
ُمرده باد مخالف من
نشسته ام در خانه و در بی رمقی ناشی از قرنطینه توییتر 

 محمدحسین 
هوائی

را باال و پایین می کنم که مبادا خدای ناکرده دســتم به 
آن کتاب لعنتی بغل تختم برود و باالخره تمامش کنم. 
نرم افزار بنده خدا از صبح چندبار پیغام داده که »فالن 
توییت خیلی دیده شــده؛ برو ببین چیه قضیه.« به یاد 
آن »دعوااااا دعوا هی هی« گفتن های مدرسه که با بچه هایی که دور صحنه 
دعوای دو نفر در حیاط مدرســه جمع شده اند ســرمی دادیم، می روم ببینم 
قضیه چیست؛ با علم به اینکه می دانم نه تنها چیزی قرار نیست به دستم بیاید 
بلکه قید اعصاب اندکم را هم باید از همین االن بزنم. وارد صحنه می شــوم. 
طبق عادت، نام و عکس نویسنده پیش از رشته توییت بلندباال و هشتگ های 
بی شمارش توجهم را جلب می کند. یکی،دو تا از هشتگ ها را که می بینم با 
تصوری که از نویسنده دارم، خودم جای خالی بین هشتگ ها را هم پر می کنم 

و حدس می زنم تقریبا چه گفته. قبل از هرچیز برایم سؤال می شود که چطور 
تا این لحظه این فرد را بالک نکرده ام؟ شــاید از رودربایســتی بوده! بالکش 
می کنم و روی دکمه به عالوه پایین صفحه ضربه می زنم که توییت کنم »یکی 
دیگه رو هم بالک کردم! با اینا نمی شه بحث کرد.«. بقیه روز را می نشینم پای 
صفحه پیغام ها که الیک ها را تک تک ببینم و خودی و ناخودی را تفکیک کنم.
مسلما حق با من است. عقل، منطق، دین، علم و تمام بنیان های بشری حرف 
من را می زنند. البته تقصیر او هم نیســت. تقصیر بزرگ ترهایش اســت. من را 
هم اگر از بچگی باد کرده بودند که فالن چیز بد اســت و با داد و بیداد و قیل و 
قال همیشــه حرفم را به کرسی نشانده بودم و زور و زر و تزویر همگی پشتم بود 
همین حرف را می زدم. پشت شان گرم اســت. می آیند و پرونده ای می سازند 
برای مِن بچه مردم و یک میز می گیرند در اداره مربوطه و خدا را چه دیدیم، چه 
بسا یک کاخ هم در بهشت! به یاری خدا اگر شانس با ما یار باشد تا ۱۴۰۰ این 

جانی های متعصِب خشک مغز را کنار می زنیم و بعدش همه شان را از برج ابنس 
آویزان می کنیم. چرا باید االن با اینها کلنجار بروم؟ در حکومت بعدی، از فردای 
آزادی، نمی گذاریم صدایشان دربیاید که بخواهند از این مزخرفات تحویل بچه 
مردم بدهند. راحت و آسوده. نیازی به بحث نیست. عقیده من مستقل از عقیده 
اوست؛ نه در برابر آن. او باشد یا نباشد حرف من همین است. تغییری در موضع 
مــن صورت نخواهــد گرفت. چرا؟ چون حرف من حق اســت. مو الی درزش 
نمی رود. سوراخ ندارد. حرفی که حق است هم نیاز به مخالف ندارد. سر و کله 
پیام سردبیر از باالی گوشی پیدا می شود. توییتر را می بندم و ورد را باز می کنم. 
فرصتی جدید پیدا کردم که حرفم را بزنم؛ روی جلد روزنامه. خوبی روزنامه این 
است که خیلی تعاملی نیست. کسی مخالف باشد فوقش نمی خواند. می توانم 
فقط حرف بزنم. فقط حرف، حرف، حرف... نیازی به شنیدن چیزی نیست. 

هندزفری ام را در گوشم می گذارم. صدای محیط، آزارم می دهد.
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»شنبه تعطیل نیست«ترین
تقویم آموزشــی ترم بهار و تابستان امسال با توجه به شیوع کرونا 
و مجازی شــدن فعالیت های آموزشی دانشگاه کمی تغییر کرده 
و تاریخ هــا کمی عقب افتاده اند. در برنامه جدید ۶ و ۸ شــهریور 
به عنوان تاریخ برگزاری امتحان های ترم تابستان تعیین شده ولی 
وقتی نگاهی به تقویم می اندازید، متوجه می شوید که از قضا اگر 
ماه های قمری مثل عادت معمول شــان طبق تقویم پیش بروند، 
۸ شهریور تاسوعاست و تعطیل. حاال یا حواس مسئوالن آموزش 
دانشگاه نبوده و یا از ستاد استهالل خودشان دل شان قرص است 

که تاسوعا و عاشورا آن شنبه و یک شنبه نخواهد بود.

»زنده بمانیم قوی تر می شویم«ترین
آموزش دانشگاه از فرصت مجازی شدن فعالیت های آموزشی و هر 
نوع دیگر از فعالیت های انسانی استفاده کرده و ارسال و پیگیری 
درخواست های آموزشــی مثل حذف نیم سال، معرفی به استاد، 
 EDU تغییر رشته، انتقال به دانشگاه های دیگر و... را هم به سامانه
افــزوده تا کاغذبازی های اداری و از این اتاق به آن اتاق رفتن های 
بی پایان برای گرفتن مهر و امضا را به خاطره ها بسپارد. همچنین 
الکترونیکی شــدن فرم تطبیق و فرم احراز فارغ التحصیلی هم در 
برنامه آموزش اســت و به زودی از آن رونمایی می شــود. به همین 
خاطر »زنده بمانیم قوی تر می شویم« را به آموزش تقدیم می کنیم.

اعتراض پردیسی ها به ثابت ماندن شهریه با وجود مجازی شدن فعالیت های آموزشی

مجازی با قیمت حضوری
در دانشکده مجازی چه می گذرد؟

»در دانشــکده«، نشــریه انجمــن 
علمــی کیمیــا در شــماره ۷۴ بــه 
وضعیت آموزشــی دانشکده در دوران 
قرنطینه پرداخته اســت و برای این کار 
هم سراغ دانشجوها رفته و حرف شان 
را شــنیده و هم به حرف های مسئوالن 
دانشکده توجه کرده است. تیتر »جواب 
کرونا خاموشی ســت...« به همراه یک 
طرح گرافیکی از درس خواندن مجازی 
در خانــه روی جلــد این شــماره دیده 
می شــود. »ولی افتاد مشــکل ها...« 
تجربه نگاری یک ورودی  اســت از آغاز 
فعالیت دانشــجویی اش در ســال اول 
ورود بــه دانشــگاه و برگزاری جشــن 
دانشــکده ای. »غلط انــدر غلط« هم 
دغدغه اش درست نوشتن زبان فارسی 
در فضای مجازی ا ست. بخش »پشت 
درهای شریف« چند پیشنهاد خواندنی 
و دیدنی و شــنیدنی و مجــازی دارد و 
بخــش »شریف پســند« هــم از کاربرد 
نانوفناوری در تولید مواد و تجهیزات با 

خواص بهبودیافته می گوید.

رویان موادی
شــماره دوازدهــم »رویان« دانشــکده 
مهندســی و علم مواد را از روی جلد که 
نمی شود زیاد شــناخت؛ نه طرح جلد 
معنــا و مفهوم خاصــی را بــه خواننده 
منتقــل می کنــد و نه تیتــر اصلی روی 
جلــد دیــده می شــود. روایــت یکی از 
فارغ التحصیــالن دانشــکده از زندگی 
تحصیلــی و کاری خــودش، مقاله ای 
دربــاره مــواد نانومتخلــل، مصاحبه با 
یکی از دانشجوهای تحصیالت تکمیلی 
دانشکده درباره پروژه کارشناسی اش در 
کنار خالصه ای از پروژه و نتایج آن مطالب 
اصلی نشریه را تشکیل می دهند. معرفی 
کتاب »لبخند غیرمجاز« و تبریک اعیاد 
شــعبانیه، دو صفحه آخر رویان اســت. 
موضوعات انتخابی رویان نسبتا خوب 
و جذاب است ولی برخی ایرادات فرمی 
مثل نداشــتن تیتر یا روتیتر و زیرتیتر و 
تصاویر مناسب و مخاطب پسند از نمره 

آن کم می کند.

این درگه ما درگه نومیدی نیست
هیئــت الزهــراء )س( دانشــگاه برنامه های ماه رمضان امســالش 
مجــازی پیش می برد. هرشــب از ســاعت ۲:۱۵ تــا ۳:۴۵ بامداد 
ســخنرانی حجت االســالم پویا و مناجات خوانی حجت االســالم 
قاسمیان و حجت االسالم رشدی در مسجد خالی این روزها برگزار و 
به صورت زنده از کانال های ارتباطی مختلف هیئت پخش می شود. 
عصرها نیز از ساعت ۱۸ محفل جزءخوانی قرآن برپاست و بعد از آن 
 vclass هم از ساعت ۱۸:۴۵ حلقه تدبر در قرآن که از طریق سامانه
هیئت می توان در آن حضور داشت. جشن والدت امام حسن )ع( و 
احیای شب های قدر ماه مبارک نیز در برنامه بچه های هیئت هست 

تا مفصل تــر بتوانند جای خالی هیئت و مســجد حضوری را برای 
مخاطبان شان پر کنند.

پویش کریمانه خانواده شــریف هم که با همــت بچه های هیئت و 
همکاری گروه های مختلف دانشجویی و استادان و فارغ التحصیالن 
راه افتاده، وارد مرحله دوم شــده اســت. در مرحله اول هزار بسته 
حمایتی میان خانواده های نیازمند در مناطق ۱۹ و ۲۰ تهران توزیع 
شــد و در مرحله دوم هم دو هزار بســته حمایتی بعد از آماده سازی 
در مســجد دانشــگاه در یکی،دو روز آینده به دســت خانواده های 

شناسایی شده می رسد.

شــیوع کرونا، فعالیت های 
آموزشی دانشگاه را از اوایل 
اســفند از حالت حضوری 
به مجــازی تبدیل کرد و در نتیجه حضور 
دانشجوها در محیط دانشگاه و استفاده 
از امکانات فیزیکی آن در ترم بهار محدود 
بــه دو هفتــه ابتدایــی آن مانــد. همین 
موضوع ســبب شــد تخفیف هایی برای 
هزینه هــای زندگی دانشــجویی در نظر 
گرفته شــود؛ بــه عنوان مثــال صندوق 
رفاه دانشجوها اجاره بهای خوابگاه ها را 
دوباره حســاب کرد تا دانشجوها فقط به 
ازای مدت زمان حضورشان در خوابگاه 
اجــاره بپردازند. در ایــن میان بچه های 
پردیس دانشــگاه هــم انتظار داشــتند 
تخفیفی برای شهریه شان در نظر گرفته 
شود ولی تاکنون مســئوالن پردیس زیر 
بار این درخواست نرفته اند و تخفیفی در 

شهریه پردیس نداده اند.
در واقع طبق مصوبه شورای سرپرستان 
دانشــگاه درباره نیم سال جاری پردیس 
خودگــردان تهران، تســهیالت زیر برای 
شهریه دانشجوهای پردیس درنظر گرفته 

شده است:
z	 ،برای حذف یــک درس در ترم جاری

۸۰درصد شــهریه متغیر و برای حذف 
دروس دوم ۵۰درصد شــهریه متغیر به 

دانشجو برگردانده می شود.
z	 ،برای حذف ترم با احتســاب سنوات

صرفــا ۵۰درصــد شــهریه متغیــر به 
دانشجو برگردانده می شود.

z	 ۹۹ برای دروســی که تا پایان تابستان
تشکیل نشود کل مبلغ شهریه عودت 
داده خواهد شد و از کارنامه به صورت 

خودکار حذف خواهد شد.
z	 بــرای دانشــجوهایی کــه روال عادی

تحصیلی خود را طی کنند، کاهشــی 
در شهریه اعمال نخواهد شد.

پردیسی ها نسبت به این مصوبه اعتراض 
دارنــد و اعتــراض خود را بــه روش های 
مختلــف به گــوش مســئوالن پردیس و 
دانشگاه رسانده اند. البته با توجه به اینکه 
پردیس از دو ســال پیش شورای صنفی 
نداشته، به صورت غیررسمی و خودجوش 
چنــد نفر از دانشــجوهای آن نمایندگی 
دانشــجویان برای پیگیری این اعتراض 
را به عهــده گرفته اند. در ابتدا نامه ای به 
همراه امضای تعدادی از دانشــجوهای 
پردیــس با موضوع درخواســت تخفیف 
شــهریه ترم جــاری برای دکتــر فتوحی 
فرستاده شده که رونوشت آن نیز به دست 
دکتر اجتهادی، رئیس پردیس و تعدادی 
دیگر از مسئولین دانشگاه رسیده است. 
حدود ۲۰۰ نفر )دو ســوم دانشجوهای 

پردیس( این نامه را امضا کرده اند.
در مرحله بعــد کارمندان پردیس تلفنی 
از دانشــجوها دربــاره کیفیــت و کمیت 
برگزاری کالس های مجازی نظرسنجی 
کرده اند و نتایج نظرسنجی رضایت نسبی 
دانشجوها را نشان داده است. پنج شنبه 
هفته پیش هم جلسه ای مجازی با حضور 
حدود ۱۰۰ نفر از دانشجوهای پردیس و 
دکتر اجتهادی و دیگر مسئوالن پردیس 

برگزار شــده تــا سنگ هایشــان را با هم 
وابکنند. در این جلســه دکتر اجتهادی 
با اســتناد به قــرارداد منعقدشــده بین 
دانشــگاه با دانشجوها این طور گفته که 
دانشــگاه فقــط آموزش باکیفیــت را در 
ایــن این قــرارداد تعهد کــرده و در حال 
حاضر این تعهد به خوبی انجام می شود و 
نظرسنجی هم همین را می گوید و درباره 
امکانات فیزیکی صحبتی نشده است، به 
خاطر همین دلیلی برای اعمال تخفیف 

در شهریه وجود ندارد.
صحبت های مســئوالن در این جلســه 
بچه هــای پردیــس را قانع نکــرده و آنها 
درخواســت داشــته اند با توجه به اینکه 
در اســاس نامه پردیس مقرر شده حدود 
۳۰درصــد از درآمد آن صرف هزینه های 
خــودش شــود و ۷۰درصــد آن صــرف 
توسعه امکانات دانشگاه گردد، تخفیفی 
در شــهریه این ترم بــه آنها داده شــود. 
همچنین بچه ها به این موضوع هم اشاره 
کرده اند که دانشگاهی مثل علم وصنعت 
در شــهریه ترم جاری برای دانشجوهای 
شــهریه پرداز ۵۰درصــد تخفیــف قائل 
شده است و این تخفیف را حق خودشان 

می دانند.

ترینها

گزارش

دوباره قانون
نشریه »قانون«، نشریه دانشجویان 
تحول خواه دانشگاه صنعتی شریف 

شــماره ۴۲ خود را بعد از مدت ها توقف 
باالخره در اردیبهشت ۹۹ و در ۳۶ صفحه 
منتشــر شد. جلد شــماره جدید قانون 
به تصویری از جنبــش جلیقه زردها در 
فرانسه اختصاص دارد که با تیتر زردنگ 
»دیگر پای یک قهرمان در میان نیست!« 
بــه ماهیــت این جنبــش فاقــد رهبر و 
ساماندهی نامشــخص آن اشاره دارد. 
»نور بر دخمه به اصطالح خودســرها« 
مروری دارد بر برخی موارد برمالشده از 
سوءرفتار امنیتی، نقض حقوق زندانیان، 
شکنجه و اعترافات ساختگی در تاریخ 
معاصر ایران، »اسیر گفتمانی اقتدارگرا 
هستیم« گفت وگویی با سیدضیاء نبوی  
است که ســابقه ۸ ســال و ۸ ماه زندان 
را در کارنامــه خــود دارد ولی همچنان 
دانشجوســت و به فعالیت دانشجویی و 
سیاسی و اجتماعی ادامه می دهد، »این 
فصل را با من بخوان« نیز به تاریخچه ای 
مختصر از فشــارهای نظامی و امنیتی 
بــه دانشــگاه از ســال ۱۳۲۲ تا ۱۳۹۸ 
می پردازد. یــک مقاله سیاســی و یک 
مقاله اقتصادی در کنار نگاهی به نقش 
شبکه های مجازی در گسترش جامعه 
مدنــی قانون ۴۲ را تکمیــل می کنند؛ 
قانونی که بازگشــتی پرفــروغ به عرصه 

نشریات دانشگاه داشته است.

خوابگاه متأهلی شورا ندارد
صنفــی  شــورای  نشــریه  »شــورا« 
دانشجویان در شــماره ۶۵ با تصویری 
از خوابــگاه متأهلــی و تیتــر »اندر خم 
خوابگاه متأهلی« خودش را به مخاطب 
عرضه می کند؛ هم سرمقاله به پیگیری 
شــورای صنفی از مشــکالت خوابگاه 
متأهلــی اشــاره دارد، هم گزارشــی از 
مشــکالت مختلف خوابگاه در نشــریه 
چاپ شده و هم گفت وگویی با مهندس 
ســلطانی، مدیر امور خوابگاه ها ترتیب 
داده شده است. روایت گزارشگر شورا از 
بازدیدش از خوابگاه متأهلی، دیگر متن 
این شماره از نشریه شورای صنفی ا ست.

میز
نشریات

میز
نشریات
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امتحان ها هم مجازی برگزار می شوند؟

امتحان محضر استاد است

آموزش دانشگاه تا االن تصمیم صریح و مشخصی نگرفته 
و صرفا توصیه هایی برای برگزاری امتحانات و توزیع نمرات 
برای استادها فرستاده است. راهکارهای زیر پیشنهادهای 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی است:
z	 برگزاری آزمون هــای کتبی به صــورت غیرحضوری

)take home(
z	 برگزاری آزمون ها به صورت الکترونیکی )با استفاده از

ابزارهایی نظیر سامانه درس افزار شریف(
z	 برگزاری آزمون های شفاهی )با استفاده از ابزارهایی

نظیر vclass و اسکایپ(
z	 جایگزینــی بخشــی از نمره آزمون ها بــا تمرین های

کتبی، پروژه و سمینار
همچنین آموزش ضمن اینکه دســت اســتادان دروس 
مختلف را در انتخاب شیوه برگزاری امتحان باز گذاشته، 
مــوارد زیر را برای اجرای بهتر آزمون و ارزش یابی موثرتر 

توصیه کرده است:
z	 توزیــع نمــره ارزیابی درس بیــن موارد متعــددی از

تمرین ها، پروژه ها، آزمونک ها و آزمون ها
z	 طراحــی فرآیند برگزاری آزمــون به گونه ای که افراد با

سرعت اینترنت متفاوت بتوانند در آن شرکت کنند.
z	 اطالع رســانی نحــوه ارزیابی درس و میــزان تأثیر هر

بخش در نمره نهایی به دانشجوها
z	 طراحــی آزمون هــای غیرحضوری تا حــد ممکن به

صورت کتاب باز
z	 عــدم اجبار بــه اســتفاده از دوربیــن در آزمون های

غیرشــفاهی )به دلیل ایجاد اســترس و امکان نقض 
حریم خصوصی(

z	 عدم اعالم محدودیت زمانی محدودتر از بازه توزیع و
تحویل آزمون برای آزمون های غیرحضوری

z	 برنامه ریزی آزمون های پایانی طبق برنامه زمان بندی
که از سوی آموزش دانشگاه اعالم خواهد شد

z	 توصیه و تأکید دانشــجوها بر رعایت آداب شرکت در
آزمون های غیرحضوری شــامل: عدم دریافت کمک 
از هیچ فــرد دیگری در حین برگــزاری آزمون، حفظ 
محرمانگــی راه حل و عدم در اختیار گذاشــتن آن با 
سایر دانشجوها، عدم انتشــار هرگونه مطلب، نظر یا 
راهنمایی در خصوص ســواالت در گروه های پستی و 
شبکه های اجتماعی، عدم استفاده از ابزارهای کمکی 
نظیر نرم افزارهای محاسباتی و جست وجوی اینترنتی 
به غیر از مواردی که به صورت صریح از ســوی اســتاد 

مجاز اعالم شده است.

در ادامــه برخی از تجربیات دانشــجوها و اســتادان و 
پیشــنهادهای آنها را برای برگزاری امتحانات به صورت 

مجازی مرور می کنیم:
z	 یکی از استادان دانشکده کامپیوتر در آزمون میان ترم

درسش ۷۵ برگه سوال متفاوت برای ۷۵ نفر آماده کرده 
که هر برگه شــامل ۵ سوال تشــریحی و امید ریاضی 

شباهت هر دو برگه زیر ۲۰درصد بوده است.
z	 ،برای برخی از دروس برنامه سازی دانشکده کامپیوتر

امتحان میان ترم به صورت یک مسابقه برنامه نویسی 
آنالین با داوری لحظــه ای و نمره دهی خودکار برگزار 

.ACM می شود؛ چیزی شبیه یک مسابقه

z	 طبق صحبت بچه ها خیلی از اســتادها برای کاهش
احتمال تقلب در امتحان مجازی فرصت پاسخ گویی 
به ســوال ها را به حدی کاهش داده اند که زمان کافی 
برای جــواب دادن بــه آن وجود نــدارد. همچنین در 
سوال های تشــریحی با توجه به نیاز به عکس گرفتن 
از پاسخ و بارگذاری آن در سامانه مقداری از زمان هم 

صرف این جور مسائل می شود.
z	 برخــی دیگر از اســتادها بــرای جلوگیــری از تقلب

داده های هر ســوال را با توجه به شــماره دانشجویی 
مشــخص می کنند؛ مثال پارامتر b در تمامی سوال ها 
عدد آخر شماره دانشجویی به اضافه یک خواهد بود.

z	 مشــورت با باقی دانشــجوها از لحاظ اخالقی جایز
نیســت ولی فرایندی برای جلوگیری از آن هم وجود 

ندارد و امکانش برای دانشجوها فراهم است.
z	 برخی از اســتادان هم سوال ها را برای شاگردان شان

می فرستند و از آنها می خواهند به صورت کتبی تعهد 
بدهند که تنها از اطالعات خودشــان استفاده کنند 
و بعد از پاســخ گویی به ســواالت، برگه پاســخ را برای 

استاد بفرستند.
z	 این امکان برای )CW( در ســامانه درس افزار شــریف

اســتادها فراهم شده که تعدادی سوال طراحی کنند و 
برای هر دانشجو به صورت تصادفی تعدادی از آنها نمایش 

داده شود تا سوال امتحان همه آنها یکسان نباشد.
z	 برخی از اســتادان هم در روش هایی خالقانه ترکیبی

از ســوال های شــفاهی و کتبی طراحــی می کنند تا 
ارزش یابی دانشــجوها دقیق تر باشد و احتمال تقلب 
هــم کاهش پیــدا کند. البتــه برخی از ایــن روش ها 
در کالس هــای با جمعیت پایین قابل اجراســت و در 

کالس های پرجمیعت جواب نمی دهد.
z	 یکی دیگر از استادان هم برای امتحان درس خود این

روش را در نظر گرفته که تعدادی ســوال محاســباتی 
- تســتی در ســامانه درس افزار)CW( طراحی کند، 
به صورتی که پارامترهای سوال به صورت تصادفی برای 
دانشجوهای مختلف تفاوت داشته باشد تا امکان تقلب 
کمتر شود. همچنین سیســتم بعد از پاسخ دانشجو 
درســت یا غلط بودن پاســخ را به او اطالع می دهد تا 
بعد از کسر درصدی از نمره سوال امکان یک انتخاب 

دیگر داشته باشد.
موضوع دیگری که شورای صنفی پیشنهاد آن را مطرح 
کرده، استفاده از سیستم رد-قبول به جای نمره دهی در 
بازه صفر تا بیست است. در واقع شورای صنفی می گوید 
روش هــای آمــوزش و ارزش یابی در این تــرم معموال با 
ســعی و خطا و به صورت آزمایشــی جلو می رود و برای 
کاهش اضطراب و بار روانی روی دانشــجوها می توان از 
این سیستم به جای سیستم عادی استفاده کرد؛ کاری 
که دانشــگاه های دیگری در ســطح دنیا هم به آن روی 
آورده اند. البته دانشــگاه فعال این پیشنهاد را نپذیرفته 
و در حال بررسی بیشــتر راهکارهای موجود است ولی 
روی این موضوع تأکید دارد که بهتر است نمره هر درس 
روی موارد مختلف مثل امتحان های میان ترم، پروژه ها، 
تمرین ها و... توزیع شود تا با توجه به شیوه های جدید و 

امتحان نشده حقی از دانشجوها ضایع نگردد.

درست است که هرروز خبر یا شایعه جدیدی از ستاد ملی مقابله با کرونا یا شبکه های اجتماعی یا مصاحبه مسئوالن وزارت علوم درباره ادامه فعالیت دانشگاه ها 
پخش می شــود ولی اگر اتفاق عجیب وغریبی رخ ندهد، احتمالش کم اســت که پای دانشجوها تا آخر این ترم به دانشگاه باز شود. استادها هم خیلی هایشان 
از این موضوع آگاه اند و از االن به فکر راهی برای برگزاری امتحان پایانی شــان به شــکل مجازی هســتند. در این گزارش سعی کردیم با پرس وجو از استادها و 

دانشجوها برخی از روش هایی را که تا امروز امتحان شده یا به ذهن افراد رسیده ذکر کنیم.

گزارش

تفاهم، شاید وقتی دیگر!
همه چیز از پوســتر فروغ شروع شد؛ پوستری که جلد 
جدیدترین شماره نشریه واحد زنان انجمن اسالمی بود. 
جلد طرح و تیتر ساختارشــکنی داشت و توجه همه را 
جلب کرد، هم کســانی که تحسین کردند و هم کسانی 
که تقبیح. ماجرا ســریع به یک دعوای آتشین در توییتر 
شــریفی ها بدل شد. پرچم دار و شــروع کننده بحث ها 
هم بیشتر تقبیح کننده ها بودند. معترضین کار فروغ را 
خالف عفت و حیای عمومی می دانستند. موافقان اما از 
ضرورت پرداختن به چنین سوژه هایی می گفتند. کم کم 
هشتگ بی حیایی هم در پست ها دیده شد و طبق عادت 
مألوف بحث های توییتری همه مشغول داد زدن شدند 

بدون شنیدن حرف دیگری. 
روز سه شــنبه هیئت نظارت بر تشکل های دانشگاه از 

ورود بــه موضوع خبر داد. خبــری که کمی عجیب بود 
اما نشان از حساســیت دانشگاه نسبت به این موضوع 
داشت. بحث پیرامون اینکه چرا هیئت نظارت به ماجرا 
ورود کــرده هم گوشــه ای از جــدال را گرفت تــا اینکه 
چهارشــنبه شورای فرهنگی دانشگاه و در نهایت شنبه 
کمیته ناظر بر نشــریات هم مجازی تشــکیل شــدند. 
شورای فرهنگی کار فروغ را مصداق شکستن هنجارها 
دانست. کمیته ناظر اما جلد، تیتر و یکی از مطالب فروغ 
درباره باکرگی را هنجارشکنانه تشخیص داد و حکم به 

سه ماه توقف انتشار فروغ داد. 
در میــان همه ایــن بحث هــا و رفت وآمدهــای قانونی 
دو جلســه گفت وگو هم برگزار شــد. یکــی را روزنامه و 
دیگــری را معاونت فرهنگی برگــزار کردند. گفت وگوی 

روزنامه بــا حضور دانشــجوها و حاج آقا ســیدجوادی 
به عنوان مهمان برگزار شــد. گفتگوی معاونت اما پای 
اســتادهای دانشــگاه را هم به میان کشید و دانشجو و 
اســتاد را تا پاسی از شب مشغول مباحثه کرد. موافقان 
فروغ از لزوم بحث درباره قاعدگی زنان در جامعه، فشار 
روانــی روی زنان و دختــران به دلیل حساســیت های 
جامعــه و لزوم آمــوزش عمومی می گوینــد و مخالفان 
از حیا و عفت عمومی و نیاز نداشــتن پســران مجرد. با 
این همه باید گفت اگرچه موضع رســمی دانشــگاه در 
هیئت نظارت و شــورای فرهنگی روشــن شد، طرفین 
این گفت وگوی نزاع گونه همچنان بر ســر موضع شــان 
 هســتند و فاصلــه تــا تفاهــم آنچنــان زیاد اســت که 

دست نیافتنی می نماید.

ذرهبین
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ورودی چه سال و مقطع و رشته ای هستید؟
ســالم، من ورودی ســال ۹۵ مقطع ارشد رشته شیمی 

آلی هستم که االن فارغ التحصیل شده ام.
ورودت بــه مقطع ارشــد چطور بــود؟ پروژه 

ارشدت را چطور شروع کردی؟
بعد از ورود به آزمایشگاه در همان اوایل ترم دوم تحصیل 
در مقطع ارشد، شــروع به انجام پژوهش اولم کردم. از 
آنجا که آزمایشــگاه ما فاقد دانشــجوی دکترا بود، الزم 
بود زمان زیادی را صرف پیداکردن استراتژی الزم برای 
انجام پژوهش و همچنین رفع چالش های پیش رو کنم. 
بــرای این پژوهش بیش از یک ســال زمان گذاشــتم تا 

توانستم این پروژه را به مرحله عمل برسانم.
رفتار استادت در مقطع ارشد چطور بود؟

در دوره ارشــد تخلف هــای پژوهشــی از طرف اســتاد 
راهنمای )ســابقم( در حــق من انجام شــد ولی چون 
می خواســتم پژوهش هایــی را که انجــام داده بودم به 
مرحله چاپ مقاله برسانم، از این تخلفات چشم پوشی 

کردم.
بیشــتر توضیح می دهی؟ منظورت از تخلف 

پژوهشی استاد راهنمایت چیست؟
در تکرار یکی از مراحل آزمایش با مشــکل مواجه شدم 
ولی متأســفانه به جای دریافت کمک از طرف اســتاد 
راهنمایــم، تهدیــد شــدم که باید پژوهشــی کــه برای 
دانشــکده تعریف شــده را در زمان باقی مانده )حدود 
پنج ماه( انجام بدهم و حق دفاع با این پژوهش )پژوهش 
اول( را ندارم. تحت اجبار زیاد استادم به ناچار مجبور به 

شروع پژوهش دومم شدم.
در مــورد موضوع پژوهــش دوم با توجه بــه اینکه ایده 
مناســبی پیشــنهاد نشــد، مجبور بودم وقت زیادی را 
صرف خواندن مقاالت جهت تعریف و تعیین استراتژی 
مناسب برای انجام پژوهش کنم. با توجه به اینکه قصد 
داشتم یکی از بهترین پژوهش های دوره ارشد را انجام 
دهم، به صورت شبانه روزی برای به ثمر رساندن پژوهشم 
تالش می کردم. به طوری که بعد از بازگشت به خوابگاه 
زمانی را که باید صرف استراحتم می شد، به ناچار صرف 
پیداکردن راه حل بــرای چالش های موجود می کردم و 
همچنین بخش شبیه سازی پژوهشم را نیز در خوابگاه 

انجام می دادم.
تهدیدهای استاد راهنمایت در چه زمینه ای 

بود؟
در ترم چهارم استاد راهنمایم پیشنهاد تمدید ترم پنج را 
داد تا پژوهش به مرحله چاپ مقاله برسد، ولی من این 
پیشــنهاد را قبول نکردم و در نتیجه او پیشنهادش را به 
تهدیــد تبدیل کرد؛ ازجمله تهدید برای نمره پایان نامه 
و... کــه بعدا به امید ارائه مقاله با اختیار خودم نامه ترم 

پنج را امضا کردم.
برای بهترکردن محتوای پژوهش و در نهایت چاپ مقاله 
در یک مجله معتبر به صورت شبانه روزی کار می کردم. 
از آنجا که کمکی از طرف استاد راهنما به من نمی شد. 
برای حل مشــکالت بعد از دفاع )دی ماه( به ناچار چند 
مــاه اضافی مانــدم تا کارم را بــه اتمام برســانم. بعد از 
تعطیالت نوروز با مشکل نداشتن خوابگاه مواجه بودم، 
به طوری که شب های زیادی را داخل نمازخانه دانشکده 
و یا حتی گاهی در آزمایشگاه سپری می کردم تا فرصت 

بیشتری برای کارهایم داشته باشم.
بعدا از طرف استاد راهنمایم پیشنهاد شد متن مقاله را 
بنویســم. بعد از نوشتن مقاله )که استادم این کار را هم 
بر عهده خودم گذاشــته بود( اسم خودم را به عنوان نفر 
اول نوشــتم که در این مورد هم انصاف را و هم اصول و 
ضوابط را رعایت کرده بودم و در نهایت جهت تأیید، متن 

مقاله را برای استاد راهنمایم ارسال کردم. او درخواست 
برخی اصالحات نگارشی را مطرح کرده بود و همچنین 
اینکه ترتیب اسامی را جابه جا کنم، یعنی اسم خودش 
را به عنوان نفر اول بنویســم و این موضــوع را به عنوان 
قاعده دانشکده در چاپ مقاالت معرفی کرد. اصالحات 
نگارشی خواسته شــده را انجام دادم ولی تغییر ترتیب 
اسامی را نپذیرفتم. در ایمیلی دیگر که از استادم دریافت 
کردم، این طور گفت که اصالحات خواسته شده را انجام 
نداده ام و به دلیل تناقض، مقاله قابل ارسال به مجالت 
نیســت. این گفته و ادعا در حالی بود که هیچ اشاره ای 
به تناقضی که مدنظرش باشــد نکرد تا برای من روشن 

سازد کدام قسمت مقاله تناقض دارد.
تخلفات اســتاد راهنما را به جایی هم گزارش 

دادی؟ جواب شــان چه بود؟ چقدر پیگیری 
کردی؟

برای حل مشکل پیش آمده و جهت جلوگیری از ایجاد 
جو منفی برای دانشــکده، ابتدا از ریاســت دانشکده 
شــیمی تقاضای کمک بــرای حل مشــکل پیش آمده 
را کــردم که رئیس دانشــکده هــم پذیرفت و قرار شــد 
جلســه ای تشــکیل شــود اما با توجه به طوالنی شدن 
زمان تشــکیل جلســه، از پیگیری آن از ســوی ریاست 
دانشــکده صرف نظر کردم و بــرای جلوگیری از اتالف 
وقت بیشتر، شــکایتی به ریاست نهاد کارگروه سالمت 
پژوهش ارائه کردم و خواســتار پیگیری و حل مشــکل 
شدم. بعد از چند هفته در تماسی که از دفتر این نهاد با 
من گرفته شــد، متوجه شدم که شکایتم رد شده است. 
گفتند تخلفی صورت نگرفته است. همچنین از طرف 
مدیریت پژوهشی دانشــگاه به من اعالم شد آیین نامه 
وزارت علــوم درباره موارد تخلفات پژوهشــی منســوخ 
شــده و دانشگاه شریف آیین نامه خودش را جهت بیان 

مصادیق تخلفات پژوهشی دارد. برای من جای تعجب 
داشــت که چرا مدیریت پژوهشی دانشــگاه، شریف را 
مســتقل از وزارت علوم می داند و آیین نامه وزارت علوم 
را که بیانگر مصادیق تخلفات پژوهشی برای موسسات 

آموزش عالی  است، منسوخ شده اعالم می کند.
در ادامه چه کاری جهت رسیدگی به مشکلت 

انجام دادی؟ به کجا مراجعه کردی؟
بر اســاس حرف های مطرح شــده و رفت وبرگشــت ها 
شکایت دیگری به ریاســت دانشگاه نوشتم که مجددا 
شکایتم جهت پیگیری به مدیریت پژوهشی ارجاع داده 
شــد. این بار از طرف مدیریت پژوهشی به من این طور 
اعالم شد که جهت حل مشکل در تاریخ مشخص شده 

در دانشگاه حضورداشته باشم.

در روز جلســه باز هم همان صحبت هــای قبلی درباره 
تفاوت آیین نامه شریف با وزارت علوم از طرف مسئولین 
به گوشم خورد و همچنین کتابچه ای به من داده شد که 
دکتر پورجوادی سال ۹۷ تدوین کرده بود و در آن موارد 
تخلفات پژوهشــی ذکر شده بود. مســئوالن دانشگاه 
می خواستند من را از طریق این کتابچه با موارد تخلفات 
پژوهشی آشنا کنند ولی ظاهر خودشان هم این کتابچه 
را مطالعه نکرده بودند، چراکه مواردی که در شــکایتم 
به عنــوان تخلف ذکر کرده بودم، داخل همین دفترچه 

هم به عنوان تخلفات پژوهشی آمده بود.
متأســفانه مــن را از جلســه ای که خــود دانشــگاه از 
شهرستان به آن دعوت کرده بودند، به طرز توهین آمیزی 
بیرون کردند. بابت این رفتار و همچنین عدم رسیدگی 
به درخواستم، شــکایتی دیگر علیه مدیریت پژوهشی 
نوشتم و به صورت حضوری به دفتر ریاست دانشگاه برای 
پیگیری تحویل دادم. از طرف دفتر ریاســت دانشگاه 
پیشنهاد شد به شهرســتان برگردم و نهایتا تا یک هفته 

دیگر در مورد وضعیت شــکایتم اطالع رسانی می شود. 
االن چندماه از این موضوع می گذرد ولی نه تنها تماسی 
گرفته نشد بلکه جواب نامه هایم برای پیگیری شکایتم 

هم داده نمی شود.
مقاله ات به کجا رسید؟

نتایج آزمایش های تجربی و همچنین بخش شبیه سازی 
مربوط به پژوهشــم در توافق با مقاالت بسیار معتبر که 
قبال همراه با مرجع به مسئولین ارائه کرده بودم، وجود 
دارد. همچنیــن قبال چندبار درخواســت کــرده بودم 
مقاله ام از سوی چند نفر که در این زمینه تخصص دارند 

بررسی شود ولی به این موضوع اهمیتی داده نشد.
ظاهرا در دانشگاه شریف هیچ حقوقی برای دانشجوها 
تعریف نشده ولی در عوض جهت پررنگ تر شدن رزومه، 
به استادان اجازه سوءاستفاده از دانشجوها را می دهند. 
چــرا دانشــجویی مثل مــن بایــد قربانی ســنت های 
بی اســاس یک دانشکده شــود که تأکید می کند اسم 
استادان باید در جایگاه اول مقاله باشد؟ اگر مسئولین 
عقیــده دارنــد آیین نامه دانشــگاه شــریف متفاوت از 
آیین نامه وزارت علوم است، پس چرا این آیین نامه را به 
دانشــجوها اعالم نمی کنند تا روشن شود چه مواردی 

تخلف به حساب می آید؟
چه مدت از شکایتت می گذرد؟

االن حدود هشــت ماه است که از تاریخ اولین شکایتم 
می گذرد. با وجــود ارائه مدارک کافــی هیچ دفاعی از 
حقوقم نشــده است. در این مدت برایم روشن شده که 
برخی از مســئولین راحت می توانند حقوق دانشجو را 
نادیده بگیرند و آینده دانشجو اهمیتی برایشان ندارد.

نباید ایــن نکته را فراموش کرد که دانشــگاه شــریف، 
شــریف بودنش را تا حد زیادی مدیون دانشــجوهایش 

است.
انصاف نیست با سرکار گذاشتن دانشجو و یا بی احترامی 
به او کاری کنند که دانشــجو از حقوق خود صرف نظر 
کند، این شــیوه پاک کردن صورت مسأله است نه حل 

مسأله.
آیــا بــرای دوره دکترا اقــدام کــرده ای؟ رفتار 
اســتاد راهنمــا تأثیــری در ادامــه تحصیلت 

داشته است؟
ترم سوم ارشد قصد داشتم در آزمون دکترا شرکت کنم 
اما با توجه به شرایط آزمایشگاه و نداشتن فرصت برای 
مطالعه از این کار صرف نظر کردم. البته هدفم از شرکت 

در آزمون کسب رتبه خوب برای بهبود رزومه ام بود.
سال بعدش، از طرف استاد راهنمایم به من توصیه شد 
ترم پنجم را بمانم تا پژوهش دوره ارشدم به مرحله چاپ 
مقاله برسد و با داشتن مقاله برای دکترا اقدام کنم. بعدا 
هم تهدید شدم که در غیر این صورت باید قید دانشگاه 
شریف و حتی بقیه دانشگاه های دیگر را بزنم، چون برای 

مصاحبه دکترا از من حمایت نخواهند کرد.
آن طــور که مشــخص اســت بــرای مــن دیگــر امکان 
ادامه تحصیل در دانشگاه شریف و بقیه دانشگاه هایی 
که نیاز به توصیه نامه استاد راهنمایم دارد، وجود نخواهد 
داشت. عالوه بر این، چاپ نشدن مقاله پژوهش ارشدم 
موجب سخت تر شدن پذیرشم در دوره دکترا می شود.

حرفی با دانشجوها داری؟
متأسفانه در داخل دانشــگاه شریف نهادی برای دفاع 
از حقوق دانشــجوها وجود ندارد و این خود دانشجوها 
هســتند که باید پشــت همدیگر بایســتند تا بتوانند به 
حقوق خود برســند. نادیده گرفتن حقوق یک دانشجو 
به منزله نادیده گرفتن حقوق بقیه دانشجوها نیز هست. 
به خاطر همین از تمامی دانشجوها می خواهم نسبت 

به این موضوع بی تفاوت نباشند.

گفت وگو با دانشجوی ارشدی که شکایتش از تخلف های پژوهشی استادش به جایی نرسید

اسم استاد باید اول باشد
شــاید برای خیلی ها تکراری شــده باشد و از شنیدنش خسته شده باشــند ولی برای فراموش نشدن و از یاد نرفتن و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، گفتن و 
شنیدن از آن الزم است، هرچند همراه با مالل باشد؛ مشکالتی که دانشجوهای تحصیالت تکمیلی در انجام پژوهش دوره تحصیلی شان دارند و بعضا خواب و 
خوراک شان را هم به هم می ریزد، قصه ای تکراری ا ست ولی باز هم یک صفحه از روزنامه را به دانشجوی ارشدی اختصاص دادیم که سفره دلش را پیش روزنامه 

باز کرد، به امید اینکه هم او به حق و حقوقش برسد و هم سایر دانشجوها.

گفتوگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  855
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خودتان را معرفی می کنید؟
میــالد شــریعت هســتم؛ ورودی ۸۸ مواد 
شــریف و در حال حاضر کارشــناس ارشد 

برنامه دفاتر مراکز خدمات فناوری.
دربــاره مجتمع خدمــات فناوری 
کمــی توضیــح می دهیــد؟ اینجا 
قرار اســت چه کاری انجام بدهد؟ 
از لحاظ ساختار دانشگاه کجا قرار 

می گیرد؟
مجتمع خدمات فنــاوری در اصل دفاتری 
را کــه در برنامه خدمات فناوری دانشــگاه 
هستند، در خود جا داده است. این برنامه 
زیرمجموعه بخش ارتباط با صنعت معاونت 
پژوهشــی دانشــگاه اســت و زمانی شکل 
گرفــت که ارتباط با صنعت در دانشــگاه به 
پختگی رســید. اســتادان و اعضای هیئت 
علمی در حــوزه تخصصی خودشــان نیاز 
داشتند برند شوند. آیین نامه ما به این شکل 
است که اســتادانی که در ارتباط با صنعت 
فعالیت باالیی داشــتند و به نوعی در حوزه 
تخصصی شان آدم شناخته شده دانشگاه به 
حساب می آیند، برند دفتر یا مرکز خدمات 
فناوری را درخواست می دهند. تفاوت دفتر 
و مرکز خدمات فناوری به لحاظ ساختاری 
دانشگاه است، به طوری که مرکز یک سطح 
باالتر از دفتر قرار می گیرد و طبق آیین نامه 
کسانی که وصولی بیشتری داشته  باشند، 
می تواننــد مرکز خدمات فنــاوری بگیرند. 
مــا در حال حاضــر حدود ۵۶ برنــد دفتر و 
مرکز خدمات فناوری با اســتادان داریم که 
بعضی هایشان در مجتمع مستقرند و بعضی 
به لحاظ فیزیکی در مجتمع مستقر نیستند 
آزمایشگاه هایشــان  و  و در دانشــکده ها 
حضور دارند و فعالیــت می کنند. عالوه بر 
این بعضی واحد های ســتادی در مجتمع 
مســتقرند کــه به لحــاظ فیزیکی بــا ما در 
ارتباطند؛ مثل شتاب دهنده شریف، مرکز 
کارآفرینی، دفتر پتنت، آزمایشگاه مرکزی، 
دفتر فنــاورد و دفتر شــرکای اســتراتژیک 

دانشگاه.
چه افرادی می توانند دفتر یا مرکز 
خدمات فنــاوری بگیرند؟ گرفتن 
دفتــر یــا مرکــز خدمــات فناوری 
چــه مزیت هایــی برایشــان دارد 
و دانشــگاه چــه حمایت هایــی از 
آنهــا انجام می دهــد؟ در مقابلش 

دانشگاه نفعی هم می برد؟
هــر اســتاد و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
می توانــد قرارداد ارتباط با صنعت داشــته 
باشــد. ایــن نــوع قــرارداد چون قــرارداد 
پژوهشی محسوب می شود، مالیات کمتری 
)حدود ۵درصد( دارد و بیمه و سایر موارد هم 
در آن کمتر است. دردسرهای شرکت داری 
را هم ندارد. به خاطر همین ماهیتش برای 
 R&D استادان به صرفه تر است که کارهای
و تحقیق و توســعه را این طور پیش ببرند تا 
اینکه خودشان مستقل از دانشگاه شرکت 

بزنند.
عالوه بر ایــن امکاناتی که به اســتاد داده 
می شــود، فــرد مورد نظــر در کنــار عنوان 

اســتاد و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
شــریف، برند مدیر دفتر خدمــات فناوری 
را هم دارد. مهر و ســربرگ دارد. شخصیت 
مســتقل حقوقی ندارد اما از نظر دانشگاه 
یک شــخصیت رسمی شــناخته می شود. 
پیگیری هــای حقوقــی را دانشــگاه انجام 
می دهــد. دانشــگاه از قراردادهای ارتباط 
با صنعت ۱۵درصد ســربار برمی دارد ولی 
از دفاتــر اینجــا ۱۳.۵درصــد. در واقع آن 
یک ونیم درصد را برای توسعه مراکز خدمات 
فناوری یا وام  ده ساله به این واحدهای فناور 

برمی دارد.
هزینه اجاره این واحدها نسبت به واحدهای 
دیگر منطقه برای اســتادان ارزان تر است. 
این هــم یــک حالــت حمایتی اســت که 
دانشــگاه در نظــر گرفتــه اســت. از طرف 
دیگر خدمات بازاریابی که دانشــگاه انجام 
می دهد، بیشترش به این دفاتر برمی گردد. 
اگر درخواست از طرف صنعت به دانشگاه 
باشــد، اول بــه دفاتــر خودمــان ارجــاع 
می دهیــم. بازدیدهایــی که از دانشــگاه و 
معاونت پژوهشی انجام می شود از این دفاتر 
نیز انجام می شود. به عبارتی هاب پژوهشی 

دانشگاه محسوب می شویم.
حــدودا چنــد نفــر در مجتمــع 
خدمــات فنــاوری مشــغول بــه 

فعالیت هستند؟
حدود ۵۰۰ نفر که تقریبا نصف آ نها پاره وقت 
و نیمی از آنها هم تمام وقت هســتند. البته 
این آمار به جز واحدهای ســتادی اســت. 
حدود ۳۵۰ نفر از فعــاالن در دفاتر و مراکز 
خدمات فناوری، دانشجو یا فارغ التحصیل 
شریف هســتند و ۱۵۰ نفر هم غیرشریفی 

مشغول به کارند.
استقبال اســتادان چطور بوده؟ 
تمایــل بــه فعالیــت در مجتمــع 

خدمات فنــاوری در قالب دفاتر و 
مراکز خدمات فناوری دارند؟

بله. قراردادهای ارتباط با صنعت در سیستم 
ارتقای استادان تأثیر دارد. ۸۹ عضو هیئت 
علمی در برنامه خدمات فناوری چه به لحاظ 

فیزیکی و چه به لحاظ برندی هستند.
به طور تقریبی از پانصد و  چند عضو هیئت 
علمی دانشــگاه، حدود صــد و چند نفر از 
آنهــا با صنعت درگیر هســتند و اکثرشــان 
می خواهنــد در برنامه ما باشــند. ســاالنه 
حدود پنجاه تا شصت درصد از قراردادهای 
دانشــگاه با صنعــت، چه به لحــاظ تعداد 
و چــه به لحــاظ حجــم وصولــی در برنامه 
خدمــات فناوری بســته می شــوند. ما هم 
ســعی می کنیم افراد قوی و صاحب برند را 
که می توانند پروژه ها را خوب انجام دهند و 
برای اسم و اعتبار دانشگاه هم خوب باشند 

جذب کنیم.
عالوه بر این برنامه، در مورد استادان عضو 
هیئت علمی جوان که شرایط برند داشتن 
ندارنــد، به مدت یک ســال دفتــر و فرصت 
در اختیارشــان قرار می دهیم کــه قرارداد 
بیاورند. نمونه های موفق و ناموفق داشتیم 
کــه یا تبدیــل به برند می شــوند یــا دفتر را 
تــرک می کنند و مدتــی بعد دوبــاره اقدام 
می کنند. در واقع رأس تمام دفاتر خدمات 
فنــاوری یک عضو هیئت علمی دانشــگاه 
اســت و تنها فضــای دانشــجویی مجتمع 
 خدمات فناوری همان شتاب دهنده شریف 

است.
بــرای توســعه این فضا دانشــگاه 

برنامه ای دارد؟
قرار اســت فاز ۳ با رویکرد فضای کارگاهی 
باالی دانشکده عمران ساخته شود، چون 
بعضــی دفاتــر در بعضی از مراحــل نیاز به 
فضای کارگاهی دارند. همچنین قســمتی 

از فضای اداری به آنهایی که در صف انتظار 
هستند اختصاص می یابد.

درباره واحدهای ســتادی مستقر 
در مجتمــع خدمات فناوری کمی 
بیشــتر توضیح می دهیــد؟ مرکز 
کارآفرینی، شــتاب دهنده، دفتر 
مالکیت فکری، مجله فناورد، مرکز 

خدمات آزمایشگاهی؟
دانشگاه در واقع یک زنجیره دانش تا ارزش 
دارد که واحدهای ســتادی در این زنجیره 
قرار می گیرند. البتــه چند واحد هم خارج 

مجتمع مستقر هستند
شــروع ایــن زنجیــره بــا مرکــز کارآفرینی 
اســت. این مرکز ترویج فرهنگ کارآفرینی 
و آموزش مفاهیم کارآفرینی و اســتارت آپی 
را به عهــده دارد. چون قاطبه جامعه با این 
مفاهیم آشنا هســتند، دوره های آموزشی 
مرکز هم پیشــرفته تر اســت. معموال از دل 
مرکــز کارآفرینــی تیم هــای خوبــی برای 

شتاب دهنده درمی آید.
شــتاب دهنده چند فضای کار اشــتراکی 
در اختیــار دارد کــه به صــورت رایــگان در 
اختیار تیم های اســتارت آپی پذیرش شده 
قــرار می دهد. تا مــدت معینی یک فضای 
کار اشــتراکی و برخی دیگــر از خدمات در 
اختیار تیم های اســتارت آپی قرار می گیرد 
تا ایده و کسب وکارشــان را توســعه بدهند 
و پیــش ببرنــد. بعــد از آن یا تیم شکســت 
می خــورد یا اگــر کارش گرفــت به صورت 
شــرکت دانش بنیــان درمی آید یــا به طور 
خصوصی شرکت می زند که از شتاب دهنده 
خارج می شود. برای ورود به شتاب دهنده، 
تیم ها اول طرح کسب و کاری شــان را ارائه 
می دهنــد، بعــد مصاحبه می شــوند و اگر 
پذیرش شدند، وارد شتاب دهنده می شوند. 
اینجا نیز دوره های آموزشی برای تیم ها ارائه 

می شود تا دانش و مهارت هایشان افزایش 
پیدا کنــد و همچنیــن در راســتای جذب 
ســرمایه گذار هم شــتاب دهنده به تیم ها 

کمک می کند.
از دل شــتاب دهنده  کــه  شــرکت هایی 
درمی آینــد، وارد مرکز رشــد می شــوند که 
خارج از مجتمع است. زنجیره به این شکل 
ادامه پیدا می کند که شرکت اول وارد مرکز 
رشد می شــود و اگر گردش مالی آن بیشتر 
از یک حدی باشــد و به بلوغ نسبی برسد، 
می تواند برای استقرار در پارک علم و فناوری 

دانشگاه درخواست بدهد.
دفتر مالکیت فکری یکی دیگر از واحدهای 
ستادی  است که در مجتمع خدمات فناوری 
استقرار دارد و زیرمجموعه معاونت پژوهشی 
به حســاب می آید. این دفتر عالوه بر اینکه 
طرح های دفتر پتنت )پتنت های داخلی و 
خارجی( را داوری می کند، به دانشجویان 
و استادان کمک می کند طرح های خود را 

قبل از افشا ثبت کنند.
مرکز خدمات آزمایشــگاهی هــم به نوعی 
تجمیع همه توانمندی های آزمایشــگاهی 
کل دانشگاه اســت، هم به بیرون دانشگاه 
خدمــات ارائــه می دهــد و هــم بــه داخل 

دانشگاه.
مجلــه فنــاورد نیــز دیگــر دفتر ســتادی 
اینجاســت که هرچند ماه یک بار و هر دفعه 
در یک حوزه دستاوردهای پژوهشی منتشر 

می شود.
به نظرتــان چقدر ایــن مجتمع به 
فضای پژوهشی و فناوری دانشگاه 

کمک می کند؟
با توجه بــه اینکه خودم در دوره لیســانس 
شــریف بودم و فوق لیسانسم را در دانشگاه 
تهــران گذرانــدم و بــه دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر هم رفت وآمد دارم، می توانم بگویم 
اینجا اولین جایی اســت که مجموعه های 
مختلــف را کنــار هم جمع کرده اســت. ما 
تقریبا ســالی صــد بازدید داریــم؛ از افراد 
داخلــی و خارجــی تــا مقامــات دولتی و 
مســئوالن ســایر دانشــگاه ها. از طرفــی 
زنجیره اینجا کامل است و دانشجو یا استاد 
می تواند بــرای آینده اقتصادی خود برنامه 
داشته باشد. دانشگاه های دیگر هم به این 
ســمت رفته اند. البته پارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهران قدیمی تر اســت. به تازگی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر نیز ساختمان 

فناوری راه انداخته است.
اگر شرایط کشــور خوب باشد، چون فقط 
سازمان های دولتی می توانند برای ارتباط با 
دانشگاه بودجه بگذارند، نفعش به دانشگاه 
هم می رســد؛ مخصوصا اینکه شــریف تیم 
توســعه بازار شــکل داده و به صورت فعال 
دارد بازاریابی می کند و پروژه های صنعتی 
و اقتصادی را به داخل دانشــگاه می آورد، 
در ارتبــاط با صنعت درآینــده هم می تواند 
موفق تر از بقیه دانشــگاه ها باشــد و دست 
باالتر را داشــته باشــد، همان طور که االن 
هــم این طور اســت و در کشــور از این نظر 

رتبه اول را دارد.

سرکشی به مجتمع خدمات فناوری دانشگاه

اینجا چراغی روشن است
اگر هنوز دانشــکده تان میزبان بیشــتر کالس هایتان نشده و سروکارتان زیاد به تاالرها و ابن ســینا می افتد، احتماال هر وقت از در اصلی به سمت تاالرها رفته 
باشید، در میانه های راه سوله های بزرگی که در شیشه ای دارند و هر روز رفت وآمد زیادی به آنها می شود، به چشم تان خورده است. اگر حس کنجکاوی بیشتری 
داشــته باشــید داخل رفته  و کلی اتاق با اسم های پرطمطراق می بینید. ما برای پاسخ به اینکه اینجا با چه هدفی فعالیت می کند و چه کسانی در آن رفت وآمد 

دارند، به سراغ دفتر برنامه مجتمع خدمات فناوری رفتیم تا کمی از حس کنجکاوی مان را ارضا کنیم. رویا احمدیان

گفتوگو
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در سال 1989 فرانسیس فوکویاما، فیلسوف و دانشمند علوم سیاسی، پیروزی بازار آزاد و لیبرال دموکراسی را اعالم کرد. سی سال بعد اما خیلی چیزها فرق 
می کند. او در کتاب جدیدش، هویت، می گوید ظهور هویت سیاسی دارد به جهانی که ما در آن زندگی می کنیم شکل می دهد. در مصاحبه زیر فوکویاما از ترامپ، 
جریان های چپ و برگزیت صحبت می کند، از ظهور پوپولیسم و ملی گرایی افراطی در کشورهای مختلف جهان و تهدیدی که برای حیات لیبرال دموکراسی 

پدید آورده اند و از بازارهای آزادی که خوب امتحان شان را پس ندادند. این مصاحبه با سایت اسپیرز انجام گرفته است.

چــرا »هویــت« لیبرال دموکراســی را تهدیــد 
می کند؟

چیزی که لیبرال دموکراسی را تهدید می کند، تغییر مسیر 
دادن از یک تمدن جهانی به سمت خرده تمدن هایی است 
که ویژگی هایــش را از نژاد، قومیت و ســایر خصوصیاتی 
می گیرد که شما با آن بزرگ شده اید و کنترلی بر آن ندارید؛ 
ویژگی هایی که به شکل جهانی در دنیا گسترده نشده اند.
بعد از ۱۹۴۵، ما جهان لیبرالی را تشکیل دادیم که سعی 
می کــرد از منازعاتی که به خاطر قومیت های ملی شــکل 
می گرفت، بکاهد. اتحادیه اروپا و مؤسســاتی این چنینی 
باعث می شدند تجارت در جهان به شکلی آزاد و بر اساس 

انسانیت صورت بگیرد.
این دقیقا چیزی است که امروز دچار چالش شده است. 
با ظهور حزب هــای پوپولیســت ملی گرا، دوباره شــاهد 
هویت های ملی و قومیتی هســتیم. شــاهد دشــمنی با 
مهاجــران و خارجی هــا هســتیم. دوباره سیاســت های 
اقتصادی که فقط به داخل کشورها توجه می کند، شکل 
 گرفته اســت. این دقیقا همان چیزی اســت که در هلند، 
لهستان، ترکیه و شرمنده ام که باید بگویم در ایاالت متحده 
می بینیــم. اینجــا مــا رئیس جمهوری داریم کــه به »اول 
آمریکا« تأکید می کند و سعی دارد »آمریکا را دوباره بزرگ 
کند«. آمریکا قرار بود نقشی جهانی در لیبرال دموکراسی 

ایفا کند، اما ترامپ دارد آن را زیر پا می گذارد.
نظر شما درباره ترامِپ رئیس جمهور چیست؟

ترامپ سیاست مدار عجیبی است و روزبه روز تفرقه اندازتر 
می شــود. او فقــط بــه خاطــر قانــون مســخره الکترال 
رئیس جمهور شد. چراکه کمتر از یک سوم جمعیت آمریکا 
به سیاست اصلی او یعنی سیاست »اخراج مهاجران« باور 

دارند و او فقط به این سیاست چنگ می زند.
مشــکل اینجاســت که ترامپ حزب دموکــرات  را ترغیب 
کرده تا به ســمت جناح چپ تر تغییر مســیر بدهند. این 
یک واکنش طبیعی اســت. وقتی شما یک رئیس جمهور 
کامال نژادپرست دارید، مجبورید از اقلیت ها دفاع کنید و 

این منجر به چپ زدگی می شود.
راه حل بــرای دموکرات ها به خصوص با توجه به سیســتم 
الکترال کالج این اســت که توی این تله نیفتند. این دقیقا 
چیزی است که ترامپ می خواهد. اینکه دموکرات ها بسیار 
چپ شوند سبب می شود رأی دهندگان اعتدال گرا بگویند: 
»خب! من ترامپ را دوست ندارم ولی دموکرات ها بدترند.«

لیبرال هــا چگونــه بــا ایــن پوپولیســم مقابله 
می کنند؟

بهتریــن روش بــرای مقابلــه بــا این دســت پوپولیســم، 
انتخابات اســت. نانسی پلوســی کار خیلی خوبی انجام 
داد. او انتخابــات میان دوره ای را ترتیب داد و باعث شــد 

جمهوری خواهان ۴۰ صندلی از دست بدهند. مشکل این 
است که در آمریکا احزاب سیاسی ضعیف شده اند، آن قدر 
که دیگر سلسله مراتب در احزاب چیزی را تعیین نمی کند 
و همین شرایط غیرقابل پیش بینی در انتخابات مقدماتی 

نیز مشاهده می شود.
تحلیل شــما درباره چالش هایی که جناح چپ 
جدید درباره بازار آزاد مطرح می کند، چیست؟
بسیاری شان درست اند. اگر ببینیم چه اتفاقی افتاده، اگر 
نگاهی به دورانی بیندازیم که با ریاست جمهوری ریگان در 
آمریکا و نخست وزیری تاچر در انگلستان شروع شد، یعنی 
دورانی که ما از راه حل های تمرکزگرا درباره مسائل به سمت 
بازارهای کامال آزاد تغییر مســیر دادیم و جواب هر چیزی 
را در آنها جست وجو کردیم، متوجه می شویم در خیلی از 

موارد زیاده روی صورت گرفت.
مخرب ترین اشــتباه در بخش مالی بــود. تجربه چندین 
بحران مالی نشــان داد که چنین بازارهایی خودشــان را 
نمی توانند اداره کنند و شما باید قوانین دولتی محکمی 

تدوین کنید تا بازارها را حفظ کنید.
نابرابــری منتج شــده از این مشــکل تقریبا در سرتاســر 
کشــورهای توســعه یافته گســترش پیدا کرده است. این 
نابرابری باید حل شــود. مشــکل این اســت کــه راه حل 
ایــن نابرابری باید از لحاظ مالی پایدار باشــد. شــما باید 
محرک هــای اقتصادی را در نظر بگیــرد. کاری نکنیم که 
باعث شود فعالیت های کارآفرینانه و سرمایه گذاری های 
آینــده نابود شــود. درواقع کاری نکنیم که شــتر با بارش 

گم شود.
منظور شما درباره راه حل ها همین قضیه مالیات 

است؟
مالیات بــر درآمد تا حــدودی باید باال بــرود. هزینه های 
عام المنفعه هم همین طور. در کشور ما، اوباما تالش کرد 
تا حدودی شرایط را اصالح کند. ایاالت متحده تنها کشور 
ثروتمندی بود که خدمات ســالمت عمومی نداشت و این 
احمقانه اســت که تا ســال ۲۰۱۰ طول کشید که چنین 
اتفاقــی بیفتد. نخبــگان در این باره چه نقــدی خواهند 
داشــت؟ نمی گویند لیبرال دموکراســی دیگــر فایده ای 

ندارد؟ خب هر جامعه ای نخبگان خاص خودش را دارد.
زمانــی که نخبگان پــول دار در جوامع دموکراســی حس 
کردند وظیفه اجتماعی دارند، آن جوامع مســیر درستی 
را رفتند. فکر می کنم یکی از مشکالتی که از زمان ریگان 
و تاچر شروع شــد، رواج این عقیده بود که مشکلی ندارد 
جامعه برای تو مهم نباشد. فقط به فکر زیادکردن حداقل 
دارایی خودت باش و به بازار اعتماد کن، چون بازار خودش 

همه چیز را درست می کند.
حــاال ما تجربه های زیادی داریم که نشــان می دهند این 
تفکر درســت نیســت. نخبگان باید در قبال جامعه شــان 
مســئول باشــند، اگر بخواهیم از لحاظ سیاســی پایدار 

باشیم.
نظر شما درباره برگزیت چیست؟

بــود کــه هــر  آن همه پرســی بزرگ تریــن اشــتباهی 
سیاســت مداری می توانســت انجام بدهد. از طرفی این 
بحران اتحادیه اروپا را قوی تر کرده و باعث شــده خودش 
و انســجامش را بهتر بفهمد. من فکر کنم برگزیت منجر به 

فاجعه ای جدید برای بریتانیا خواهد شد.
به نظرم ممکن اســت دیگر بریتانیایی در پایان این بحران 
باقی نماند. درست مثل ترامپ افرادی که به جانسون رأی 
دادند، اصال نمی دانســتند چه می کننــد. آنها می دانند 
که جانســون قرار است سرســختانه برگزیت را اجرا کند، 
اما نمی دانند چگونه؟ جانســون و ترامپ شخصیت های 
متفاوتی هســتند. اگرچه پدر ترامپ آدم ثروتمندی بود، 
اما ترامپ از دل فرهنگ طبقه کارگر بیرون آمده است. فکر 
نمی کنم حتی یک کتاب توی عمرش خوانده باشد، حتی 
ســلیقه اش در غذا هم مثل طبقه کارگر اســت. جانسون 

چنین آدمی نیست.
رهبری در جهان می بینید که به عنوان  مثال به 

سمت لیبرالیسم حرکت کند؟
خیلی سخت است رهبری را پیدا کنید که هم  نظر درستی 
داشته باشد و هم مؤثر باشد. ممکن است بگویید امانوئل 
مکرون با وجود تمام مشــکالتی که با آن دست وپنجه نرم 
می کنــد. بنابراین من از این ســؤال می گذرم. من جواب 

روشنی برای سؤال تان نمی بینم.

بازار آزاد همه چیز را درست نمی کند 

هنوز هم لیبرال دموکراسی؟

احیای ارزش های چپ
حــزب  مقدماتــی  انتخابــات  در 
دموکرات، ســندرز توانســت تابوی 
عنــوان سوسیالیســت را در آمریکا 
بشکند و با افتخار اعالم کند که یک 

سوســیال دموکرات است؛ اصطالحی 
که پیشتر یک برچسب سیاسی منفی 

در آمریکا بود.
در آمریکا، نوبت به سیاســت ورزی هیچ 
سوسیالیستی در عرصه اصلی سیاست 
نرسیده است. از زمان پدران بنیان گذار 
در این کشــور، ارزش های فردگرایانه و 
لیبرالیستی مورد تأکید بوده و بر »دولت 
هرچه کوچک تــر، بهتر« تأکید شــده 
است. شــاید تنها کسی که از این اصل 
تخطی کرد، فرانکلیــن روزولت بود که 
با اجــرای سیاســت های نیودیل برای 
گسترش خدمات اجتماعی در این کشور 
اقــدام کرد. البته در ایــن دوران نیز این 
طرح ها عنوان بسته ای سوسیالیستی 
نداشــتند، زیرا تبلیغ سوسیالیســم در 
دهــه پنجاه با ســنگین ترین برخوردها 
از طــرف کمیســیون تحقیق ســناتور 
حــذف  بــه  و  همــراه  مک کارتــی 
دگراندیشــان منجر می شــد. اما امروز 
جنبش انقالب سیاسی توانسته بدون 
حمایت میلیاردرها کمپینی مردمی در 
انتخابات ریاســت جمهوری را تشکیل 
دهد؛ کمپینــی که فــرم و محتوای آن 
ســازگار اســت و حتی با وجود انصراف 
ســندرز از ادامه رقابت هــای مقدماتی 
ریاست جمهوری حزب دموکرات، برای 
کمک به نامزدهای پروگرسیو در حزب و 
انتخابات مجلس سنا و نمایندگان فعال 

خواهد بود.
یک نظریه سیاســی مطرح موســوم به 
رأی دهنده میانی بیان می کند که برنده 
انتخابات کسی است که نظر رأی دهنده 
میانــی را جلــب کنــد. درحالی کــه 
میانه روهــای دموکرات تالش می کنند 
با نفی خواســته های رادیکال، حمایت 
میلیاردرهــا را کســب کننــد و در ایــن 
میان فرقی با نامزدهای جمهوری خواه 
نداشــته باشــند، جنــاح مترقی حزب 
)پروگرســیو( تــالش کرد بــا واردکردن 
رأی دهندگان تازه، میانه را جابه جا کند، 
از همین روست که کمپین سعی می کند 
محــل مشــارکت سیاســی محذوفان 
عرصه سیاســی باشد و شــعارش »من 
نه، ما« اســت. در کمپین ســندرز یک 
مسلمان آسیایی مدیر است و مؤثرترین 
همراهانش در مجلس نمایندگان، سه 
زن مهاجر هســتند. همچنین کمپین 
از یــک نیودیل ســبز ســخن می گوید 
که عالوه بر برنامه های رفاهی شــامل 
بهداشــت همگانی و گسترش آموزش 
عالی رایگان دغدغه های مبارزه با تغییر 
اقلیــم نیز در آن پررنگ اســت و صنایع 

مخرب با مالیات جریمه می شوند.
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حاج سیدجوادی: نشریه فروغ یک نشریه دانشجویی  
است و کارکرد و مخاطبش هم با توجه به این موضوع 
تعییــن می شــود. من وقتی نشــریه را دیــدم، اولین 
چیزی که به چشمم خورد، تیترها بود که حساسیت زا 
بودند ولی وقتی وارد محتوا می شوید، غلظت و شدت 
زیادی نــدارد. موضوعات شــاید خاص باشــند ولی 
یادداشــت ها و مقاالت وارد حریم هــای خیلی تندی 
نمی شد. سوال این است که نشریه فروغ چه رسالتی 
برای خودش در نظر گرفته و این رسالت را چگونه میان 
تیتر و محتــوا توزیع کرده؟ یا به عبارت دیگر رویکرد و 
نگاه دســت اندرکاران نشــریه فروغ در این شماره چه 

بوده است؟

افقه: ما پرســش نامه ای بــا همکاری نشــریه »داد« 
درباره مســائل بهداشتی و جنسی در دانشگاه توزیع 
کرده بودیــم. مباحث قبلی نشــریه بیشــتر مباحث 
نظری بوده ولی بعد از این پرســش نامه متوجه شدیم 
اطالعات دانشجوهای شریف درباره مسائل بهداشتی 
محدود و ناقص است. به فروغ انتقاد می شود که چرا 
به صورت سطحی به این مسائل پرداخته، در صورتی 
که نســخه اول نوشــته ها جدی تر و عمیق تر بود ولی 
برآورد ما از اطالعات دانشــجوها نشان می داد که در 
مباحث ســطحی تر هم اطالعات کم و ناقصی دارند. 
ماه آوریل هم که درباره اطالع رسانی بهداشت جنسی 
است، بهانه ای شد برای صحبت درباره این موضوع و 

افزایش اطالعات دانشجوها.

جعفری: به خاطر بحث درباره گیف منتشرشده تصور 
می شــود انتقاد ما فقط به خاطر پرونده اول است، در 
حالی که به عنوان یک انســان به ما بر خورد که مسائل 
خصوصی خانم ها در فضای عمومی دانشگاه منتشر 
شــود و انتقــاد فقط به مقاله اول نیســت. در ســخن 
سردبیر قبل از انتشار نشریه و شنیدن حرف های ما با 
پیش داوری گفته شده که مخالفان استداللی نخواهند 
داشت و صرفا از ترس افتادن به گناه با برخی مطالب 
مخالفت خواهند کرد. نکته منفی اصلی عادی سازی 
بعضی مسائل غیرشرعی و قبح شکنی از افعال حرام و 
صحبت از قانونی شــدن آنهاست. پرسش نامه مذکور 
هم به بنده و خیلی از دوســتان بنده داده نشده و روی 
جامعه آماری آن بحث است. نویسنده های این شماره 
فروغ از دوستان علوم پزشکی هم بودند و می توانستند 
تخصصی تر به ایــن موضوع بپردازنــد و توجیه اینکه 
اطالعات بچه ها پایین بوده و ما سطح پایین نوشته ایم، 
خیلی شــاید حرف درستی نباشد. نشریه فروغ با یک 
پیش فرض غلط آسیبی را شناسایی کرده و علت غلطی 
هــم برای آن پیدا کرده و بــه همین دلیل نتیجه گیری 
نشریه هم غلط است. ما سر کمبود آگاهی هایی از این 
جنس در خانواده ها و مدارس متفق القول هستیم، ولی 
این گزاره را که در مدارس و خانواده هیچ آموزشــی به 
بچه ها داده نمی شود رد می کنیم. با این پیش فرض، 
بچه های نشریه فروغ گفته اند که برای رفع این مشکل 
همــه اطالعات را به صورت آزاد در اختیار همگان قرار 
دهیم. چرا ما ریشــه ای تر و بدون قبح شکنی مشکل را 
حــل نکنیم؟ از آموزش وپرورش درخواســت کنیم که 
آموزش هایش را کامل تر کند و راهکار پیشنهاد بدهیم. 
ما با تربیت جنسی مخالف نیستیم ولی تربیت جنسی با 
توجه به سن و فرهنگ و خانواده متفاوت است. راهکار 
آموزش این جور مسائل هنجارشکنی نیست. می توان 
با مسئوالن سیاست گذار، جلسه گذاشت. چرا درباره 
کالس های تنظیم خانواده دانشگاه مطالبه ای انجام 

نمی دهیم تا پزشکان و روان شناسان متخصص از سطح 
دانشــگاه به صورت علمی نیازســنجی کنند و در این 

کالس ها به بچه ها آموزش دهند.

بهرامی: در سخن سردبیر گفته نشده که استدالل های 
مخالفان ناکافی  است، بلکه گفته شده جامعه سنتی 
بیان این مســائل را قبح شکنانه می داند. ما مردان در 
تعامل با زنان هســتیم و نیمی از جامعه را آنان تشکیل 
می دهند و سالمت روانی و جسمی آنها الزم است و ما 
هم می توانیم در این بحث مشارکت کنیم. کتاب های 
درسی خیلی جزیی و ساده به این مسائل می پردازند. 
همچنین طبق آمار جهانی خیلی از دختران در سنین 
نوجوانی و جوانی از این اتفاقات در بدن خودشان حس 
شرمســاری دارند و با یکدیگر هــم صحب نمی کنند 
و اطالعات شــان در زمینه مســائل بهداشتی جنسی 
محــدود و ناقص اســت. وقتی شــما صحبــت از این 
مســائل را هم زشــت می دانید، چگونه قرار اســت از 
سیاست گذاران مطالبه کنید که به این مسائل بپردازند. 
اگر این مسائل مطرح نشود، راهکاری هم برایش ارائه 

نخواهد شد.

حاج ســیدجوادی: کســی با این مخالف نیست که 
دربــاره این مســائل به تناســب مخاطب و بــا روش و 
ابزار مناســب آگاهی بخشی شود، ولی با توجه به نوع 
مخاطب ادبیات متفاوت اســت. رعایت نکردن بعضی 
حریم هــا با توجه بــه مخاطب، از نظر ما قبح شــکنی 
نــام می گیرد. آیا اســتفاده از تیترهای زرد یا انتشــار 
انیمیشن حساسیت زا در شأن یک نشریه دانشجویی 
ا ست؟ کارکرد نشریه های غیرتخصصی، اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی نیست بلکه برجسته سازی موضوعات 
با پرداختن خاص به آنهاســت ولی وقتی فروغ در یک 
شماره چهار،پنج موضوع نسبتا مهم را در دستور کارش 
قرار می دهد، فقط نشــریه فروغ برجســته می شود نه 
هیچ کدام از آن مسائل. انضمام مطالب نشریه به جامعه 
ایرانی ضعیف است و همین مسأله توان برجسته سازی 
موضوع را از نشریه ســلب می کند. به جای پرداختن 

به مسأله، نشریه تبدیل به مسأله و سوژه شده است.

نشــریه  در  مصــداق مســائل غیرشــرعی  افقــه: 
کجاســت؟)حاج سیدجوادی به ســقط جنین اشاره 
می کنــد(. هم نشــریه دیده شــده و هــم موضوعات 
مطرح شــده در آن. مخالفــان، نماینــده همه جامعه 
مذهبی دانشگاه نیستند. در هیچ کدام از کتاب های 
تحصیلی من به هیچ کدام از این مسائل پرداخته نشده 
است. ما با مشاوران خانم موالوردی جلسه داشتیم و از 
آنها خواســتیم این درس را به دانشگاه برگردانند ولی 
خروجی مثبتی نداشــتیم. با دکتر ایرجی زاد، مشاور 
رئیس دانشــگاه در امور زنان به دفعات صحبت کردیم 
و درخواست بازگشت این درس به دانشگاه را داشتیم 
و جوابی نگرفتیــم. خانم شــایان فرد در زیباکنار این 
مسأله را جلوی جمع مطرح کردند که یا درس برگردد 
یــا کارگاه های مناســب از طرف مرکز مشــاوره برگزار 
شــود. این نبوده که ما راه های دیگر را نرفته باشــیم. 
ما وقتی جوابی نگرفتیم، سراغ نشریه آمدیم و یکی از 
محجوبانه ترین روش ها یعنی نوشتن را انتخاب کردیم. 
در همین دانشگاه خیلی از افراد اطالعات اشتباه در 
این باره دارند و به ما هم منتقل کرده اند. پرســش نامه 
هم در گروه های دختران قرار داده شده و هم در سطح 
دانشگاه در دسترس بوده و ما از قصد جامعه آماری را 

محدود نکرده ایم.

حاج ســیدجوادی: در محیط دانشگاه چقدر درباره 
موضوعات مطرح شده در نشریه بحث می شود و چقدر 
درباره ادبیات و پرداخت و حاشیه های نشریه؟ اشکال 
وارد به نشریه آنجاست که ابزار بیشتر از موضوع دیده 
شــده اســت. انتقاد در پرداخت شــما به این موضوع 
نیســت، بلکه در نحوه پرداخت اســت که فرم محتوا و 

موضوع را به حاشیه برده.

افقه: قبل از انتشار همه شمار ه ها طرح جلد همیشه 
زودتــر منتشــر می شــود. هدف مــا ایجاد حاشــیه و 
دیده شــدن نبوده، اتفاقا مطرح شدن این موضوع در 
شــورای فرهنگی که با وجود کمیته ناظر بر نشــریات 
صالحیت ورود به این موضوع را ندارد، حاشیه درست 
کرده است. ما شاکی به حاشــیه رفتن مسأله هستیم 

نه متهم آن.

حاج سیدجوادی: نشریه فروغ وارد حوزه ای شده که 
در مقوله حیا می گنجد و خانواده ایرانی نسبت به روابط 
جنسی خارج از محیط خود حساسیت اخالقی دارد و 
صحبت کردن درباره آن حساسیت زاست. پرداخت به 
این موضوع باید با ظرافت صورت بگیرد که در اینحا ما 

شاهد این ظرافت نیستیم.

انصــاری: من مدافع فروغ نیســتم بلکــه مدافع این 
هســتم که اجــازه بدهیــم دربــاره هــر موضوعی در 
نشریات صحبت شود و در همان نشریات جواب شان 
را بدهیــم و با چماق شــورای نظارت و... سراغ شــان 
نرویم و شــلوغ کاری و هوچی گری نکنیم. ما آموزش 
بهداشتی درســت و به دردبخوری در مدارس نداریم. 
چرا این دانشجوها که فردا پدر و مادر می شوند، نباید 
درباره این مسائل بدانند و اطالعات داشته باشند؟ من 
نقدم به فروغ این است که خیلی از مطالبش سطحی 
و ســاده و در حد بروشورهای آموزشــی بودند و با یک 
تیتر جنجالی روی کار آمده اند. انتظار من قالب های 
متنوع تر و مطالب دست اول تر و پرداخت های بهتر بود. 
نشریات دانشجویی به خاطر مالحظات و نظارت های 
کمتر خیلی بهتر از دیگر نشریات می توانند به مسائل 
مهم جامعه بپردازند. متأســفانه بدون خواندن نشریه 
می گویند قبح شکنی شده و مصادیقش بیان نمی شود.

فالحی: ما با بی پرده بیان شــدن این گونه مسائل در 
هر جمعی مخالف هســتیم. مصادیق دقیق و مستند 
قبح شــکنی را در چند روز آینده به مســئوالن نشریه 
ارائه می دهیم. دکتر فاطمی زاده، معاون دانشجویی 
این مسأله را رد می کند که درخواستی برای برگزاری 
کارگاه های آموزشــی به وی ارائه شده است. ادبیات 
می توانســت عفیفانه تر و مناسب تر باشــد. بهتر بود 
اول فضــای دانشــگاه را نقــد می کردید که به شــما 
اجازه طرح مسائل آموزشــی را نمی دهد و بعد سراغ 
پرداختن به آنها در نشــریه می رفتید. فرهنگ سازی 
از طریق قبح شــکنی نمی تواند صورت گیرد. همین 
بی پرده صحبت کردن درباره این مسائل از بعد روانی 
و اجتماعی روی دختران جامعه تأثیر منفی دارد. قرآن 
هم درباره این مسائل صحبت می کند ولی با ادبیاتی 

متفاوت و درست.

درویش: یک موضوع چرایی پرداخت و نحوه پرداخت 
فروغ به این مسائل است که زرد بوده یا حاشیه به دنبال 
داشــته یا نه؟ موضوع دوم محتوای مطالب اســت که 
ممکن اســت برخی از آنها خالف واقع یا دین یا قانون 

جمهوری اسالمی باشد. موضوع سوم و مهم تر به نظر 
من تناســب جرم و مجازات است. در مورد فروغ اتفاق 
متفاوتی افتاده و روند بررسی و پیگیری آن متفاوت از 
باقی نشریه هاســت؛ پروپاگاندای رسانه ای در فضای 
دانشــگاه و بعد بردن مسائل دانشــگاه به رسانه های 
بیرونی و فشار از بیرون برای اعمال نظر برخی گروه ها 

فرایندی است که دارد در دانشگاه روال می شود.

افقه: در مقاله بــکارت ما این موضوع را مطرح کردیم 
که باید بین بکارت و حیا و عفت تفاوت قائل شد. ما از 
پایه شروع کردیم و اگر اجازه انتشار به فروغ داده شود، 
مسائل را تخصصی تر پیگیری می کنیم. نحوه انتقادات 

به فروغ بعضا همراه با حاشیه و توهین بوده است.

حــاج ســیدجوادی: گفت وگــو در الیه دانشــجویی 
تفاهمی نیست و بیشتر جنس نقطه ضعف پیداکردن 
و محکوم کردن دارد و به جای حل مسأله، مسأله تولید 
می کند. موضوعات نشریه زیاد مورد انتقاد نبوده ولی 
برخی از آنها مثل روســپی گری موضــوع مورد بحت 
دانشگاه نیســت. محتوای نشریه اگرچه غنی نبوده، 
ولــی انتقاد زیادی به آن نشــده و حساســیت خاصی 
ایجاد نکرده ولی در فرم، نشریه جسورانه گام برداشته و 
حساسیت ایجاد کرده و نشریه را در موضع پیش داوری 
قرار داده است. فرم، موضوعات را به حاشیه برده است. 
اگر نشریه باعث نشود این موضوعات در دانشگاه مورد 
توجــه قرار بگیــرد و به آنها پرداخته شــود، در هدفش 

موفق نشده است.

انصاری: ســبک زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است 
و گســل هایی وجود دارد که باعث می شود یک طرف 
دیگــری را به هوچی گری محکــوم کند و طرف دیگر، 
طرف مقابلش را بی حیــا بنامد. راه حلش گفت وگوی 

بیشتر و فهم بهتر ارزش های یکدیگر است.

جعفری: من در مدرسه دولتی درس خواندم و آموزش 
جنسی آنجا به من ارائه شــده است. یکی از نقدهای 
جدی به فروغ قانونی کردن تن فروشی و قانونی کردن 
بدون قید سقط جنین است. معتقدیم فروغ ۱۴ خط 
قرمز را رد کرده و به همین دلیل نســبت به آن سکوت 
نکردیم و به این معنا نیســت که نسبت به قبلی ها نقد 

نداشتیم.

مقدســی: در جمع های دخترانه این مســائل مطرح 
می شــود و دخترها راحت با یکدیگر صبحت می کنند 
ولــی بیان این مســائل در جمع های عمومی مصداق 

بی حیایی  است.

افقه: فروغ نشریه زنان است و به مسائل زنان در جامعه 
می پردازد. بهداشت جنسی زنان هیچ وقت در محیط 
دانشــگاه مثل االن مطرح نبوده و درباره اش صحبت 
نشده و دلیل این اتفاق، ورود فروغ به این حوزه است. 
این انتقاد که فروغ به جامعه ایران نمی پردازد، اصال وارد 
نیست و مقاالت درباره جامعه ایران صحبت می کنند. 
فروغ به دنبال قانونی کردن تن فروشی یا قانونی کردن 
بی قیدوشرط سقط جنین نیست و درباره نقص قانون 

در این مسائل صحبت می کند.

جورابچــی: مردان هم به دلیــل ارتباط با زنان باید در 
این زمینه اطالع داشــته باشند که بتوانند آنها را درک 

کنند و ارتباط بهتر و درست تری با آنها داشته باشند.

گزارشی از میزگرد آنالین روزنامه درباره شماره چهاردهم نشریه فروغ

داستان فروغ
انتشار شماره چهاردم نشریه فروغ، نشریه واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسالمی حواشی زیادی را به دنبال داشت که در نهایت به حکم تعلیق سه ماهه 
این نشــریه از ســوی کمیته ناظر بر نشریات منجر شد. روز جمعه روزنامه گفت وگویی مجازی را میان دانشجوها درباره این نشریه برگزار کرد که مدعو ویژه آن 
هم حجت االسالم سیدفرید حاج سیدجوادی بود. با وجود نقدهای وارد به نحوه اجرای این میزگرد، خالصه ای از مباحث مطرح شده در این جلسه مجازی و 

سه ساعته که در برخی دقایق حدود 1۲۰ شرکت کننده داشت، در این صفحه آورده شده است.

میزگرد

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  855
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شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی 
در دانشگاه صنعتی شریف

قوانین ورزشی
 MBTI )Markaze Barresie مؤسسه
Tahavolate Iran( در آخریــن گزارش 
خود درباره ایران پس از کرونا پیش بینی 
کــرده کــه ۶۵درصــد ایرانیــان دچار 
اضافه وزن خواهند شد و نیاز به ورزش 
خواهند داشــت، ۳۵درصــد دیگر یا از 
گرســنگی الغر خواهند شد یا دنیا را به 
اهلش خواهند سپرد. چون ۹۸درصد 
دانشــجویان یا در مدارس غیرانتفاعی 
درس خوانــده یــا تدریــس خصوصی 
می کنند و حقوق شان از استادان جوان 
هم بیشتر است، احتماال در ۶۵درصدی 
خواهنــد بــود که نیــاز بــه ورزش پیدا 
خواهند کرد. به همین منظور یک فصل 
از شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی در 
دانشگاه را به دستورالعمل های استفاده 

از اماکن ورزشی اختصاص دادیم.
1. فوتســال: ابعاد دروازه هــا به ابعاد 
»گل کوچیک« تقلیل پیدا خواهد کرد 
و دروازه بان حق اســتفاده از دســت را 
نخواهد داشــت. دفــاع حق نــدارد از 
بازیکــن صاحب تــوپ، تــوپ را بگیرد 
و فقط اجــازه دارد پــاس را قطع کند. 
چنانچه بازیکــن حمله پاس نداد و کل 
زمیــن دریبــل زد، رفتاری پــر خطر در 
یک ورزش تیمی محسوب خواهد شد.
۲. بسکتبال: چون برخورد در بسکتبال 
اجتناب ناپذیر اســت، تمــام بازیکنان 
داخل زمین موظف به پوشیدن ماسک 
N-۹۵ شخصی خواهند بود. همچنین 
تیم ها موظف اند لباس آســتین بلند و 
شــلوار برای بازیکنان خــود تهیه کنند 
و اســتفاده از شــلوارک و رکابی ممنوع 
خواهد بود. چنانچه مالکیت توپ تغییر 
کرد، داور باید بــازی را متوقف و توپ را 
ضدعفونی  کند تا مرض از تیمی به تیم 

دیگر منتقل نشود.
3. والیبال: تمام بازیکنان موظف هستند 
با دستکش و روپوش در زمین حاضر شوند 
تا توپ به هیچ قســمت از بدن بازیکنان 
برخورد نکند. همچنین خوشحالی پس 
از امتیاز ممنــوع و در صورت ارتکاب، در 

پرونده ثبت خواهد شد.
4. بدن ســازی: اســتفاده از ســالن 
بدن سازی بالمانع است ولی استفاده 
از وســایلی چــون بارفیکــس، انــواع 
سیم کش، هالترها، تخته ها، دمبل ها، 

دوچرخه ثابت و... ممنوع است.
5. شــنا و شیرجه: اســتخر دانشگاه 
برای افرادی که از استاد راهنمای خود 
اجازه گرفته باشند، در صورت استفاده 
از مایوهای N-۹۵ باز خواهد بود. البته 
جکوزی و ســونا قرار شــد تحت دمای 
۷۰درجه به باال، برای عالقه مندان قابل 

استفاده باشند.
6. شــطرنج: اتاق شطرنج دانشگاه باز 
خواهد بود ولی هرکس باید با مهره های 
شــخصی در مســابقه حضــور یابــد و 
هیچ یک از افراد حق ندارند مهره ای از 

مهره های حریف را بزنند.

در چشم منی همیشه ثابت، لیکن /  ترسم بروی تو، چون بگرید چشمم هر شب ز غمت به خون بگرید چشمم/ ز اندازه و حد فزون بگرید چشمم 
)اوحدی مراغه ای، قرن هشتم، رباعیات( 

ایــن شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به حســرت نبــود افطاری های دانشــکده ای و 
دورهمی های دوســتانه ماه رمضان، به موکت هایی که همکف دانشکده پهن می شدند 
و اســتاد و دانشــجو در کنار هم روی شــان می نشســتند و روزه شــان را باز می کردند، به 
آزمایشگاهی که روز افطاری دانشکده تبدیل می شد به یک آشپزخانه نسبتا مجهز برای 

آماده کردن بســاط افطاری، به همان سفره نان و پنیر و ســبزی و خرما و بامیه و آشی که 
لذتش از جمع لذت تک تک این خوردنی ها خیلی بیشتر بود. این شماره از روزنامه تقدیم 
می شود به همه دورهمی های اسکایپی و واتس آپی و وی کالسی و دیسکوری و جیتسی 

و غیره و غیره که کاربردشان فقط بیشتر کردن دل تنگی هاست.

8۲۷****۰9۲۰: با اینکه چندوقته از بس بي مزه شــدید 
نمیخونمتون ولي دلیل نمیشه دلتنگتون نباشم

گفتم یه احوالي بپرسم و برم
  حاال نه اگر ســر همین بی مزه بودن روزنامه رو 

دو ماه تعلیق کردن!

695****۰936: یــه ســالم هم میکنیــم خدمت تي اي 
هاي اقتصاد که با این حجم فشــار تمرین، قصد دارن به 

نوبل اقتصاد از ما دربیارن.
  اگــر با این تمرینا چیــزی درمی اومد ازتون که 

وضع مملکت این نبود.

138****۰9۲1: واال مــن فقط پیامك دادم که ســالمي 
عرض کرده باشــم. میترســم چیز دیگه بگم بي حیایي و 

اینها حساب بشه.
  نه دیگه شکر خدا از دیروز بی حیایی رو گردن 

زدیم توی شریف. دیگه شما نمی تونی بی حیا باشی.

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب
دکترانوچ

پشت دیوارها شهری ست

عکسو
مکث

تحفه
نهطنز

زندان دنیای مومن است
در برهــه حســاس کنونــی کــه مام 
میهن بــه عقد ناپدری منحوســی به 
نام کرونــا درآمده و ســربازان گمنام 
مســتضعف پرور و سرداران نام آشنای 
مستعان ســاز، در تکاپو برای ســقط 
جنین این وصلــت نامیمون )ارتباطی بــا اجداد داروین 
نــدارد( هســتند، مع االســف، برخــی از جوانــاِن خام و 
برج ِدموکراسی نشــین ما در دانشــگاه صنعتی، به دلیل 
عدم برخورداری از ســواد رســانه ای، بر موِج شبکه های 
معلوم الحالــی چون ADSL و FIVB ســوار و به مســأله 
نه چندان مهم دســتگیرِی )در فرهنگ دهخدا به معنای 
کمک اســت( هم کالسی هایشــان معترض شده اند. لذا 
بر آن شــدم که قلم مجاهد را از پر شال برگرفته و به منظور 
تنویــر افکار عمومی و خصوصی، آن را بر کاغذ رقصانده و 

به شرح فواید حبس بپردازم.

نخســتین موضوع شــایان توجه، تفاوت آشکار وضعیت 
هوای خیابان آزادی و منطقه سعادت آباد است. بازداشت 
دانشجو و انتقال وی از شــریف به اوین باعث می شود که 
ریه های سرب اندودش با طعم ناب اکسیژن آشنا گردند و 
از خطر ابتال به سرطان نجات یابد. کادر زحمتکش درمانی 
ندامتــگاه نیز در صورت لزوم به یاری دســتگاه تنفســی 
عزیزاِن دربند )از ییالقات تهران بزرگ( خواهند شتافت.

دومیــن مطلــب حائــز اهمیت، حــل معضــل کیفیت و 
کمیــت نامناســب غــذای دانشــجویان به مــدد صدور 
حکــم جلــب بــرای ایشــان اســت. آنها کــه همــواره به 
ضعف ِ ران داشــتِن )نه زعفران( چلومرغ ِسلف و دشواری 
برقــراری ارتبــاط میان باقــال، پلو و گوشــت گاو معترض 
هســتند، تحت تأثیر برخورد مالیــم و برادرانه بازپرس ها 
کــه درصدد نوشــاندن ســاندیس هویــج به آنــان جهت 
افزایش بصیرتشــان اند، دســت به اعتصــاب از خوردن و 

 آشامیدن می زنند و دیگر بابت این مبحث، آب در دل شان 
تکان نمی خورد.

رفع مشــکل شوم بی کاری، از ســایر نفع های زندان برای 
علم جویاِن محبوس به شــمار می رود، چرا که فرد مذکور 
با وعده ســر خرمن عفو و رهایی، به آبیاری بذِر نخودسیاِه 
امید مشــغول گشــته و با این ترفند بکر، ســِر کار خواهد 
رفت. البته الزم به ذکر است که به علت نیاز مبرم به پاپوش 
برای این عزیزان، بازار کسب وکار کفاشان گرامی نیز رونق 

خواهد یافت.
کاله خودتان را قاضی و لنگه چپ جورابتان را دادســتان 
کنید! آیا هر طالــب آگاهی، برای آنکه از ُگل قالی، کمتر 
نباشد، نباید به شکوفایی بر دار و نورده شدن زیر پوتین، تن 
بدهد؟ لکن با همه این اوصاف، اگر خواهان این سعادت 
نیســت، چه بهتر که به جای المپیاد، در بخش های دیگِر 

نجوم مانند حقوق یا امالک فعالیت کند!
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