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به نام دانشگاه
رئیس جمهور دیروز شریف 
را برای سومین سخنرانی روز 
دانشــجویش انتخاب کرد. 
سخنرانی ای که تفاوت های 
جدی با برنامه های دو ســال 
گذشته داشت. رئیس جمهور روحانی در دو سال 
گذشته مراسم دانشجو را به شکلی متفاوت از آنچه 
در ذهن دانشــجوها بود برگزار کرد. سخنرانی ای 
رسمی در برنامه ای رسمی تر و البته بدون حضور 
پررنگ و پرشور دانشــجوها و شاید از همه مهم تر، 
بدون سؤاالت و صحبت کردن نماینده دانشجوها 

و تشکل های دانشجویی.
تغییــر رویه و پاســخ مثبت به خواســته جامعه 
دانشگاهی حرکت مثبتی از طرف رئیس جمهور و 
برنامه ریزان این مراسم است که نباید از دیده دور 
بماند. هرچند برخی دانشــجوهای حاضر از زمان 
اختصاص یافته به آن ها راضی نبودند. اما چند نکته 

در باره جلسه داغ دیروز:
یک. مطالبات دانشــجویی در این جلسه تقریباً 
به طــور کامل شــامل نکته هــا و اظهارنظرهای 
سیاســی بود. تنها اشــاره به ماهواره شریف رنگ 
دانشگاهی جدی داشــت. البته آن هم با چاشنی 
جاکلیدی بازتابی تماماً سیاسی در رسانه ها یافت.  
البته که وجه تسمیه روز دانشجو اتفاقی سیاسی 
اســت؛ اما انتخــاب نماینده دانشــجوها از میان 
تشکل های سیاسی به معنای جهت گیری سیاسی 

و تنها سیاسی دیدن دانشجو و روزش است. 
دو. دانشجو و دانشگاه مطالبات بسیاری جز فضای 
سیاسی کشور دارد. ســهم کمتر از یک درصدی 
تحقیق و توســعه از تولید ناخالص داخلی، بودجه 
پژوهش آب رفته دانشــگاه ها، مشکالت متعدد 
صنفی دانشگاه، جوالن مدرک فروشی و بازار داغ 
پایان نامه و مقاله نویسی و بسیاری چیزهای دیگر 
در روز دانشجو هیچ نشانی ندارند. اگر دانشجو در 
تنها مواجهه اش بــا رئیس جمهوری به دنبال حل 

این مشکالت نیست، کجا باید آن ها را دنبال کند؟
سه. تنش های داخل جلسه سخنرانی رئیس جمهور 
بر جلوه سیاست زده  از همین اصرار  ناشی  هم 
دانشجوست. گویا ما با تناقضی دانشجویی مواجهیم. 
دانشجویانی که دغدغه مشکالت کشور را ندارند و 
خود را رها از همه موضوعات سیاسی می نمایانند، 
در  هر مجال اظهار نظر، جز مطالبات سیاسی بیرون 
دانشگاهی، خواسته دیگری ندارند. جالب آنکه 
همین دانشجو در سیاست زدگی جامعه ایرانی بارها 

داد سخن داده و می دهد. 
چهار. تغییر رویــه رئیس جمهــور در برگزاری 
روز دانشــجو تا همین میزان هم ستودنی است. 
اما جلسه ای که دیروز در ســالن مرحوم جباری و 
با حضور دانشجویان تعدادی از دانشگاه ها برگزار 
شد، تفاوت بسیاری با حضور رئیس جمهور در یک 
دانشگاه و نشست با دانشجو و اســتادان دانشگاه 
دارد. جلساتی مانند جلسه دیروز بیشتر باب دندان 
رسانه ها و فعالیت های سیاســی است تا دانشگاه. 
شاید اگر برنامه ای دانشــگاهی تر بود، می شد به 
رئیس جمهور گفت شما در سالن ورزشی دانشگاه 
سخنرانی می کنید چرا که شریف با همه اسمش 

حتی یک سالن اجتماعات آبرومند هم ندارد. 
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آغاز مناظره ای بین المللی
چهارشنبه این هفته، مدرسه آزادفکری مهاجر درس گفت وگوی »جدال اندیشه هایی که 
از ساختار علم و دین می پرسند« خود را با حضور دکتر آیت اللهی از صاحب نظران فلسفه 
علم و فلسفه دین و دکتر پایا از صاحب نظران فلسفه علم و تکنولوژی آغاز خواهد کرد. این 
مناظره سه جلسه ای که نیمی از آن از ایران و نیمی دیگر از لندن است )دکتر پایا به صورت 

ویدئو کنفرانس از لندن حضور خواهند داشت(  یکی از درس گفت وگوهای مدرسه در پاییز امسال است. مدرسه 
آزادفکری مهاجر در ترم پاییزه خود سلسله درس گفت وگوهایی با موضوع »در جست وجوی دانشگاه« و با حضور 
استادانی مانند دکتر مشایخی، دکتر درخشان، دکتر نایبی، دکتر فراستخواه، دکتر سوزنچی و... برگزار خواهد کرد.

فرصتی برای هوشمندسازی شناورها
مهلت ثبت نام در چهارمین دوره مســابقات شناورهای هوشمند، تا 30 آذر است و 
خود مسابقه در اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. هدف از برگزاری این مسابقه 
ایجاد بستری هدفمند اســت برای خالقیت و نوآوری دانشجویان که آینده سازان 
ایران اسالمی هستند و نیز تقویت ارتباط بین صنعت و مراکز علمی و فرهنگ سازی 

صنایع دریایی. در داوری این دوره عالوه بر درنظرگرفتن آیتم های فنی، ایده های خالقانه در شــناورهای با 
عملکرد خاص نیز به نحو مناسب تری امتیازدهی می شوند. اگر می خواهید در مسابقه ثبت نام کنید یا اطالعات 

بیشتری را برای شرکت در مسابقه می خواهید، به سایت asvc.merc.sharif.ir مراجعه کنید. 
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پای ســفیر مکزیک هم به شــریف باز شد.   
در این جلســه که در دفتر امــور بین الملل 
دانشــگاه صنعتی شــریف تشــکیل شد، 
ســفیر مکزیک درباره تجارب حقوقی برای 
حــل اختالفــات کشــورهای ســاحلی در 
آمریکای مرکزی صحبت کرد. در این برنامه 

سفیر به سواالت حاضرین نیز پاسخ گفت. 
مراســم عــزاداری ســه روز آخر مــاه صفر   
در روزهــای 18و 19و 20 آذر برپــا اســت. 
سخنرانان شب اول حجت االسالم رنجبران 
و شــب دوم و سوم حجت االســالم صدیقی 
هســتند.  اگر می خواهید در برنامه شرکت 

کنید، ساعت 20 سری به مسجد بزنید. 
حواســتان باشــد کــه روز سه شــنبه، 24   
آذر اســتخر دانشــگاه بــه خاطــر برگزاری 
مســابقات از ســاعت 8 تــا 17 پذیــرش 
ندارد. در این روز برنامه اســتخر نریزید و به 

فعالیت های مفرح دیگر بپردازید. 
کانــون شــعر و ادب روزهــای چهارشــنبه   
سلســله جلســات بررســی شــعر معاصر 
را از ســاعت 10 تــا 11 برگــزار می کنــد. 
دکتــر قیــدی از اســتادان مرکــز زبان ها و 
زبان شناسی دانشــگاه نیز در این جلسات 

حضور دارند. 
محققان شــریفی با دســت یابی به فناوری   
ســاخت انــواع میکروتوربین هــای آبــی، 
3 دســتگاه از آن هــا را بــرای تولیــد بــرق 
تجدید پذیر در مناطــق دورافتاده نصب و از 
آن ها بهره بــرداری کردند. تیــم تحقیقاتی 
دکتر دورعلی در یکی از واحدهای مجتمع 
خدمات فناوری دانشــگاه مشــغول بهبود 

این نیروگاه ها هستند.
برنامــه کافــه میــم شــکالت بــه صــورت   
مناظــره دانشــجویی با موضــوع ماندن یا 
رفتن از کشــور، اپالی کردن راه فرار اســت 
یا موفقیــت؟ و...  در ســالن جابر بن حیان 
برگــزار می شــود. زمــان برگزاری هــم روز 

دوشنبه، 23 آذر از ساعت 15:30 است. 
موضــوع  بــا  ژرفــا  گردهمایــی  امــروز   
سیســتم های پیچیده و فیزیــک اقتصاد، 
ســاعت 13:30 برگزار می شود. سخنران 
برنامه دکتر ســید علی حســینی، اســتاد 
محقــق  و  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه 
ای پی ام اســت که در آمفی تئاتــر فیزیک 

صحبت های خود را مطرح خواهد کرد. 

عکس خبری

از ســاعت ها قبل از مراســم تمهیدات امنیتی 
زیــاد و تقریبــًا دقیقی اندیشــیده شــده بود. 
به طور مثال می توان به اســتقرار دو آمبوالنس 
اطراف ســالن مرحوم جباری اشاره کرد. مورد 
دیگر، حضــور چند گشــت با پــالک دولتی و 
شیشه های دودی در ســطح دانشگاه بود که با 
دقت اوضاع تردد و نظم را در دانشــگاه کنترل 
می کردند. نکته دیگر، اختصاص تمام بنرهای 
دانشگاه در مسیر اصلی حرکت رئیس جمهور 
به مراســم بود که این امر صرف  نظر از درست یا 
غلط بودن، نارضایتی گروه های متقاضی پایه 

بنر را در پی داشت.

کارگاه مطالعات بازار
برنامه تجاری سازی دانشگاه شریف با هدف توانمندسازی تیم های تحت حمایت 
خود و با مشارکت مرکز کارآفرینی، دوره آموزشی مطالعات بازار Market Study برگزار 
می کند. زمان برگزاری این برنامه پنجشنبه 26 آذر ساعت 9 تا 18 و ثبت نام برای عموم 
آزاد اســت. هزینه آزاد دوره 200 هزار تومان اســت )دانشجویان شریف: 75درصد 

تخفیف، فارغ التحصیالن شریف 65درصد تخفیف، دانشجویان سایر دانشگاه ها 50درصد تخفیف(. با توجه به 
 www.inis.ir  اینکه ظرفیت محدود است، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند. برای ثبت نام به سایت 

مراجعه بفرمایید. برای اطالعات بیشتر می توانید با شماره 09367365965 تماس بگیرید.

استفاده بهینه از انرژی
پنجمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشــیدی نانوساختاری 26 آذرماه سال 
جاری در دانشــکده فیزیک برگزار می شــود. از اهداف اصلی کنفرانس سلول های 
خورشیدی این است که فعالیت های پژوهشی سلول خورشیدی در تعامل با شرکت ها، 
اعم از بازرگانی، ساخت و فروش تجهیزات و شرکت های تحقیق و توسعه ای قرار گیرد 

 و گروه های دانشگاهی با این فعالیت ها آشنا شوند. عالوه بر این کارگاه یک روزه ای نیز در روز بعد از کنفرانس در
  27 آذرماه برگزار می شود که هدف آن انتقال مهارت های ساخت، آنالیز و مدل سازی سلول های خورشیدی خواهد 
بود. در سایت ncl.sharif.edu/nssc94 اطالعات بیشتری نیز درمورد این کنفرانس وجود دارد. دیدنش ضرر ندارد. 

دستگاه های ورزشی آماده  استفاده  گزارش
تمرینــی  برنامــه   و  هســتند 
پیشنهادی هم روی دیوار نصب شده. علی الظاهر اینجا 
هیچ تفاوتی با یک باشگاه بدن سازی ندارد. اما یک چیز 
کم است: ورزشکار! برای دیدن سالن جدید بدن سازی 
دانشگاه، دوبار به ساختمان تربیت بدنی می  روم. در دو 
زمان مختلف. آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می کند، 
تعداد اندک دانشجویانی است که برای ورزش کردن به 
اینجا آمده اند. نوبت اول هشت دانشجو و دفعه  دوم تنها 
پنج دانشجو را می بینم. این استقبال کم البته می تواند 
به دلیــل تازه تاســیس بودن این ســالن و بی اطالعی 
دانشجویان از وجودش باشــد. اما وقتی این خلوتی را 
کنار اســتقبال انــدک از ســایر برنامه های ورزشــی 
دانشگاه می گذارم، به یک نتیجه منجر می شود: ورزش 

در دانشگاه، همگانی نیست. 
  لباس ورزشــی نــدارم و بنابراین حضورم در ســالن، 
غیرعادی به نظر می رســد. با این حال، بــه آرامی وارد 
می شوم. یک دســتگاه تردمیل در سمت راست سالن 
بیش از همه  دســتگاه ها جلب توجــه می کند. انتهای 
سالن، دســتگاه های مربوط به ورزش های قدرتی قرار 
دارند و چند دســتگاه جدید در حصار قرار گرفته اند و 
هنوز قابل استفاده نیستند. این سالن جدید، محصول 
بازســازی و تعمیر دســتگاه های قدیمی بدن سازی 
دانشگاه است. با یکی از فعاالن ورزشی دانشگاه صحبت 

می کردم، اما می گفت این تعمیرات، اساســی نبوده اند 
و هنوز در برخی از دستگاه ها مشــکالتی جدی وجود 
دارد. به نظر می رســد اگر مدیریت تربیت بدنی بیش 
از گذشته به نظر دانشــجویان، خاصه آن ها که بیشترِ  
اوقات آزادشان را  با ورزش می گذرانند، توجه می کرد، 

هم کارها با نقص کمتری انجام می شــد و هم مقبولیت 
بیشتری کسب می کرد. 

زمان های استفاده از ســالن را جویا می شوم: »یکشنبه 
و دوشنبه و چهارشــنبه از ســاعت 14:30 تا 19:30 
برای آقایان و شــنبه و سه شــنبه همین ساعت برای 
بانوان.« با این حســاب به نظر می رسد یک دانشجوی 
پسر که روزهای شنبه و سه شنبه را برای ورزش کردن 
درنظر گرفته باشــد، یا یک دانشجوی دختر که شنبه و 
سه شنبه درگیر کالس های درس باشد، هرگز شانسی 

برای استفاده از این ســالن نخواهند داشت! این شیوه  
برنامه ریزی بدون انعطاف را هم می توان گذاشت کنار 
سایر دالیلی که مجموع دانشــجویان حاضر در سالن 
بدن سازی در هر نوبت  را به ده نفر هم نمی رساند. تغییر 
برنامه ریزی و تعیین زمان هایی برای استفاده خانم ها و 
آقایان در همه ایام هفته از ســالن، می تواند راه را برای 

حضور بیشتر دانشجویان هموار کند.
ســالن جدید بدن ســازی یک ســالن تازه تاسیس و 
نوپاســت که پس از تعمیرات اساســی راه اندازی شده 
است. ســالنی که هزینه های راه اندازی مجدد آن برای 
ما روشن نیست. اما یکی از  دانشــجویان فعال ورزش 
دانشــگاه، درباره  این هزینه ها نکتــه جالبی گفت: »با 
حداکثر بیست تا سی میلیون هزینه، می شد یک سالن 
استاندارد با دســتگاه های مناســب تر برای دانشگاه 
فراهم کرد«. هزینه ای که او از آن ســخن می گفت، در 
حد هزینه های برگزاری مراسم افتتاحیه المپیاد استاد 
و دانشجو است! به عبارتی می شد با برگزاریِ  ساده  این 
مراسم مثل کنار گذاشتن »بالن« و روشن کردن مشعل 
مســابقات با زرق و برق کمتر، یک ســالن بدن سازی 
قوی تر برای دانشــگاه ســاخت. البته نکته مثبت این 
سالن، مساحت زیاد و ســقف بلند آن است. امید است 
دانشجویان با اســتقبال از این ســالن، ضمن رساندن 
قدردانی خود به مســئولین، اهمیت ورزش را به ایشان 

گوشزد کنند.

سالن بدن سازی اداره تربیت بدنی پس از ماه ها تأخیر به راه افتاد

 بدنت را بساز
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شب یلدا با آرمان و حافظ
شــب یلدا که می شــود، گروه های مختلف به تکاپو می افتند و برنامه هایی را اجرا 
می کنند. امسال هم برنامه شب یلدا با حافظ خوانی گروه کر آرمان و همکاری کانون 
یاریگران دانشــگاه در آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود. روزهای اجرا 29 و 30 آذر 
اســت؛ ولی فروش بلیت مراسم از یکشنبه 23 آذر شروع می شود. ناگفته نماند که 

مقداری از ســود برنامه صرف امور خیریه خواهد شد. در واقع با یک تیر دو نشان زده اید، هم از حافظ خوانی 
لذت برده اید و هم کار خیر کرده اید. جدای از این ها قبل شــروع امتحانات پایان ترم فرصتی برای استراحت 

به خودتان داده اید.

سرخی خانمان سوز
اگر روز شنبه به ساختمان تعاونی مراجعه می کردید، احتمااًل به در بسته می خوردید. 
ماجرا این اســت که روز پنجشــنبه به دلیل اتصالی کردن ســیم های ســاختمان 
آتش سوزی به پا شد که به جز چند جا از جمله کافه شریف و بخش مواد غذایی تعاونی 
را طعمه خود نکرد؛ اما دود آن کل ســاختمان را فراگرفت و حتی تا روز بعد بوی دود 

به مشام می رسید. از جمله ادعاهای مطرح شده برای به وجود آمدن آتش سوزی مشکل اتصالی یکی از لوازم 
برقی بود. اما نکته اینجا است که روز پنجشنبه به خاطر تعطیل بودن دانشگاه، وسیله ای روشن نیست. این 

آتش سوزی آسیب زیادی به این دو بخش وارد کرد و بسیاری از اقالم آن ها را سوزاند. 

حاشیهشماره 674  سه شنبه 17 آذر 1394بــــــــخش  خـــــــبری

دکتر عارف در پاسخ به ســؤالی که مربوط   -1
بــه حمایــت ایشــان از دانشــجوها بــود، 
بــه طنــز گفتند کــه مــن مســائل مربوط 
بــه  دانشــجوهای خــارج از دانشــگاه را 
جدی تــر  پــی می گیــرم چــون باالخــره 
 داخل دانشــگاه ممکن است حقوقمان را 

قطع کنند!
سؤالی پیرامون نظر یک فرد خاص درمورد   -2
مســئله حصر  از دکتر عارف پرسیده شد، 
دکتر عــارف ابتــدا فــرد خــاص را رئیس 
جمهور پنداشتند که مجری برنامه گفت: 
 نه جنــاب آقــای دکتــر، فــرد خاص تری 

مد نظر است.  
پس از اینکه ســیلی از پرسش  های کتبی   -3
و شفاهی درمورد مســئله حصر به سمت 
دکتر عــارف روانه شــد و دانشــجویان از 
پاســخ  های ایشــان راضی نمی شــدند، 
دکتــر عارف به حالت اســتیصال در آمده 
و فرمودند: واقعــًا من چه کاره ام که از من 

تاریخ  می خواهید؟ 
وقتــی که دکتــر عارف ســؤال مربــوط به   -4
انتخابــات 84 را بــه نوعــی بی پاســخ رها 
کردند، فردی از جمعیت فریاد زد که جواب 
بدید، فقــط آمده ایــد رأی جمــع کنید یا 
جواب دانشــجوها را بدهید؟ و دکتر عارف 
در پاســخ بــه ایشــان گفتند که مــن برای 
دانشجوها اینجا هســتم و اصاًل برای رأی 

اینجا نیامده ام. 
وقتی کــه خیلی از پرسشــگران بــه نحوه   -5
کم هیجان پاسخ  های دکتر عارف اعتراض 
کردند، ایشــان این پاســخ را دادند که من 
 می فهمم  که اگر شعار تند بدهم شما به به 
و چه چه خواهید کرد، اما احساس  می کنم 
که این کم لطفی به شماست اگر خیانت به 

شما نباشد. 
یکــی از پرسشــگران ایــن نکتــه را بیــان   -6
کرد کــه دکتــر عــارف درمــورد مســائل 
مربــوط بــه 88 اعــالم موضــع نکرده اند 
کــه دکتــر در پایــان پاســخ بــه ایــن ادعا 
گفتند: مــن ســکوت نکردم، فقــط یکی 
 می رود حرفــش را در تلویزیون و رســانه  ها 
  می زنــد یکی هم مثــل من یزدی اســت و 

محافظه کار است. 

توضیح روزنامه: در این مراسم ســؤاالت دیگری نیز مطرح شد که به دلیل محدودیت فضایی، ترجیح بر آن شد که سؤاالت جذاب تر منعکس  گردند. یکشنبه پانزدهم آذر ماه، دکتر محمدرضا عارف به دعوت انجمن اسالمی دانشجویان صنعتی شریف در مراسمی در دانشگاه حضور گفت وگو
یافت. این مراسم از حدود ساعت سه با تالوت قرآن و پخش یک کلیپ مربوط به جنبش دانشجویی و حوادث مربوط به آن آغاز شد.  به گفته مجری برنامه کلیپی 
از محمدرضا خاتمی به مناســب این روز تدارک دیده شده بود که اجازه پخش نیافت.  پس از آن دکتر عارف برای مدت نیم ساعت به سخنرانی پرداختند. ایشان 
به محض اینکه در جایگاه ســخنرانی قرار گرفتند به این گالیه مجری برنامه که هیچ کدام از مسئوالن دانشگاه در این مراسم حضور نیافته اند پاسخ داد که خود 
از دکتر فتوحی و دیگر مســئوالن درخواســت کرده اند که باتوجه به ترافیک کاری در این مراسم حضور پیدا نکنند. عالوه بر آن در نبود مسئوالن انتقاد از آن ها 
راحت تر است. ایشان در آغاز تاریخچه شانزدهم آذر و جنبش های دانشجویی را به طور مختصر شرح دادند.  از مواردی که ایشان به آن در حین سخنرانی خود 
اشــاره کردند این بود که انتخابات ســال 92 حماسه بود و اگر دانشجویان در انتخابات ســال 92 منفعل بودند و اتفاق دیگری رقم می خورد، االن فرصت چنین 
سخنرانی و بحث آزادی اصاًل فراهم نمی شــد. در ادامه دکتر عارف انتقاداتی به جنبش های دانشجویی کردند که از آن ها می توان به کم بودن سعه صدر، توهم 
قدرت در برخی مواقع و بعضًا دخالت در کار مسئوالن اشاره کرد. معاون اول دولت اصالحات با بیان اینکه مسئوالن هم باید سعه صدر خود را باال ببرند و فضای 
امنیتی موجود را ریشه کن کنند، انتقادات خود را به آن ها ابراز کرد. ضمنًا ایشان از هیئت  های نظارتی درخواست کردند که با دانشجویان به روش حذفی برخورد 
نشود به این گونه که به محض سر زدن خطایی از دانشجو ساده ترین راه را برگزینیم و او را از دور خارج کنیم.  در ادامه این برنامه پرسش  هایی به طور کتبی و شفاهی 

از دکتر عارف صورت گرفت که به مهم ترین آن ها اشاره می شود و پاسخ های ایشان به طور اختصار بیان می شود.

1- آیا اگر به سال 92 برگردید باز هم همان تصمیم 
را  می گیرید و کنار  می کشید؟

دکتر عارف در پاسخ به این سؤال گفتند که من به خرد 
جمعــی اعتقاد دارم و کنار کشــیدن مــن نتیجه خرد 

جمعی بود، بنابراین حتمًا باز هم این کار را  می کردم.
2- شــما کــه از جنبش  هــای دانشــجویی انتقاد 
 می کنید، به عنوان یک فرد تأثیرگذار در اصالحات 
تا کنون چــه کاری برای جنبش  های دانشــجویی 

کرده اید؟
ایشــان فرمودند که من دفاع از حقوق دانشــجویان را 
وظیفه خودم  می دانم اما فعالیت  های خودم را در بوق و 
کرنا نمی کنم. من حتی درمورد همین انجمن اسالمی 
شریف هم با مسئولی از دانشگاه حرف می زدم که او هم 
گله  هایی از انجمن داشت که من آن  ها را وارد  می دانم. 
البته اینجــا مصلحت نمی دانم که ایــن گله  ها مطرح 
شود.  البته برخی از مسئوالن دانشگاه هم هستند که 
چون خودشان فعالیت دانشــجویی نکرده اند، خوب 

نمی توانند با دانشجو تعامل کنند. 
3- آیا گذر زمان موجب تغییر نظر یک شخص خاص 
که برای یک موضوع تصمیم گیر اســت،  می شود؟ 
مثاًل درمــورد موضوع حصر چرا در قبال ظلمی که 
به مهنــدس موســوی و کروبی  می شــود تدبیری 

اتخاذ نمی شود؟
بدیهی  است که گذر زمان روی انسان  ها تأثیر  می گذارد. 
انسان رشد  می کند و نظرش عوض  می شود، اما در این 
مورد انشــاءالله دکتــر روحانی که فــردا  می آیند، خبر 

خوبی به شما بدهند.
تأثیــر جنبــش  بــه  4- شــما در ســخنرانی تان 
دانشــجویی در انتخابــات 88 اشــاره نکردیــد. 
موضع گیری شــما درمورد مجلس ششــم و وقایع 
88 نشــانگر محافظه کار بودن شماست. آیا ادامه 
این رونــد منفعالنه بدون موضع گیری مشــخص 
به مســائل مهم را به نفع حیات سیاسی خودتان و 
اصالح طلبان  می دانید و آیــا این مطالبات مردم را 

پاسخ گو خواهد بود؟
من روند منفعالنــه را قبول ندارم ولــی محافظه کارانه 
را از بعــد مثبتش قبول دارم. مــا  می خواهیم مؤثر و در 
حل مسائل و مشــکالت تأثیر گذار باشیم. نباید به یک 

مسئله فرعی که محور اختالف ما با یک جریان داخل 
نظام است، بپردازیم و از مسئله اصلی که هدف هر دوی 
ماست غافل شویم. ما باید در حرکت اختالفات را رفع 
کنیم. ما نمی خواهیم در داخل نظام زورآزمایی کنیم.  
االن شرایط کشور طوری است که باید محافظه کارانه 

رفتار کرد.
5- با توجــه به تجربــه رد صالحیت  های گســتره 
در انتخابــات مجلــس هفتم و همچنیــن احتمال 
اســتفاده ابرازی از حوادث 88 برای رد صالحیت 
نماینده  ها  می خواســتم ببینم به عنوان ریاســت 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان چه برنامه ای 

برای این موضوع پیش بینی کرده اید؟
در مورد رد صالحیت  ها با توجه به فتوای رهبری در مورد 
رأی که آن را حق الناس دانستند، ما یک کارگروه تحت 
عنوان رایزنی قرار داده ایم. طبیعتًا اگر همه طبق قانون 

عمل کنند، دغدغه ای نخواهیم داشت. 
6-  شــما که خــود را اصالح طلــب  می دانید، چرا 
درمــورد وقایع 88 چشــمان خــود را بســتید و از 

مردمی که مورد ظلم قرار گرفتند، نپرسیدید؟
درمورد 88 من چشــم خودم را نبستم. من اگر بتوانم 

مســائل مربوط به 88 را چــاپ کنم، خیلی مســائل 
روشن  می شــود اما االن صالح نیســت که این کار را 
بکنم. من کاندیدای جبهه اصالحات بودم، بعد شدم 
رئیس ســتاد آقــای خاتمی و بعد ســکوت کردم. این 
روند منطقی نیســت و شــما حق دارید برایتان سؤال 
ایجاد شود. اما من احساس می کنم االن به خصوص 
با توجه بــه انتخابــات پیــش رو نباید به این مســائل 

پرداخته شود.
7- انتخابات 84 همیشه مانند یک عالمت سؤال 
در ذهن همه باقی مانده اســت. در اصالحات چه 
اتفاقی افتــاد که در انتخابــات 84 منجر به چنین 
فاجعه ای شــد که تأثیر آن تا ســال  ها بر پیکر ایران 
باقی  اســت. آیا دلیــل آن چیزی جــز قدرت طلبی 

برخی سران اصالحات بود؟
شما از کسی دارید  می پرسید که به محض اینکه داشت 
وارد این فضا  می شــد، خودش را از بازی بیرون کشید. 
خودش را کنار کشید. من معاون اول بودم و همه انتظار 
داشتند که کاندیدای اصالحات من باشم و نگرانی ای 
که من داشــتم همین اتفاقی بود کــه افتاد. ولی االن 

فعاًل وارد این نشویم. 

یکشنبه، دکتر عارف مهمان مراسم 16 آذر انجمن اسالمی بود

محافظه کاری عارف
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دانشــجو مهمان رئیس جمهور پرونده شــریف، بعــد از ســال ها در روز 
کشــورش بود تا بی واســطه دیداری تازه شود. این 
دیدار اما حاشیه هایی از جنس دانشجو داشت که 
البته بعضی  مواقع زیادی شور شد و سوژه هایی ناب 

برای خبرنگاران درست کرد. 

ساعت هفت صبح
برف به این شــدت، آن هم در پاییز کم ســابقه اســت. 
تمام ســطح پیاده روی خیابان آزادی را برف پوشانده. 
بر خالف انتظار خبری از گشــت و بازرسی نیست و در 
جنوبی دانشگاه مثل همیشه به نظر می رسد. دانشگاه 
به شــدت خلوت اســت اما هیجان حضور یک مهمان 

ویژه، زیر پوستش می دود. 

ساعت حوالی هفت ونیم
کارت انتظامــات را از معاونت فرهنگی گرفته ایم. حاال 

مشــکلی برای حضور در سالن نداریم. وظیفه ما حفظ 
نظم ســالن در کنار نیروهای حراســت است. به سمت 
ســالن جباری راه می افتیم. از در تاالرهــا به در اصلی 
و از در اصلــی بــه در تاالرها ارجاع داده می شــویم. در 
این سوز ســرما و بارش برف، حواله شــدن به این و آن 
عصبی کننده ترین اتفاق است. یکی از دوستان تالش 
می کند به این موضوع اعتراض کند. اما برخورد خشن 
ِ یکی از نیروهای حراســت ریاســت جمهــوری، او را از 

اعتراض منصرف می کند. 

ساعت هشت و ده دقیقه
ســالن آماده ورود مهمانان است. هرکدام از ما مسئول 
دو ردیف از صندلی ها هستیم و قرار است اجازه ندهیم 
کســی بدون کارت روی صندلی ها بنشیند. از شواهد 
پیداســت که همه چیز به طرز ســفت و ســختی تحت 
کنترل اســت. مهمانی که روی صندلی N2 نشســته 
اســت اندکی با دیگر مهمان ها تفــاوت دارد. کیفش را 

به داخل ســالن آورده و مشغول مطالعه جزوه است! به 
سراغش می روم:

-ببخشید، شما کارتتون برای این صندلی صادر شده؟
متعجب نگاهم می کند: »کارت؟ مگه باید کارت صادر 

بشه؟«
اندکی مشکوک می شوم: »ببخشــید، چطوری کیف 
آوردید داخــل؟« از ممنوعیت ورود هرگونه وســیله به 

سالن مطلع نیست. »با خبرنگارها اومدم داخل.« 
چند دقیقه گفت وگو کافی است تا متوجه شوم او یکی 
از دانشــجویان ارشــد دانشــگاه خودمان است. یکی 
از همه آن هایی که دلشــان می خواسته در این جشن 
بزرگ شــرکت کنند. بی خبر و بی اعتنا بــه کارت های 
دعوت و محدودیت های امنیتــی، در کنار خبرنگاران 
داخل سالن شده و من می توانم مطمئن باشم این کار 
او هم نه از روی زرنگی، که در اوج سادگی و بی آالیشی 
بوده است. حاال من-به عنوان یک انتظاماتی که قانونًا 
باید مانع او باشم- پیگیرش نمی شوم و تالش می کنم 

به هر قیمت او را در سالن نگه دارم! حواسم به مهمانان 
هســت که هروقت مهمان صندلی N2 رســید، جای 
او را عوض کنم. مشــکل صندلــی اش، زودتر از انتظار 
حل می شــود. برای یکی از موجودات اعجاب آوری که 
دو رشته ای است و در هر دو رشته »رنک« است، دو کارت 
صادر شــده. صندلی اضافه اش را به دانشجوی ارشدِ  

ساده دل می دهم. 

ساعت نه و نیم
تصمیم بزرگ اتخاذ می شــود! اول تمام دانشــجویان، 
هرجــا کــه نشســته اند را به جلــو هدایــت می کنند. 
شماره های روی صندلی ها تبدیل به کشک می شوند! 
بــرف، تمــام برنامه هــای وزارت علــوم بــرای حضور 
گلخانه ای عده ای خاص در سالن را نقش بر آب می کند. 
حاال در های سالن باز می شود. هر دانشجوی شریفی با 
ارائه کارت دانشجویی می تواند داخل شود. تشکل ها 
 به تکاپــو می افتند که جو ســالن را به دســت بگیرند. 

روایتی از یک جشن روز دانشجو با دوجین حاشیه و جنجال

N2 ، گلدان و دیگران

حاشیه نگاری سخنرانی رئیس جمهور

پرونــــــــــــــــــــــــده شماره 674  سه شنبه 17 آذر 1394

رئیس جمهور در شریف چه گفت؟
لحن ها اگر نرم تر شود قشنگ تر است

از همه تشکل های دانشجویی که در پشت این تریبون نقد و انتقاد کردند   
و نقاط ضعف و بعضًا قوت دولت را برشمردند تشکر می کنم. بهترین جایی 
که باید قدرت نقد شــود، دانشگاه اســت و اگر قدرت در هر کشوری مورد 
انتقاد و سؤال قرار نگیرد به انحراف و استبداد کشیده خواهد شد )تشویق 
شــدید حضار(. تمام مســئولین کشــور این افتخار را دارند که مستقیم یا 
غیرمســتقیم منتخب ملت بزرگ هســتند و از طریق آرای مردم بر مسند 
قدرت تکیه زده اند. هیــچ مقامی در جمهوری اســالمی نداریم که مقام 
انتخابی نباشــد. اینکــه برخی می گوینــد در ایران مقامات بر دو دســته 

انتخابی و انتصابی هستند تهمت است و همه مقامات در ایران یا مستقیم 
با آرای ملت و یا غیرمستقیم انتخاب می شوند. تردیدی ندارم حمایت ها، 
هدایت ها و نقدهای شــما در بهبود کار مؤثر است. در انتقاد و تعریف هم، 
تحریف نباید باشد و همه چیز باید معتدالنه و میانه رو باشد. به هر حال در 
این جمع مسئولین دولتی حضور داشتند و انتقادات را شنیدند و باز هم باید 
فرصت هایی فراهم شود تا نقد و انتقاد را من و مسئولین بشنویم و ان شاء الله 
که خودمان را اصالح کنیم چرا که هیچ کدام معصوم نیستیم. ما هیچ کدام 

بی خطا نیستیم. البته برخی لحن ها اگر نرم تر شود قشنگ تر است. 
هر کجا موفق بوده ایم، جایی بوده اســت که مردم بــه صحنه آمده اند. در   
بحث هسته ای آن وقتی ما موفق شدیم که مردم به صحنه آمدند. مردم در 
انتخابات سال 92 مسئله هسته ای را به بحث گذاشتند. اگر بحث هسته ای 

در انتخابات 92 به بحث گذاشته نمی شد و نقد نمی شد، آثار تحریم مورد 
تحلیل و بررسی قرار نمی گرفت، راه حل مسئله مورد بحث قرار نمی گرفت، 
مسئله این طور نمی شد و مردم در رأی 92 به هسته ای هم رأی دادند. مردم 
راه را باز کردند تا ما بتوانیم راهی برای حل و فصل این مســئله پیدا کنیم. 
باید در برخی مفاهیم و موضوعات به اجماع نظر برسیم. این سخن حتی 
در موضوعات و مفاهیمی که به نظر ســاده می آید نیز صادق است. ما باید 
راجع به عدالت، مبارزه با اســتعمار،  منافع ملــی، حاکمیت ملی و حتی 
خود دانشگاه به وحدت نظر برسیم. آیا در این موضوعات در دیگر کشورها 
هم اختالف نظر وجود دارد؟ این اجماع را شــما دانشجویان باید به وجود 

بیاورید.
برخی فکــر می کنند دولت یازدهم فقط دولت لبخنــد، منطق، مذاکره و   

شریف بدون ماشــین، آرزویی که تنها با آمدن رئیس جمهور محقق شد.   
دیروز از صبح تا بعد از اتمام مراســم، ورود ماشین استادان و کارمندان به 
محوطه دانشگاه ممنوع بود و دانشــگاه یک روز تاریخی بدون ماشین را 

تجربه کرد!
دانشجویان دعوت شده به مراسم از ســایر دانشگاه ها، از ساعت 7:30   
دقیقه صبح به مســجد مراجعه کردند و بعد از دریافت کارت خود، منتظر 

باز شدن در های سالن ماندند که این انتظار شامل پذیرایی هم بود.
با وجود پیگیری های قبلی، امکان حضور عکاس روزنامه شریف در برنامه   
دانشگاه خودش فراهم نشد تا روزنامه هم مجبور باشد از عکس های سایر 

خبرگزاری ها استفاده کند.

در اطراف ســالن تربیت بدنی، تمهیــدات امنیتی بــرای ورود مهمانان   
اندیشــیده شــده بــود و دعوت شــدگان بعد از عبــور از حلقه حراســت 
دانشــگاه و چک کــردن کارت شناســایی و کارت دعوت، بایــد از حلقه 
 دوم که حفاظــت نهاد ریاســت جمهوری و شــامل بازرســی بدنی بود، 

عبور می کردند.
ورود هرگونــه وســیله اعــم از موبایــل، کلیــد، خــودکار و امثالهــم بــه   
محــل برگــزاری برنامــه ممنوع بــود و شــرکت کنندگان وســایل خود را 
 بــه باجه هــای مشخص شــده در کنــار بانــک ملــت داخل دانشــگاه، 

تحویل می دادند. 
بــا نزدیک شــدن بــه ســاعت 10، زمــان آغــاز مراســم، تقریبــًا نیمی   

از ســالن خالــی بــود که ایــن مهم باعث شــد سیاســت ســخت گیرانه 
مســئوالن برگزاری مراســم تغییر پیدا کــرده و اجازه ورود دانشــجویان 
بــا کارت دانشــجویی بــه محــل مراســم داده شــود. حوالــی ســاعت 
 10:30 دقیقــه بود که ســالن پر و حتی عده ای روی ســکوهای ســالن 

نشستند. 
دکتر علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی، دکتر فرهادی وزیر   
علوم، دکتر قاضی زاده وزیر بهداشــت، حسین  هاشمی استاندار تهران، 
حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر 
رئیس جمهور، حســام الدین آشنا مشاور رســانه ای رئیس جمهور، پرویز 
اســماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور و حسین 
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گفت وگو اســت اما در ساخت ســالح و بنیه دفاعی توجهش کمتر است. 
من این موضوع را یک بار پاسخ دادم که این دولت در طول دو سال در بنیه 
دفاعی در سالح های راهبردی کاری که انجام داده به اندازه 10 سال قبل 
بوده اســت )تشویق شــدید حضار(. پس معنایش این نیست که ما داریم 
مذاکره می کنیم، بنیه دفاعی مان را قوی نکنیم و هیچ وقت به فکر جنگ 
نباشیم. جنگ وقتی رخ نمی دهد که ما صددرصد آماده باشیم و گرنه جنگ 
بر ما تحمیل می شــود. ما هم زمان با پیروزی در مذاکرات برجام مهم ترین 
موشکمان را آزمایش کردیم و شما این را مشاهده کردید )تشویق حضار(.

در آغــاز این دولت تورم نقطه به نقطه 45درصد امــا امروز تورم در حال تک   
رقمی  شدن است یعنی 36 واحد درصد در ظرف دو سال کاهش تورم داریم. 
شاخص ها معیار ماست و نتیجه نهایی باید کمک کند تا در نهایت شاخص ها 

عوض شود. در ســال 91 ما در عمق رکود بودیم در سال 92 به منهای 1/9 
رسیدیم. در سال 93 رشد اقتصاد مثبت 3 شد. امسال سال سختی است و 

ممکن است آمار از لحاظ اقتصادی پایین باشد ولی مثبت خواهد بود.
من حس می کنم فضای دانشــگاه 94 نسبت به 92 زمین تا به آسمان فرق   
کرده اســت. البته ممکن است هنوز هم فضا امنیتی باشــد ولی من این را 
نمی پسندم. ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی )تشویق حضار(. 
من از شــما دانشجویان می پرســم که آیا ســال 90، 91 و 92،  برای 16 آذر 
می توانستیم به این راحتی اجتماع داشته باشــید؟ حاال که سال 93 و 94 
است، همه دنبال 16 آذر هستند. یک زمانی بود که کسی جرئت نمی کرد 
بگوید »جنبش دانشجویی« و اگر از لحاظ شاخص، دانشگاه 94 با 91 فرق 
نکرده باشد، حتمًا ما به عنوان دولت یازدهم محکوم هستیم )تشویق حضار(.

دانشگاه باید روی پای خودش بایســتد و باید امور اجرایی دانشگاه ها به   
خودشان بازگردد. استقالل و  آزادی دانشگاه ها برای من بسیار مهم است. 
اگر دانشگاه در تحقیق و پژوهش آزاد نباشد، ما نمی توانیم به اهداف مدنظر 
دست پیدا کنیم. دانشگاه باید از فرصت و شرایط بعد از برجام، برای تعامل 

علمی با دنیا استفاده کند. 
ما باید تالش کنیم حماســه 92 را در سال 94 تکرار کنیم )تشویق حضار(   
و بتوانیم با یک مجلسی که توانمندتر و قدرتمندتر است راه را ادامه دهیم 
و همه باید تالش کنیم. یکی می گفت من نظر خاصی نســبت به شورای 
نگهبان دارم. نظر من نسبت به شــورای نگهبان نظر قانون اساسی است 
)تشویق حضار(. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می داند ما هم این 

شورا را ناظر می دانیم. 

فریدون، دســتیار ویژه رئیس جمهور، از جمله مســئوالن حاضر در این 
مراسم بودند. 

دکتر روحانی، رأس ساعت 10، درحالی که وزرای علوم و بهداشت وی را   
مشایعت می کردند، وارد سالن و با تشویق فراوان حضار روبه رو شد.

دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه شریف، ضمن خیر مقدم به ریاست محترم   
جمهوری ایران برای حضور در دانشگاه شریف، به عنوان اولین سخنران 

مراسم، سخنرانی کرد. 
در این مراســم نمایندگان تشکل های دانشجویی، به مدت چهار دقیقه،   
سخنرانی کردند. سخنرانی های نمایندگان تشکل ها، بسیار صریح و بعضًا 
تند بود که واکنش های عده ای از دانشجویان شرکت کننده در مراسم را به 

همراه داشت، عده ای شعارهای حمایتی از دولت سر می دادند و عده ای 
شعار های انتقادی. با گذشت زمان، دو گروه که شعارهایی علیه همدیگر 
می داد، به تقابل با یکدیگر پرداختند که روحانی هم به شــرایط به وجود 
آمده انتقاد کرد و گفت: ما در دانشــگاه این جوری حــرف نمی زدیم، ما 
تریبون دادیم حرف هایتان را بزنید. شما این تریبون را در اختیار من قرار 

دادید که صحبت کنم. شما شعار می دهید اما صدای من گرفته است!
وقتی که گروهی شعارهایی را مبنی بر درخواست برای اعدام افرادی که   
آن ها فتنه گر می خواندندشان دادند، یکی از دانشجویان که لباسی زرد بر 
تن داشت، به این شعار ها واکنش نشان داد که این واکنش با یورش بردن 
چند نفر از افراِد شعاردهنده به سمت وی مواجه شد. این اخالل با دخالت 

مأمورین حراست و انتظامات سالن آرام گرفت. 
یکی از دانشجویان )با کاپشن سبز که مشخص شد از فعاالن سابق انجمن   
اسالمی دانشگاه تهران بوده است و کارت دانشجویی همراه نداشته( روی 
صندلی خود ایستاد و سؤالی درمورد مسئله حصر را با صدای بلند مطرح 
کرد که البته با شــعار های گروه انتهای سالن و تذکر مسئولین انتظامات 

مواجه شد.
پس از پایان مراسم، ازدحام زیادی سمت ساختمان معاونت دانشجویی   
دیده می شود که مربوط به مهمانانی است که می خواهند امانات خود را 
تحویل گیرند. عده ای در صف ایســتاده اند اما تعدادی بی توجه به صف 

به زور وارد جمعیت جلوی پنجره ها می شوند.

آرام آرام  و هم زمان با مداحیِ  استاد کریمخانی، سالن 
هم پر می شود. آتش ها اما هنوز زیر خاکسترند. 

ساعت ده
رئیس جمهور در میان همهمه و کف و سوت دانشجویان 
وارد ســالن می شــود. ســرود ملــی، قرائــت قــرآن و 
خوش آمد گویی رئیس دانشــگاه بی تردیــد آرام ترین 
برنامه هــای امــروز هســتند. ســخنرانی نماینــدگان 

تشکل ها و کانون ها و انجمن ها آغاز می شود. 

ساعت ده و ربع
نفر اول، نماینده بســیج دانشــجویی و مســئول بسیج 
دانشگاه خودمان است. سخنانش را آرام مطرح می کند. 
تقریبًا هر جمله اش با احســنت و تشــویق دوســتانش 
همراه می شود. در اواخر صحبتش اما جناح رقیب قصد 
»هو کردن« نماینده بسیج را می کند. همه چیز اما هنوز 
طبیعی اســت. نماینده بسیج صحبتش را با تقدیم یک 
هدیه به رئیس  جمهور تمام می کند: یک جاسوییچی با 
تصویر ماهواره شریف َست. تقدیم هدیه اما در همهمه ها 
گم می شود. نفر دوم، نماینده کانون های علمی است. 
جرقه صحبت های سیاسی و جنجال آفرین را او می زند. از 
یک سو با تشویق و از سوی دیگر با »هو« مواجه می شود. 

وضع صحبت هــای نماینده کانون هــای فرهنگی هم 
همین است. با پخش یک کلیپ، سخنان دانشجویان به 

نیمه می رسد. آتش اما هنوز زیر خاکستر است.

ساعت ده و چهل و  پنج
صحبت های نماینده انجمن اســالمی  شــریف، آغاز 
ماجراســت. از همــان لحظــات ابتدایــی صحبت او، 
دوســتانش بــا بهانــه و بی بهانه اقــدام به تشــویق او 
می کنند. نماینده انجمن اســالمی هم بارها دستش 
را به نشــانه پایان تشویق ها باال می برد. حرف هایش به 
نیمه نرسیده، یکی از حضار تصویری از رئیس جمهور 
اصالحــات را بلنــد می کنــد. طبــق دســتورالعمل، 
بلند کــردن هر نــوع پــالکارد و دست نوشــته و تصویر 
ممنوع اســت. چند نفــر با تندی بــه او تذکر می دهند 
اما برخــورد فیزیکی نمی کنند. در ایــن میان، یکی از 
انتظاماتی ها تصویر رئیس دولت اصالحات را می گیرد 
و پاره می کند. جمعیت واکنش نشان می دهد. صدای 
نماینده انجمن به گوش کســی نمی رسد. تنش های 
فیزیکی آغاز می شوند. انتهای ســالن و روی سکوها، 
ملتهب تر به نظر می رسد. از هر دو طیف آنجا نشسته اند 
و با کوچک ترین حرکتی اقدام به شعار دادن می کنند. 
»اصالحات زنده بــاد« و »مرگ بر فتنه گر« شــعارهای 

اصلی هستند. در انتهای ســالن، یکی از دانشجویان 
از جایش بلند می شــود و به طرف طیــف مقابل حمله 
می کند. درگیری های فیزیکی به انتهای سالن کشیده 
می شــود. یکی از گلدان های زینتی که در مســیر قرار 
گرفته، واژگون می شــود. همه عکاس ها و خبرنگار ها 
در انتهای سالن جمع شــده اند. غائله ختم می شود. 
صحبت های نماینده انجمن هم تمام شده است بدون 

آنکه چیزی از نیمه دوم صحبت هایش شنیده شود.

ساعت یازده و ربع
رئیس جمهــور پشــت تریبــون مــی رود. ســالن انبار 
باروت اســت. با هــر حرف رئیــس جمهــور، عده ای 
تشــویق می کنند و عده ای اعتراض. نکتــه جالب آن 
اســت که بخشــی از منتقدان، برای رئیس جمهور هم 
دســت می زنند. ســخنان دکتر روحانــی آرام و متین و 
بی حاشیه است. از دولتش در برابر نقدها دفاع می کند 
و البته گریزی هم به گذشــته می زند. تنش اما در میانه 
صحبت های روحانی هــم اوج می گیــرد. روحانی در 
جایی از صحبتش می گوید: »تا این ها شعار می دهند 
من آب بخورم!« این صحبت او با بیشــترین اســتقبال 
از جانب بدنه حضار همراه می شــود که فضای درست 

سالن را به خوبی منتقل می کند. 

ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه
سخنان رئیس جمهور رو به پایان است. ناگهان تعدادی 
از چراغ های سالن تربیت بدنی خاموش می شود. چند 
ثانیه بعد، رئیس جمهور والسالم را می گوید و به سرعت از 
سالن خارج می شــود. حاال دو سر ِ دعوا بدون همان یک 
ذره احترامی که برای رئیس جمهور قائل بودند، به جان 
هم می افتند. درگیری ها شدت می گیرد. از ما که هیچ، 
از حراست ریاست جمهوری هم کاری ساخته نیست. زد 
و خورد شدت گرفته است. دانشجویان معترض از هر دو 
جناح همچنان شعار می دهند و مخالفانشان را می زنند! 
 N2 صندلی های ســالن به هــم ریخته اســت. صندلی
اما هنوز سر جای خودش اســت. مهمان کیف به دسِت 
جزوه خوان  هم احتمااًل با آرامش در سالن نشسته و کسی 
از سالن اخراجش نکرده. اما بعید می دانم دغدغه های او و 

امثال او، در میانه این هیاهو ها شنیده شده باشد.

ساعت دوازده
برف بند آمده. هرچه روی زمین نشسته بود هم تا االن 
آب شــده یا دارد آب می شــود. بیرون سالن آرام است. 
دانشجویان گله به گله ایســتاده اند و اتفاقات سالن را 
برای هم مــرور می کنند. گلدان های زینتی هم ســوار 

وانت شده و از محل برگزاری مراسم، دور می شوند.
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خواننده  ســرود به یاد ماندنی »یار  دبستانی من«، آقای جمشید جم گزارش
تاریخچه ای از این ســرود را بیان کــرد. او گفت که این 
ســرود نه برای هیچ حزب یا تجمع خاصی که تقدیم به 
تمامی شما دانشجویان است و او این شعر را به صورت 
زنده در برابر حضار با پخش موسیقی تک خوانی کرد. 
سپس بعد از تشویق دانشجویان و فریاد دوباره دوباره 
آن ها او خاطره ای از امــام رحمه الله علیه تعریف کرد. 
خاطــره ای کــه در آن امــام اجــازه دســت زدن برای 
مســابقات و برنامه ها را در رادیــو و تلویزیون به صورت 
دست خط دادند. اگر در راه درست از موسیقی استفاده 
کنیم، می توانیم حتی به خارج از کشور نیز بیاموزیم. 
این بار با همراهی دست دانشجویان جمشید جم یک 

بار دیگر سرود یار دبستانی من را اجرا کرد.
جناب آقای خرازی قرار بــود که از آلمان بیایند ولی به 
دلیل هوای بد و برف شــدید نتوانستند تاکنون حاضر 
شــوند و هواپیمای ایشــان از فرودگاه امــام خمینی 

بازگشت.
حــاج آقــا نبویان با فــراز از زیارت عاشــورا و ســالم بر 
اباعبدالله ســخنرانی خود را آغاز نمودند. ایشان ابتدا 
بر ســه شــهید دانشــجو که در مبارزه با نفوذ آمریکا و 
نیکســون به ایران شــهید شــدند و مظهر هیهات من 
ذله هســتند، ســالم دادند: امروز روز ظلم ســتیزی و 
آمریکا ســتیزی اســت. هرگاه ایران بــا لبخند مذاکره 
کرد، ناموفق بود. ایشــان برجام را به نمایش گذاشتند 
و کمی توافق وین را توضیح دادنــد و آن را نقد کردند: 
فوردو تقریبًا بســته شد و باید قســمت هایی از اراک را 
غیرقابل اســتفاده کنیم. مجوز دادن بــه آژانس برای 
دسترســی به تمامی اماکن نظامی و از طرفی پذیرش 
نظارت آژانــس بدون محدودیت تعیین شــده زمانی. 
اگر کشوری عضو ان پی تی شــود، ابتدا فعالیت اعالم 
می شود و ســپس آژانس آن را راســتی آزمایی می کند 
که این را همه پذیرفتیم. ایران پادمان را پذیرفته است. 
پروتکل الحاقی در نظر دارد که فعالیت های اعالم نشده 
را بررسی کند. این موارد اعالم نشده شامل تمام اماکن 
خواهد شــد. مواردی عالوه بر این دو بر ایران تحمیل 
شده است که برای هیچ کشــور دیگری در نظر گرفته 

نشده است. ایشان سپس بند هایی از برجام را با نمایش 
متن آن تفســیر کردند:داشتن ســوخت مصرف شده 
هسته ای به تنهایی مانع حمله اسرائیل می شود، چون 
با تکنولوژی می توان از آن پلوتونیم اســتخراج کرد که 
عالوه بر مصــارف فراوانی که دارد، می توان به طریقی 
از آن بمب ســاخت که با وجود اینکه رهبر ما فتوای رد 
بمب هســته ای را داده اند اما مجــددا تعهد دادیم که 
تمام سوخت مصرف شــده را به خارج از کشور منتقل 
کنیم، در حال و آینده و پاســخی که بر آن اســت، این 
گفته شده که از واژه قصد داشــتن استفاده شده، اما 
آیا همچنان امکان لغو آن وجود دارد؟ این مورد تأمین 

امنیت اسرائیل بوده است. 
از طرفی تعهد داده شــد که تا پانزده ســال و بعد از آن 
بازفراوری نخواهیم داشت و تحقیق و توسعه نیز در این 
حوزه غیر ممکن است، سیاست نباید غرب گرا باشد که 
در نهایت منتهی به از دست رفتن منافع ملی می شود. 
آیا این درست است که قرارداد به گونه ای نوشته شود که 
نه تنها ما محروم شویم بلکه تمام نسل های بعد از ما نیز 

از سوخت مصرف شده محروم شوند؟ 
یکــی از مشــکالت بــزرگ این اســت که بســیاری از 
نمایندگان متن کامــل قرارداد را حتــی نخوانده اند. 

بنده در صحبت با یــک نفر او را 
به چالش کشــیدم که چرا اجازه 
دسترســی بــه بخــش نظامی 
داده شــده است، ایشان گفتند 
اگر در کل متــن توافق نامه واژه 
millitary را پیــدا کــردی مــن 
تمام حرفم را پس می گیرم و من 
آن واژه را به او نشــان دادم. این 
نشان از این دارد که هنوز خیلی 
از ما بدون خوانــدن متن کامل 
آن را تأیید کرده ایــم. پس از آن  
پرســش و پاســخ میان ایشان و 
دانشجویان آغاز شد. با توجه به 
زمان محدود ســؤاالتی انتخاب 

شد و ایشان پاسخ گفتند. 
در خالل پاسخ به یکی از سؤاالت 

آقای نبویان اشاره کرد: تغییر روزانه قیمت نفت ضرری 
در اندازه ای چند هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور 
وارد می کند که تنها اثر جهانی نیســت بلکه این ضربه 

وارد شده از دیپلماسی غلط است. 
یک نفر پرسید که آیا زندگی حاال بهتر نیست از چندین 
سال گذشته و ما زندگی راحت تری نداریم؟ ایشان پاسخ 
دادند که باید کل کشــور را در نظر گرفــت که بیکاری 
بسیار زیاد شده اســت و در سطح بازار عماًل معامله ای 
صــورت نمی گیرد. اگر که سیاســت خارجی غرب گرا 

باشد، اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد شد.
فردی گفت که در زمان رأی گیری در مجلس برای تأیید 
برجام اگر هم جریاناتی منجر به تغییر جهت رأی گیری 
شده باشند، آیا در این مدت طوالنی امکان تغییر نظر 
وجود نداشت؟ و آیا مجلس دیکتاتوری اداره می شود؟ 
ایشــان پاســخ دادند که در مجلس گاهــی افراد برای 
سخنرانی به صحن می روند و گاهی نظرشان را در متن 
نوشته و اگر به امضای هیئت رئیسه برسد، آن را به تعداد 
نماینده ها توزیع می کنند اما گاهی به دالیلی از امضای 

نقد های وارده صرف نظر می شود.
شــخصی پرســید که بــا توجــه بــه کل صحبت های 
ایشــان این طــور نتیجه گرفتنــد که برجــام در کلیت 
خود به نفع کشــور نیست، پس 
چــرا رهبــری اقدامــی در برابر 
آن انجــام نمی دهنــد؟ آقــای 
نبویان پاسخ گفتند که رهبری بر 
تمامی این مسائل اشراف کامل 
دارند و اعالم کــرده بودند که با 
28شــرط می توانید قــراردادی 
بین المللی را ببندید و این بدان 
معناست که در جزئیات دخالتی 
نمی کنند و ایــن که گاهی گفته 
می شــود در فــالن مســئله از 
 شــخص رهبــر تأییــد گرفتیم، 

صحت ندارد. 
برنامه تا ساعت پنج به این منوال 
ادامه پیدا کرد و مراســم به پایان 

رسید. 

برنامه 16 آذر انجمن اسالمی مستقل با تغییرات زیاد در سالن جابر برگزار شد

برنامه ای بی مناظره، کم سخنران!
روحانی آمد، جلیلی نیامد 

برنامــه انجمــن اســالمی مســتقل حواشــی 
خاص خودش را داشــت. از آنجایی که ١٦ آذر 
دانشگاه مهمان رئیس جمهور بود، برنامه های 
انجمن اســالمی مســتقل کاًل دچار تغییراتی 
شــد. برنامــه ای کــه قبــل از مســجل شــدن 
حضور روحانی در دانشــگاه به نظر می رســید 
پرهیجان ترین برنامه 16 آذر 94 شریف باشد. 
اما نه دکتر ســعید جلیلی آمــد، نه دکتر صادق 

خرازی به شریف رسید. 
شریف که هیچ، به تهران هم نرسید! بنا به گفته 
دبیر انجمن که برنامه شــان با تأخیر نیم ساعته 
آغاز شــد، در ســخنان پیش از شــروع رسمی 
برنامه اعالم کرد کــه برنامه ها آن جور که انتظار 
می رفت پیش نرفته است و ایشان امروز تشریف 
نمی آورند. نوروزی اضافه کرد که هماهنگی ها 
با دفتر جلیلی به گونه ای بوده است که شروطی 
برای حضور ایشان در برنامه در نظر گرفته شده 
بود. به طور مثال برنامــه باید عاری از از هر نوع 
مناظره باشد، اگرچه صحبت های بعدی با دفتر 
ایشان مشخص کرده است که جلیلی در برنامه 

حضور نخواهد یافت. 
بعد از عذر خواهی دبیر و تأخیر بســیار در ورود 
خســرو معتضد که برای ورود به دانشگاه دچار 
مشکل شده بود، برنامه با زمینه ای تاریخی آغاز 
شد. در این مدت خســرو معتضد از ریشه های 
تاریخی واقعه ١٦ آذر صحبــت به میان آورد که 
حتی با وجــود عدم حضور جلیلــی در برنامه و 
وقت اضافــی موجود به درازا کشــید. هر چند 
تالش مسئولین برنامه برای نظم دهی به پایان 

برنامه معتضد به جایی نرسید. 
در انتها پرسش و پاســخ دانشجویان از معتضد 
راجع بــه موضوعات مطرح شــده و خروج او از 
ســالن جابر که با لیز خوردن های فراوان همراه 
بــود. گفتنی اســت معتضد تــا 40 دقیقه پس 
از خروج از ســالن نیز محصور در دانشــجویان 
جلوی دانشــکده شــیمی، به ســؤاالت آن ها 

پاسخ می داد. 
پس از آن، در سالن فیلمی از سیمای جمهوری 
اسالمی پخش شد که قصه 16 آذر 32 را روایت 
می کرد. فیلمی که تقریبًا 20 دقیقه بود و چند 
شــاهد عینــی در آن، قصــه آن ســال را روایت 
می کردند که دکتر بهادری نژاد، استاد دانشکده 
مکانیک شریف، برای شریفی ها از همه آشنا تر 
بود و محل دقیق اتفاقات آن سال را در دانشکده 

فنی روایت می کرد. 
پس از آن سرود یار دبستانی بارها پخش شد تا 
اینکه باالخره با تأخیر زیــاد، نماینده مجلس، 
آقای نبویان و هنرمند ارزشــمند کشــور، آقای 
جمشــید جم به ســالن آمدند و جمشــید جم 
ننشســته به روی سن رفت و ســرود تاریخی یار 

دبستانی را برای جمعیت خواند.

یک نفر پرســید که آیا 
زندگی حاال بهتر نیست 
از چندین سال گذشته؟ 
که  داد  پاســخ  نبویان 
باید کل کشور را در نظر 
گرفت که بیکاری بسیار 
زیاد شده است و در سطح 
معامله ای  عمــاًل  بازار 

صورت نمی گیرد
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مــزدک عیــاری، فرزنــد کیانــوش عیــاری 
نمایشــگاهی از عکس هــای مســتندش از 
فضای خانه شــان برپا کرده است. نمایشگاه 
عکســی با عنوان »خاطرات یک و نیم متری« 
کــه موضوعــی متفــاوت از نمایشــگاه های 

معمول این روزهای تهران دارد.
عیــاری ایــن عکس هــا را در فاصلــه بیش از 
10 ســال از 1378  تــا 1392 و بــه صــورت 
نامتنــاوب گرفته اســت. عکس هــا در دو فرم 
متفاوت اسالید و عکِس چاپ شده به نمایش 
درآمده انــد که تفاوتی معنایی هم ایجاد کرده 
است: اضافه شدن حرکت در نمایش اسالید، 
ناخودآگاه  را  عکس هــا 
در روایتــی طی زمان جا 
می دهــد، اتفاقی که در 
تک عکس ها نمی افتد و 
آن ها بیشــتر از لحظه ها 

سخن می گویند. 
ایــن عکس ها کــه به نوعــی زندگــی روزمره 
هنرمنــد را درون محــل زندگــی اش در طول 
ده ســال روایــت می کنــد، تــا به حــال فقط 
در نمایشــگاهی بــا عنــوان »ایــران: تاریــخ 
ناویراســته« در موزه   هنرهــای مدرن پاریس و 
موزه  ماکســی رم به صورت اسالید به نمایش 

درآمده است. 
نمایشــگاه »خاطــرات یک و نیم متــری« در 
گالری امکان برپاســت و امــروز و فردا را وقت 
دارید تا به آن سری بزنید. آدرس گالری میدان 
هفت تیر، کوچه شهید آقامحمدی، پالک 77 
است که می توانید هر روز به جز پنجشنبه ها، 

ساعات  15 تا 20 از آن دیدن کنید.

خاطرات یک  و نیم متری 

قرار بود حســین علیزاده و علیرضا قربانی در 
ادامــه تورهای خارج از کشورشــان، اجرایی 
در ایران هم داشــته باشــند. اما گفته شــده 
همــکاری آن ها بــه آینده موکول شــده تا باز 
هــم اجرای مشــترک دیگــری از علیــزاده و 
معتمدی را ببینیم. علیزاده پیش تر در جایی 
درباره عالقه اش بــرای همکاری با معتمدی 
گفته بود: »ســال ها پیش وقتی اجرای آقای 
معتمــدی را با اســتاد لطفی دیــدم از همان 
لحظــه اول بــه دلم نشســت. مــن این حس 
آزادی را در معتمــدی دوســت دارم. در واقع 
معتمدی برای من بازیگری ســینمایی است 

کــه از پــس هر نقشــی 
کــه بــه او می دهــی، به 
خوبی بر می آید. حالت 
و صــدای او بــه راحتی 

قابل انعطاف است«.
حاال از ششم تا هشتم دی ماه گروه موسیقی 
هم آوایان با سرپرســتی حسین علیزاده و آواز 
محمــد معتمدی در برج میــالد روی صحنه 
می رود. برنامه ای با رپرتواری که همگی شان 
از ســاخته های جدید علیزاده هستند و گفته 
می شــود بــه اجراهای دو ســال پیــش آن ها 

ارتباطی ندارد. 
این کنسرت شــامل قطعات و تصانیفی روی 
اشــعار فریدون مشیری، ســیمین بهبهانی، 
حافظ و ... است که در دستگاه های چهارگاه 
و راســت پنج گاه اجرا می شود. پوریا اخواص 
و راحلــه برزگــری و صبــا حســینی نیز مثل 
اجراهای دو ســال پیش، امســال هم در کنار 

معتمدی هم خوانی خواهند کرد. 

کنسرت هم آوایان

هفتــه پیش بــه بهانه اکران فیلــم راننده 
تاکســی در سینما، پیشنهاد تماشای آن 
را دادیم که حتمًا همه تان رفته اید تماشــا 
کرده ایــد! این هفته هــم فیلم دیگری از 
مارتیــن اسکورســیزی را با بــازی رابرت 

دنیرو پیشنهاد می دهیم، باشد که ببینید و رستگار 
شــوید. گاو خشــمگین محصــول 1980 اســت و 
اسکورســیزی آن را بر اساس کتاب گاو خشمگین: 
داســتان من، ساخته است که زندگی جیک الموتا، 
مشــت زن میان وزن آمریکایی را روایت می کند. گاو 
خشمگین در ژانر درام ورزشی است و منتقدان آن را 
چهارمین فیلم برتر و همچنین برترین فیلم ورزشی 
تاریخ سینما می دانند. سفارش ساخت فیلم را دنیرو 

به اسکورسیزی داد. دنیرو در زمانی که در 
پدر خوانده 2 بازی می کرد، کتاب زندگی 
جیــک الموتا را خواند و به مدت 4 ســال 
به هر کسی که می شــناخت رو انداخت 
تا این فیلم را بســازد. تا اینکه دست آخر 
دوســت و همــکار نزدیکش مارتین اسکورســیزی 
ساخت فیلم را قبول کرد.  جالب است بدانید رابرت 
دنیرو برای بازی بهتر در نقش الموتا چند جلســه با 
او تمرین مشت زنی کرد. دنیرو همچنین در جریان 
داســتان فیلم که این مشت زن یک دوره افول دارد، 
وزن خود را 30 کیلوگرم زیاد کرد تا وضعیت او را بهتر 
نشان دهد. گاو خشمگین را می توانید یکشنبه 22 

آذر در سینما کورش ببینید.

گاو خشمگین

»یک ســفر، یک کتاب« عنوان برنامه گردشــگری 
است که بچه های سایت تیوال تدارکش را می بینند. 
همان طور که از نامش هم پیداســت، برنامه شامل 
ســفری می شــود که در آن یک کتاب خوانده و نقد 
می شــود. برنامه این هفته ســفر به کاشان است و 
همراه این ســفر هم اســدالله امرایی، نویســنده و 
مترجم و روزنامه نگار شهیر کشور است. در این سفر 
یک روزه از باغ فین کاشــان دیدن می کنید، بعد به 

خانه نقلی، از خانه های تاریخی کاشان 
می روید و در آنجا با اسدالله امرایی کتاب 

بیست بیست را می خوانید.
کتاب بیست بیست مجموعه ای است از 
داستان های نویسندگان مختلف جهان 

کــه خــود امرایی آن ها را گــرد هــم آورده و ترجمه 
کرده اســت. امرایی می گوید سعی کرده است هم 
از نوبل برده ها بیاورد و هم از نویســنده های گمنام، 
هرچند اضافه می کند: »البته پســند شــخصی را 
هم باید به این عوامل اضافه کرد. شاید نتوانم برای 
همه انتخاب هایم علتی بتراشم، اما هدفم در وهله 
اول این بوده است که خواننده را در لذتی که خودم 
برده ام، شــریک کنــم«. این برنامه جمعــه 20 آذر 
اســت، 6 صبح رفت و 10 شب برگشت. 
خدمــات هم وســیله نقلیه توریســتی، 
صبحانه، نهار، پذیرایی، بیمه، سرپرست 
و یک کتاب هدیه اســت. برای شرکت به 

سایت تیوال بروید.

یک سفر، یک کتاب

همــه ما آن قســمت از  سریال قصه های مجید پیشنهاد
را یادمان است که مجید برای موضوع »چه 
کسی به جامعه بیشتر خدمت می کند؟«، 
انشایی درمورد »مرده شور«ها نوشته بود. 
شــاید این اولین و آخرین بــاری بود که در 
سینما از مرده شورها حرفی زده می شد. اما 
12 ســال پیش فیلم دیگــری درمورد یک 
مرده شور ساخته شد که تا به امسال اجازه 

اکران نگرفت. 
خــواب تلــخ محصــول 1382 اولین فیلم 
سینمایی محســن امیریوسفی است که با 
بودجه اندکی در اطراف اصفهان ســاخته 
شــده و داســتان مرده شوری اســت که با 
بیشترشــدن ســن و احتمال نزدیک شدن 
به زمان مرگ خودش، در مواجهه با فرشته 
مــرگ قــرار می گیــرد. فیلمی کــه عنوان 
»اولیــن کمدی ســیاه« ایــران را دارد و در 
زمان ساخته شدنش جوایز بسیاری گرفت: 
در بخش دو هفته کارگردانــان کن، جایزه 
نگاه جوان را دریافت کرد و در بخش اصلی 
این جشــنواره، تقدیر ویــژه بخش دوربین 
طالیی را گرفــت. پس از آن در فســتیوال 
تســالونیکی یونان به نمایش درآمد و برای 
اولیــن بار جایزه اســکندر طالیــی را برای 

ســینمای ایران به ارمغــان آورد و از همان 
جشــنواره جایزه بهترین فیلم تماشاگران 
را گرفت. بعد هم در جشــنواره هایی چون 
ادینبورگ، لس آنجلــس، ماردل پالتا، ژنو، 
نانــت، مونترال، شــیکاگو، دوبــی و... به 

نمایش درآمد.
گفتنی اســت خواب تلخ قبل از جشنواره 
کن برای جشنواره فیلم فجر سال 82 ثبت 
نام کــرد، ولی هیئــت انتخاب جشــنواره 
آن ســال، فیلــم را نپذیرفتنــد. هرچند در 
ادامه موفقیت هــای جهانــی و همچنین 
اســتقبال منتقدین و مطبوعــات داخلی، 
از آن برای حضور در جشــنواره فجر ســال 
 83 در بخش خارج از مسابقه دعوت و از آن 

استقبال شد.
آنچه همه، از جملــه مخاطبان و منتقدان 
جهانــی را جــذب خــواب تلــخ می کند، 
مضمون متفاوت و طنز عالی فیلم اســت. 
دبورا یانگ منتقد هالیــوود ریپورتر درباره 
آن نوشت: »خواب تلخ اولین کمدی سیاه 
ســینمای ایران اســت که طنزی ویران گر 
دارد و چهــره ای جدید و طنازانــه از ایران 
نشــان می دهد و نوید ظهور فیلم ســازی 
متفــاوت و قصه گــو را از ســینمای ایــران 
می دهــد«. هرچند فیلم 12 ســال اجازه 

اکــران در ایران را نیافت تا بــه گفته او نوید 
ظهور فیلم ســازی جدیدی باشــد! به هر 
ترتیب حاال و به برکت حرکت سینمای هنر و 
تجربه، خواب تلخ اکران شده و با استقبال 
شدید تماشاچی ها مواجه شده؛ به طوری 
که در هر اکران فیلم 60درصد از سالن های 

سینما پر می شود. 
محســن امیر یوســفی، که به جــز خواب 
تلخ دو فیلم دیگرش آتشــکار و آشغال های 

دوست داشــتنی هم به مشــکالتی مشابه 
برخوردند، خوشحالی و انتقادش از اکران 
خواب تلخ در ایران بعد از این ســال ها را در 
تیزر متفاوتی که برای آن ســاخته اســت، 
نشــان می دهــد: شــخصیت مرده شــور 
فیلــم، در قبری مــرده یا خوابیده اشــت. 
کارگردان می رود ســنگ قبر را کنار می زند 
و به او می گوید فیلمش اکران شــده است. 
مرده شور با تعجب و خوشحالی می گوید: 

»فیلم؟ خواب تلخ؟ بعد از دوازده ســال؟« 
و بعــد از قبــر بیــرون می آیــد، کفنــش را 
می اندازد، لباس می پوشــد، جایزه هایی 
که ســال ها پیش برای فیلــم دریافت کرده 
را به دســتش می دهند و او از مقبره خارج 
می شود. امیریوسفی در یادداشتش برای 
فیلم هم فقط نوشته است: »بعد از دوازده 
ســال انتظاِر اکــران، حرفی بــرای گفتن 

نمانده!«

اکران فیلمی بعد از 12 سال

خواب تلخ مرده شور
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صفحـــــــه آخـــــــــر

باشــد،  خالصانــه  اگــر  دعــا 
خالصانــه  دعــای  می گیــرد. 
هــم از دل شکســته و از روی 
چــه  می آیــد.   بــر  احتیــاج 
کســی محتاج تر از دانشــجو و 
خالص تــر از او؟ دعاها هــم اقســامی دارد که در 

ادامه به آن ها اشاره می شود:

دعای در حق خود
خداوندا! اگر بــا دادن25 /0 به من این درســم را   -
پاس کنی قــول می دهم، چهــار روز دیگــر هم به 

یادت باشم.
پروردگارا! فقــط یک زلزلــه  5/4 ریشــتری برایم   -
کافی اســت تا هم جایی خراب نشود و هم امتحان 

فردا بیفتد هفته بعد.
ایزدا! من می روم سر جلسه، بقیه اش با  تو.  -

خدایــا! می خواهم تقلب کنم. کاری کن درســت   -
نوشته باشد.

ای قادر متعال! قرار نبود تنهایم بگذاری. قرار بود   -
با هم این ترم را پاس کنیم.

ای معبود من! پرستشــت با من، درس خواندن با   -
تو.

یا رب العالمیــن! جام جهانــی را یک مــاه بینداز   -
عقب. پایان ترم دارم.

خدایا! بورســیه ام را جور کن بعدًا درمورد برگشت   -
آنجا با هم مذاکره کنیم.

ای خدا! یا معده ام را تمســاحی کن یا غذای سلف   -
را خوردنی.

ای معبــود! مــن همان مشــروطی تــرم قبلی ام.   -
درخواست ترم قبل ایضًا.

خدایــا! رویــم بــه دیــوار، مرخصــی پزشــکی   -
می خواهم. فقط بیماری اش مهلک نباشد.

دعای در حق همکالسی
خدایــا! کاری کــن کــه آشــپزی اش هــم مانند   - 

جزوه نوشتنش خوب باشد.

ایــزدا! جــزوه اش را پســش دادم. چرا شــوهرش   -
نمی دهی؟

بار الها! فرقی نمی کنــد. کاری کن یا او در درس به   -
من کمک کند یا من به او.

پــروردگارا! پــول قلمبــه ای به او برســان. شــاید   -
دماغش را عمل کرد.

ای پرورنده من! نکند nioosha_87، مرتضی بوده   -
باشد.

دعای در حق استاد
ای خدا! خیلی به علم خدمت کرده اســت. تا ترم   -

تمام نشده، ببرش پیش خودت.
پــروردگارا! شــیب نمــوداری کــه نمره هایمان را   -

رویش می برند، زیاد کن.
ای خدا! استادمان آدم خوبی است ولی بهتر نبود   -

در انتخاب رشته اش با شما هم مشورت می کرد.
معبودا!استادمان را طول عمرش بده، کاش همه   -

درس ها را او ارائه می کرد.

8531...0935: بدترین و بی ســلیقه ترین متن های 
تقدیم رو می نویسید. غذای سلف و نمره و آذر شریعت 

رضوی رو با هم تو چهار خط مرتبط می کنید.
   پاســخ: بله، بله، تا به حال از این زاویه 

نگاه نکرده بودیم به قضیه.
8396...0930: ببخشــید آیا کســی دلیل نصب بنر 

تصاویر آقای روحانی که پایینش پررنگ نوشــته شده 
معاونت فرهنگی رو می دونه؟

   پاســخ: چی بگیم... ما ترجیح می دیم 
سکوت کنیم... هی روزگار... .

9790...0935: یه ســالم مي کنم به بعضي دخترایي 
که به اســتادي که یادش رفته میان ترم داریم، اصرار 

مي کنن سر کالس ســؤال طرح کنه و امتحان بگیره. 
خودخواه

سالم. خطرناک تر از داعش خودتم که گند زدي. چي 
بهت رسید آخه؟

   پاسخ: رونوشت به ســردار سلیمانی 
عزیز.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

10

8

6

 8

دعاهای خالصانه
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daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حامد تأّملی

باالخره پس از سال های زیادی 
که چشم های دانشجویان 

به مطالب پشت درهای 
سرویس های بهداشتی 

ساختمان ابن سینای دانشگاه 
شریف )الف صفر( عادت 

کرده بود، مسئولین دانشگاه 
هم زمان با ورود رئیس جمهور 
به این نتیجه رسیدند که باید 

درهای آن را رنگی جدید بزنند. 
رنگی نشوید... .

بی تدبیری در برابر مدعی تدبیر 
16 آذر 94 در شریف به دلیل 
حضور رئیس جمهور، دکتر 
روحانی رنگ و بوی دیگری 
داشت. امسال شریف پس 
از ســال ها، کانــون توجــه 
جنبش های دانشجویی بود. به طور کل می توان 
به محتوای مراســمی که روی جایگاه و پشــت 
تریبون برگزار شــد، نمره قبولــی داد. خصوصًا 
که مجمــوع وقتی که بــه نماینــدگان پرتعداد 
دانشجویان داده شــده بود، شاید حتی بیشتر 
از زمان سخنرانی مهمان ویژه بود. دانشجویان 
غالبًا نطق هایی پرمغز، پرحرارت و دغدغه مند 
داشــتند و در بســیاری از اوقات حرف دل همه 
دانشجویان و گاهی اوقات حتی حرف دل مردم 
را زدند. رئیس جمهور هم که خود از ســخنوران 
قهار کشور به حســاب می آید، با دقت و درایت 
خاصی صحبت کرد. هر چند اگــر قالب برنامه 
مناظره می بود، بســیاری از حضار جواب هایی 

قابل تأمل برای سخنان رئیس جمهور داشتند.
امــا حواشــی ایــن برنامــه زشــت بــود. برای 
دانشجویان و دانشگاه شریف زشت بود. اولین 
مسئله که بســیار مورد انتقاد بدنه دانشجویی 
شــریف بود، انتخاب گزینشــی افــراد و اعالم 
ســهمیه ناچیز برای دانشجویان خودمان بود. 
اگــر بنا بــود از 1200 نفر ظرفیت ســالن فقط 
300 نفر آن ها شــریفی باشــند، خب بهتر بود 
مراسم در سالن همایش های برج میالد برگزار 
شود نه در دانشگاه. همان طور که دیدیم چقدر 
به دلیل نیامدن تعداد زیادی از مدعوین سالن 
خالی ماند و با چه وضعیتی سالن پر شد. سالنی 

که باید در آن ورزش برگزار شود، نه همایش.
نکتــه دیگــر رفتار زشــت طرفــداران دو عقیده 
رایج بود. متأســفانه مخالفت و هــو کردن یا کف 
و ســوت زدن های بی دلیــل و در مواقعی از روی 
بغــض معاویه، یــک رفتــار پذیرفته شــده در ما 
دانشجویان شده اســت. اما فحاشی با صدای 
بلند و حمله ور شــدن به صورت فیزیکی رفتاری 
بسیار خطرناک و بسیار شــرم آور است که دیروز 
شاهد آن بودیم. دیروز دانشــجویانی رو در روی 
یکدیگر ایســتادند که نماد نخبگی را با خود در 
جامعه حمل می کنند. اگر نخبگان یک جامعه 
اخالق را فراموش کننــد، تحمل حرف یکدیگر 
را نداشته باشــند و منطق خود را صدای بلندتر، 
لحن خشن تر و مشت محکم تر بدانند، دیگر چه 
انتظاری می توان از باقی آحاد جامعه داشــت؟ 
کاش وقتــی ایــن قــدر غیرمســئوالنه ســخن 
می گوییم و عمل می کنیم، الاقل توهم نخبگی 
را کنار بگذاریم. یکی از مهم ترین مقامات کشور 
به شــریف آمد و رفت. هر چه نباشــد، دیروز ما 
میزبان افرادی بودیــم. ببینیم خاطره ای که از 
شریف برایشان به جا گذاشتیم، چیزی خواهد 
بود که کس دیگری نیز رغبت آمدن به شــریف 
کند یا خیر. شریف را شریف بخواهیم. باید یاد 
بگیریم با هم زندگی کنیم، نه در برابر هم وگرنه 
بر ســنگ قبر این مملکت می نویسند: »کشور 

ناکام. دلیل مرگ: بی اخالقی«.

محمد صالح انصاری

این شماره تقدیم می شود به همه دانشجویانی که میزبان رئیس جمهور بودند ولی موفق به حضور در سالن نشدند. 
به همه دغدغه هایشان،  به همه شب امتحان هایشان، به شکست عشقی شان، دلتنگی بعد از فارغ التحصیلی شان. 
این شماره تقدیم می شود به حرف هایی که در دل تک تک دانشــجویان ماند، به تک تک حرف های خوب و بدی که 
گفتند و شنیدند و به دادها و درددل هایی که سرکوب شدند. این شماره تقدیم می شود به دانشجویی که پشت لحن 
و چهره پرحرارت و مطالبه گرش، دلی دارد که با برف 16 آذر ذوق می کند، به زیر اولین باران بهار می رود، با برگ های 

پاییز عکس می گیرد و مهم ترین مسائل دنیا را در یک غروب سرد معمولی، با رفیقش تحلیل و حل و فصل می کند. 

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، ابوذر تمسکی، سعیده بهادری، سحر 
بختیاری، محمد جوانمرد، محمدصالح انصاری، مرتضی محمودی و با تشکر از حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی

   صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی


