر اعتراضــات 
منحــرف شــود. حراســت و انتظامات 
دانشــگاه و خوابگاه مسئولیت برقراری 
نظم و امنیت تجمع شاد شما را بر عهده 
*  محمدصالح انصاری خواهند گرفت. 

زان با تو نگفته ام که هرگز خود را /  شایسته ی خدمت تو نشناخته ام دیری ست که با غم تو درساخته ام/  پنهان ز تو، با تو عشق ها باخته ام 
)همام تبریزی، قرن هفتم، رباعیات( 

دکتر انوچ*
این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به شــهروندانی که در یک جامعه درجه اول حساب 
نمی شوند، به همه آنهایی که برچسب دیگری خورده اند و همیشه به آن طرف دیوار هل 
داده شــده اند، به آنهایی که همیشه خود واقعی شــان را ندیده ایم و حرف شان را از زبان 
خودشــان نشنیده ایم و با تصورات ذهنی مان قضاوت شان کرد ه ایم و حکم داده ایم. این 

شــماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشجوهای پردیس خودگردان تهران که در ذهن ما 
با ماشین های مدل باالی کوچه استخر به یاد آورده می شوند، به دانشجوهای پردیسی که 
از زمین تا آسمان متفاوتند با آن چیزی که فکر می کنیم، به دانشجوهای پردیسی که قرار 

است جزیی از خانواده شریف باشند و قدر شریف را خیلی خوب می دانند.

192****0938: از دکتر حســیني هــم همچین عکس 
جلدي در بیارید به شــخصه میام کل بچه هــاي ر از دکتر 
حســیني هم همچین عکس جلدي در بیارید به شخصه 

میام کل بچه هاي ر
  بابــا حداقل بگو کل بچه های روزنامه ر چی که 

بفهمیم اون موقع که میای باشیم یا نه!
637****0930: چــرا نباید به فکــر خوابگاه میبودید؟! 

قرار نیست که اســم »برتر بودن دانشگاه شریف« رو فقط 
یدك بکشــیم؟! نباید از هر لحاظ برتر باشه؟! و مخصوصا 
مسائل رفاهي؟! این خیلي غیرمنطقیه که انتظار داشته 
باشــیم »دانشگاه شــریف« برا دانشــجوهاش حداقل یه 

چهاردیواري جور کنه؟!
  مــا در دانشــگاه خانــه آخــرت رو در اولویت 
قــرار دادیم. بعدش به این نتیجه رســیدیم کــه با تأمین 

چهاردیــواری دنیــوی، قصرهای اخــروی رو تحت تاثیر 
قرار می دیم. این شد که بی خیال ماجرا شدیم کال!

091****0912: چــرا طراحاي گرافیك پوســترهاي که 
قول میدن بزنــن رو به موقع تحویل نمیدن؟ چه وضعیتیه 

آخه؟
  بی کفایتی. اگر این نبود، فســاد نزدیکان. اگر 

این هم نبود دیگه توطئه زنان دربار!

تقدیم می شود به ...
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دکتر انوچ

تجمعبزرگآشغالهاجلویدفترریاست
از وقتی پویش »شریف آشغال« در دانشگاه پا گرفت و همه 
دانشجویان، کارمندان و استادان به فعاالن محیط زیستی 
پیوستند، دانشگاه شــریف در آخرین رتبه بندی سرویس 
محیط زیست نشریه »داد«، در رتبه نخست منطقه نوآوری 
شریف قرار گرفت. رتبه دوم با فاصله ای معنادار در اختیار 
»طوط« )طرشــت اونیورسیته آف طکنولوژی( و رتبه سوم 
در اختیار »لطط« )لبنیاتی طرشت آف طکنولوژی( است 

ولی شرایط به این صورت باقی نخواهد ماند.
مرکز آمار ضایعات کشــور اعالم کرده است در ماه گذشته 
آمار کاغذ تحویل داده شده از »باوان« )شریف آشغال سابق( 
به صفر رســیده اســت در حالی که آمار زباله تفکیک شده 
تحویلی از دو رقیب دیگر رشــد کرده است. کنجکاو شدیم 

که دلیل این افت عملکرد را دریابیم.

طی تماسی که با مسئوالن باوان داشتیم متوجه شدیم آنها 
بی مکان و آواره شــده اند. یحیائیان، دبیــر باوان به روزنامه 
گفت: »پروژه احداث دانشــکده هوافضا به جریان افتاده 
است و انبار باوان باید تبدیل به اتاقک نگهبانی کارگاه شود«. 
هم اکنون نزدیک به 200 کیلوگرم کاغذ و کتاب ارزشــمند 

بی خانمان شده اند و سرنوشتشان مشخص نیست.
دکتر رجبی، مدیر امور ساختمان و تأسیسات هم در جمع 
خبرنگاران گفت: »به خدا قسم دلمون با باوانه. جا نداریم 
بدبختی! ولی من هر جور شده یه جای خوب براشون ردیف 
می کنم.« دکتر حســینی، مدیر امور پشــتیبانی دانشگاه 
هم در مجمع جهانی پشــتیبانی، نسبت به وضعیت باوان 

واکنش نشان داد و ابراز نگرانی کرد.
مسئوالن دانشگاه به نظر مصمم می رسند تا مشکل باوان 

را حل کنند اما فاصله کارد تا استخوان به میلی متر رسیده 
اســت. مقدار زیادی کاغذ در دانشــگاه، در اتاق استادان 
و اتاق های خوابگاه جمع شــده اســت که بچه های باوان 
به دلیل نداشــتن انبار از تحویل گرفتن آن عاجزند. حتی 
تصاویــر Google Earth نیــز ایــن مهم را تأییــد می کند. 
آشــغال های بالتکلیــف در توییتــر جمــع شــده اند و بــا 
طوفــان توییتری و هشــتگ #انبارمون_رو_پس_بدید و 
how_dare_you# مدیریت دانشــگاه را تهدید به تجمع 

برابر دفتر ریاست تهدید کرده اند.
با اینکه دانشــگاه برای حمایت از گروه باوان مصمم است 
ولــی برای جلوگیری از ورود و دخالت مجامع بین المللی، 
به نظر می رسد مدیران دانشگاه باید در سر و سامان دادن 

به آن عجله کنند.

پیچک
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