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در نفی توهم
سرانجام بعد از چند ماه وقفه، 
دوباره انتشــار روزنامه از سر 
گرفته شد. قرار بود سرمقاله 
به مضــرات نبــود روزنامه و 
جریان آزاد اطالعات بپردازد 
و بنویســد كه اگر روزنامه نباشــد، چنین است و 
چنان. البته نوشته هم شد اما آخرش دیدیم زیادی 
خودمان را تحویل گرفته ایــم. نبود روزنامه اتفاق 
خاصی حساب نمی شود. مگر در این چند ماه قرار 
بوده چه بشود كه نبود روزنامه مانع تحققش شده 
است؟ چرخ های دانشــگاه مثل هر ترم چرخید، 
چند بحران را پشت سرگذاشت و در برخی كارها 
پیشرفت داشت و در برخی پسرفت. قبول كه اگر 
سیستمی پویا باشــد، نبود یكی از اركانش كاماًل 
به چشــم می آید، اما االن در دو بخش این فرضیه 
در مورد دانشــگاه،  محل تردید است. واقعیت این 
است كه تریبون داشتن توهم می آورد. دیده شدن 
بعضی وقت ها باعث بسته شــدن چشم می شود. 
نتیجه اش این می شود كه انتشار روزنامه بر رسالت 
آن مقــدم گردد. كه برگــزاری برنامه پرشــور بر 
محتوای آن سبقت بگیرد. كه چگونگی برگزاری 
تحصن و اعتراض و مطالبه گــری كه ذات فعالیت 
دانشجویی اســت، بر چرایی آن غلبه كند و بعد از 
كلی تالش و زحمت ببینیم چیز دندان گیری عاید 
جریان نشده است جز مطرح شــدن و سر زبان ها 
افتادن. واقعیت تلخ داســتان این اســت كه ما در 
حركت های دانشجویی بدجوری دچار فرم گرایی 
شــده ایم و فرم به گونه ای محتــوا را احاطه كرده 
كه دیگر مجالی برای عرض اندام محتوا نیســت. 
بله، تریبون داشــتن توهم می آورد فكر می كنی 
در مركز جهان ایســتاده  ای و با عصای جادویی ا ت 
همه جا را در اختیار داری. روح بزرگ می خواهد كه 
بتوانی خودت را كنترل كنی و رسالتت را به انجام 
برسانی. كه این تریبون باعث نشود خوش آمدهای 
شخصی ات را وارد نوشته ات كنی و بتوای آیینه ای 
باشــی برای اتفاقات دانشــگاه.  همچون منی كه 
چنین بزرگی  ای ندارم، مجبــورم خودم را به روح 
بزرگی گره بزنم كــه 1500 ســال پیش جوری 
زندگی می كرده كــه هنوز هم در عین ســادگی 
می تواند الگو باشد و روحیه بخش. كفش و لباسش 
را خود وصلــه می زد. در خانه را خــود باز می كرد. 
در پیاده رفتن بر كســی ســبقت نداشت. هنگام 
سوارشدن كس دیگری را هم ردیف خود می نشاند. 
دعوت همه را می پذیرفت. به چهره كســی خیره 
نمی شد. هرگاه لباس نو می پوشید لباس قبلی را 
به فقیر می داد. به هركس می رسید سالم می كرد 
و هنگامی كه به كسی دست می داد، دست خود را 
زودتر از او نمی كشید. هر كه برای كاری از او یاری 
می طلبید در انجام آن كار با وی همكاری می كرد تا 
كار عملی شود یا خود او منصرف گردد. هنگام ورود 
به مجلس در نزدیك ترین جای خالی می نشست. 
اگر كسی نزدش دروغی می گفت، لبخندی می زد 
و می فرمود سخنی اســت كه وی گوید. همیشه 
تبسمی بر لب داشت اما با صدای بلند نمی خندید. 
هرگز نشد با كسی صحبت كند و قبل از او سكوت 
نماید و هنگامی كه مورد ظلــم قرار می گرفت در 

صدد انتقام برنمی آمد... .

سرمقاله

معاونــت فرهنگــی كــه این 
روزها صفحه اش هم در سایت 
دانشگاه باال نمی آید، امسال را 
با گردش سریع و زیاد مدیران 

به زمستان رسانده است ...

برای ارتباط با ما و ارســال خبــر یا به 
اشتراک گذاشتن ایده ها، با شماره تلفن 
02166166006 هماهنگی هــای الزم را 

انجام دهید.

 روزنامه شریفچگونه یک معاونت، فرهنگی شد؟
700 شماره ای شد

معموالً گفت وگو و مصاحبه با مدیران، قالب رسمی و در 
صفحه  5 بعضی موارد شعاری دارد كه خیلی ...  

هر چه نباشد، شاید بیشتر افراد، شریف را ابتدا به كیفیت 
صفحه  6 آموزش بشناسند. لذا به سراغ...  

مگر می شود 16 صفحه ویژه نامه روزنامه رفت، ولی حرفی 
صفحه  11 از ورودی های جدید نزد. به سراغ  ...  

مصاحبه با دو ورودی جدید دانشگاه مصاحبه با دكتر میرعمادیمصاحبه با دكتر نجمی

محسن رستمی

صفحه  4 

صفحات  8و9 

مروری خالصه بر روز دانشجوی امسال و چند سال اخیر 

روز دانشجو چه خبر؟

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
س: علی سینا  اسالمی
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شریفآی.دیپوستمیاندازد؟
شناسه شــریف مثل اکثر جاهای دنیا بر بستر ِالَدپ نوشته شده است. اما راه 
اتصال شما به این شناسه و کیفیت و  پایداری اتصال بستگی به چیزهای زیادی 
دارد. تا االن از اتصال وی.پی.ان استفاده می شد. اشکالش این بود که نمی شد 
از وی.پی.ان دیگری اســتفاده کرد و همینطور خیلی قطعی روی وایرلس ها 
داشت و این اواخر هم جناب آیفون استفاده از آن را خیلی سخت کرده بود. حاال 
نسل دوم با خرید تجهیزات در بعضی جاهای دانشگاه مثل عمران راه افتاده 
اســت. ســری به این محله بزنید و sharifwifi رو انتخاب کنید. موقع اتصال 

به اکســس پوینت باید شناسه شریف و رمزتان را وارد کنید. آن وقت هست که 
می فهمید سرعت چقدر می تواند متفاوت باشد! این نسل جدید را دانشکده 
ها تامین می کنند و به زودی دانشکده مکانیک هم دارد به این فناوری مجهز 
می شود. دانشگاه به ۱۲ منطقه تقسیم شده است و هر منطقه با خرید چند ده 
میلیون تجهیزات می تواند کیفیت اینترنتش را ارتقا ببخشد. بستر این فناوری 
البته سال گذشته نصب شده اســت و حاال زمان برداشت رسیده! مثل اینکه 

صنفی عمران و مکانیک فعال تر بودند!

95 دی   4 شنبه    700 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  یادداشت

ادخلوهابسالمآمنین
مــا کــه نبودیــم، خیلی ها  رضا كاردر رستمی

آمدنــد. شــاید مهم ترینشــان نود و پنجی های 
دوست داشــتنی و خانواده هایشــان بودنــد. 
آن هایی که در خیاالتشان شریف جایی در میان 
ابرها بود با درهایی پیش رویشــان باز می شد و 
نگهبانانی که به آن ها می گویند ادخلوها بسالم 
آمنین؛ داخل شوید و جاودانه بمانید! اما چیزی 
که دیدند، جایی بود در میان هاله ای از دود که 
نه دری برای گشــوده شدن داشــت، نه کسی 
تحویلشان گرفت. از آن بهشت، ماند یک کارگاه 
در سمت شرق به غرب خیابان آزادی و دیالوگ 

»- بفرمایید؟ + برای ثبت نام اومدم.«
البته این اتفاق برای ورودی های 94 هم افتاده 
بود، اما حداقل از آن ها اســتقبال شد. حداقل 
برایشان جشن گرفتند و از ستارگانشان تجلیل 
و تقدیر کردند. در سالن ورزشی یا همان سالن 
نمایشــگاه ها و همایش هــای اســتاد جباری 
برایشــان »عرصه صنعــت؛ دانشــگاه« را اجرا 
کردند. خالصه اگر دانشگاه بی سردر بود، آنجا 

جبران شد.
درمــورد ورودی های 95 اما قضیــه کمی فرق 
می کرد. نه کســی برایشــان جشــن گرفت، نه 
فکری به حــال خانواده هایی که در دانشــگاه 
ســرگردان بودند، شد. سالن استاد جباری هم 
کــه در زمان مرحوم اســتاد جبــاری تنها برای 
جشــن ورودی ها اجازه اســتفاده غیر ورزشی 
داشت، به »ششمین نمایشگاه کار« اختصاص 
داده شــد. تهدید دانشجویان ســنوات تمام به 
ورود به جشــن ورودی های جدید نیز بهانه ای 
شــد تا معاونت آموزشــی که قرار بود جشــن را 

برگزار کند، آن را ملغی کند. 
این شــد که جشــن ورودی را دوســتان اردوی 
ورودی ها برنامه ریزی کردند و چون شریف سالن 
همایشی جز سالن ورزشی استاد جباری ندارد، 
دو جشن موازی برای پسرها و دخترها در سالن 
جابر بن حیــان و آمفی تئاتر مرکزی دانشــگاه 
برگزار شد. چیزی که باعث شد دکتر دورعلی، 
استاد دانشکده مکانیک و مدعو جشن پسرها 
در مورد آن بگوید: »از کی تا حاال شریف پسرانه 

شده است؟« 
نکته جالــب توجه دیگــر این بود که ریاســت 
دانشگاه که طبق قرار قبلی قرار بود سخنرانی 
داشــته باشــد، در »ســفر خارجی« بــود و در 
هیچ کدام از این جشن ها شــرکت نکرد. دکتر 
میرعمادی هم احتمااًل به همان دلیل ماجرای 

سنوات تمام ها در این جشن ها شرکت نکرد. 
اما تراژدی ورودی های 95 بــه همین جا ختم 
نمی شــود و نود و پنجی ها حتی اردوی ورودی 
دانشکده ای را هم به دالیل مختلف درک نکردند 
و جشــن های دانشــکده ای هم در بسیاری از 
دانشــکده ها بــا دعــوای کهنه و تکــراری بین 

گروه های موازی دانشکده ای برگزار شد. 
در نهایت روزنامه وظیفه خود می داند به خاطر همه 
این بی سردر و پیکری ها، به نمایندگی از جامعه 
دانشــگاهی از ورودی هــای 95 دلجویی کند.

كانــون یاریگــران دانشــگاه صنعتی 
شــریف، یكــی از گروه هــای فعال در 
زمینه  آســیب های اجتماعــی مرتبط 
با كودكان اســت. عمــده فعالیت این 
كانون، تأمین نیروی داوطلب آموزشی 
از میان دانشجویان دانشــگاه شریف و 
سایر دانشگاه هاســت. عالوه بر آموزش 
به كودكان در معرض آسیب، یاریگران 
فعالیت هــای دیگری از قبیــل چاپ و 
توزیع نشــریه، برگزاری نشســت های 
مرتبط با كودكان و آمــوزش، برگزاری 
حلقه هــای مطالعاتــی و برگــزاری 
كارگاه هــای آموزشــی را نیــز انجام 

می دهــد. در این گروه كــه بیش از 17 
سال سابقه فعالیت دارد، در حال حاضر 
قریب به 150 داوطلــب در بخش های 

مختلف مشغول به فعالیت هستند.
16 آذر مــاه ســال جــاری، مدیریت 
فرهنگــی دانشــگاه با ابــالغ حكمی 
به دبیــر یاریگران، بنا بــه مصوبه گروه 
نظارت بر كانون های فرهنگی دانشگاه، 
و به دلیل آنچه »انحــراف فعالیت های 
یاریگران به مسیرهایی متفاوت با مسیر 
اصلی« خوانده بود، فعالیت یاریگران را 
به حالت تعلیق درآورد. بر اســاس آنچه 
در این حكم آمده اســت، مصوبه گروه 

نظارت مربــوط به 15 آبان ماه اســت و 
میان صدور این حكم تا ابالغ آن وقفه ای 
یك ماهه وجود دارد. در این حكم شرط 
رفع تعلیق یاریگــران، تدوین آیین نامه 
جدید صرفاً در راســتای آنچه »فعالیت 
خیرخواهانه« نامیده شــده و برگزاری 
انتخابات مجدد برای شــورای مركزی، 

عنوان شده است.
شــورای مركزی یاریگــران بالفاصله 
در واكنشــی، این حكم را خالف قانون 
دانســته بود. بنابر توضیحات شــورای 
مركزی یاریگران در كانــال تلگرام این 
گروه، این حكم با »آیین نامه  كانون های 

فرهنگــی دانشــگاه ها و مراكز آموزش 
عالی« همخوانی نــدارد. از جمله موارد 
ذكر شده توســط یاریگران می توان به 
مشخص نبودن تخلف یاریگران در این 
حكم، عــدم وجود »تعلیــق« به عنوان 
نوعــی از مجــازات در آیین نامه  مذكور 
و مشــخص نبــودن مرجعــی بــرای 
دادخواهــی در این حكم، اشــاره كرد. 
شــورای مركزی یاریگران، بــا در نظر 
گرفتن این موارد، هفته  گذشته نامه ای 
را مبنی بر اعتراض به این حكم تســلیم 
معاونت فرهنگی كرده و منتظر پاســخ 

این معاونت است.

یکی از باسابقه ترین کانون های فرهنگی دانشگاه بسته شد

تعلیق یاریگران

مهمانانجدیدمیزهایموقتیدانشگاه
از وقتي ماه مهر با همان بوي همیشــگي اش شامه ها را 
به خود مشغول كرد تا االن كه ته مانده های پسته شب 
یلدا در گوشه كنار اتاق جا خوش كرده اند، جابه جایي ها 
و تغییرات مدیریتي در دانشگاه رخ داده است.  حاج آقا 
محمدنژاد بعد از چند سال تالش و همراهي جاي خود 
را بــه حاج آقا رســتمي روحاني جوان و خوش ســیما 
داد. مهندس جهان تیغ سرپرســت حراست دانشگاه 
شــد تا براي اولین بار یك عضو هیئــت علمي چنین 

جایگاهي را تجربه كند. جایگاهي كه در چند سال اخیر 
با وجود حساســیت هاي ذاتي آن از تعامالت مناسبي 
با دانشــگاهیان برخوردار بوده اســت. دكتر افشــین 
سرپرست حوزه معاونت دانشجویي شد تا باري از دوش 
دكتر وثوقي وحدت كه در جریان ســقوط آسانســور 
دچار صدمات زیادي شــد بردارد و جوان شدن چهره 
مدیریتي دانشگاه بیش از پیش به چشم بیاید و در نهایت 
دكترسیدحسن حسیني مسئولیت معاونتي را برعهده 

گرفت كه با توجه به قائم مقام شــدن دكتر سعادت در 
بنیاد ملی نخبگان، روزگار پررونقي نداشــت. حال باید 
منتظر ماند و دید كه حضور چهره اي از علوم انســاني 
چه نتایج فرهنگي را مي تواند به دنبال داشــته باشــد. 
این ها انتصابات رسمي اســت كه سایت دانشگاه اعالم 
كرده است و اخبار غیررسمي را مي گذاریم براي وقتي 
كه رســمي شــد. روزنامه براي همه مدیران، موفقیت 

سازماني و سعه صدر آرزو دارد.

خالصه ای از انتصابات دانشگاه در چند ماه گذشته

استادان دانشــگاه صنعتی شــریف در اولین رویداد 
ورزشــی برون د انشــگاهی اعضای هیئــت علمی، 

توانستند با سه برد به برتری برسند. 
اولین رویداد ورزشــی برون دانشگاهی اعضای هیئت 
علمی كه با تــالش مدیریت تربیت بدنی دانشــگاه 
صنعتی شریف و در راستای نشاط، سالمتی و همدلی 
بیشــتر اعضای هیئت علمی این دانشــگاه با ســایر 

دانشگاه های تهران، برگزار شد.
در نخســتین دیدار دوســتانه، اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه های صنعتی شــریف و خواجه نصیرالدین 
طوسی در رشــته تنیس روی میز با یكدیگر به رقابت 

پرداختند.
در این دیدار كه بعدازظهر روز سه شنبه 23 آذر ماه در 
سالن اســتاد جباری برگزار گردید، استادان دانشگاه 

صنعتی شــریف با ســه برد در پنج بازی بــه برتری 
رسیدند.

شــایان ذكر اســت دكتر امینی )برق(، دكتر پرنیانی 
)بــرق(، حجت االســالم طهماســبی )دفتــر نهاد 
رهبری(، دكتر فقیهی ثانی )مهندســی و علم مواد(، 
دكتر مطهری )كامپیوتــر( و دكتر نجمی )مدیریت و 

اقتصاد( اعضای تیم دانشگاه صنعتی شریف بودند.

رقابت استادان دانشگاه صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی

تیم داوری مسابقاتتیم اعضای هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیتیم اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
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شورایعالیانقالبفرهنگیآییناردوهارابازنگریکرد
پیــش از ایــن تکلیف اردوهای دانشــگاه را اســنادی ماننــد : اهداف و 
سیاست های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش آموزی و دانشجویی )۸۲( 
آیین نامه حفظ حدود و آداب اسالمی در دانشگاهها و موسسات آموزش 
عالــی)۶۶( و از همه مهمتر آیین نامه اردوهای دانشــجویی)۸۲ وزارت 
علوم( تعیین می کردند. در زمان معاونت دکتر دهقانی دانشــگاه تالش 
داشــت که آیین نامه داخلی هم به این موارد اضافه کند تا برخی موانع و 
مشکالت را حل کند که البته نشد. در نهایت بر اساس یک سری توافقات 

داخلی اردوهای مختلط هم بعضا داشتیم که حاال با بازنگری اخیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی بر آیین نامه اردوها دانشجویی دیگر آب پاکی روی 
دست همه ریخته شــد و چند تفسیر محلی به قوانین شفاف تری تبدیل 
شــد. اواًل اردوها از دو دسته به چهار دسته تقسیم شدند. صدور مجوز ها 
هم متنوع شــده و  اردوهای فرهنگی  و  اردوهــای علمی برعهده معاون 
فرهنگی،  اردوی ورزشــی  معاونت دانشــجویی  و اردوهای آموزشــی رو 
معاون آموزشی به عهده دارند. کما فی السابق اردوی مختلط فقط برای 

اردوهای آموزشی طبق لیســت درس مقدور خواهد بود. البته از همین 
روزنه هست که چشم امید خیلی ها به حیات و بقا را روشن کرده است. این 
آیین نامه ۷ مهر ابالغ شد و وزیر علوم ۱۷ آذر در پاسخ به سؤاالت نمایندگان 
گفته اردوهای مختلط آموزشی قانونی است. از بحث شیرین اختالط که 
بگذریم اردوهای خارجی هم منتفی شد و فقط برنامه های علمی امکان 
برگزاری در خارج از کشــور را دارند. راستی از این به بعد آالت موسیقی و 

مواد مخدر هم نمی توانید در اردوها داشته باشید.

شوخی های جدی 95بــــــــخش  خـــــــبری دی   4 شنبه    700 شماره 

یك ظهر فوتبالی با دایی و عادل، سالن جباری باالخره 
آماده شد.

زیر اســكوربورد، بنــر زده بودند بــرای »تبریك به 
اعضای خانواده شــریف«. تبریك بابــت بهره برداری 
مجدد از ســالن ورزشــی پیر و قدیمی دانشــگاه، كه 
تعمیراتش از سال گذشته آغاز شــده بود و با تعویض 
كف پوش كهنه  ســالن به پایان رســید.  حاشیه های 
فراوان و اعتراض های پراكنده ی گروهی از دانشجویان 
ورزشكار دانشــگاه نســبت به برنامه ریزی های اداره 
كل تربیت بدنی دانشــگاه هم مانع این پروژه نشــد و 
دكتر قلی پور، امروز از جایگاه ویژه، مســابقه  دوستانه  
شــاگردان دیروز و امروزش، برای افتتــاح مهم ترین 

طرح دوران مدیریتش را نظاره می كرد!
یك طرف عادل فردوســی پور، علی دایــی و تعدادی 
از فارغ التحصیالن دانشــگاه بودند و یك طرف دیگر، 
منتخب استادان و دانشــجویان. سالن در آغاز مسابقه 
لبریز از دانشــجویانی اســت كه برای دیــدن آقای 
گل فوتبال جهــان آمده اند.  تشــویق های بی امان و 
فریادهای »علی دایی« و گاهی »عادل فردوسی پور« 
همــه را ســر ذوق آورده. دایی هم گاهی به ســمت 
تماشاگران برمی گردد و دســتی تكان می دهد. عادل 
اما كمتر به ابراز احساســات دانشجویان واكنش نشان 
می دهد. عادل هنوز روی فرم است اما دایی كمی شكم 
آورده و شمایلی كاماًل شبیه سرمربی های فوتبال ایران 
پیدا كرده. یكی دوباری توپ هایش توســط مدافعان 
تیم استاد-دانشجو دفع می شود و انگار همچنان بازی 
با ســِر او، بســیار بهتر از بازی با پایش است! كف پوش 

جدید سالن جباری، برق می زند.

مســابقه، تقریباً پایاپای پیش می رود. تیم استادان و 
دانشــجویان بهتر از موقعیت هایش استفاده می كند 
و در نیمه اول بــا نتیجه 3-2 پیش می افتــد. یكی از 
گل های تیــم فارغ التحصیالن را دایی با شــوتی زیبا 
به ثمر می رســاند. نیمــه دوم اما آرام تر اســت  و گلی 
در پی ندارد. تعداد دانشــجویان هم برای تماشــای 
نیمه دوم كمتر اســت. در یكی از صحنه ها، دروازه بان 
تیم دانشــگاه، ضربه  علــی دایی را می گیــرد. یكی از 
تماشــاگران با ذوق  می گوید: »فكر كن طرف شــوت 
دایی رو گرفته!« دكتر تفضلی، با دســت بانداژ شــده 
وارد سالن می شود. درِ  پشتی ســالن جباری باز است 
و تعدادی از دختران، از آنجا در حال تماشــای مسابقه 

هستند.
در اواخر بازی، حجت االســالم رســتمی، مســئول 
جدید نهــاد رهبری دانشــگاه، همراه با حــاج آقای 
طهماســبی و مرتضی حسنی)مســئول بسیج( وارد 
سالن می شوند و در جایگاه ویژه قرار می گیرند. سوت 
بازی كه به صدا در می آید، ســیل دانشجو است كه به 
سمت عادل و دایی سرازیر می شــود. آن ها كه زرنگ 
بودند سلفی هایشــان را می گیرنــد و آن ها كه كمی 
خجالتی ترند، رفتن عادل و دایی را تماشــا می كنند.  
نتیجه 3-2 نهایی می شــود و دانشــجویان حاضر در 
زمیــن را بابت پیروزی بــر تیم یكــی از بهترین های 
تاریــخ فوتبــال دنیا خرســند می كند. ســتاره ها به 
رختكن می روند. دكتر قلی پــور از جایگاه ویژه پایین 
می آیــد و ســالن جدید جبــاری، بــا كف پوش های 
 جدید، اســكوربورد نونوار و سروشــكلی تازه، رسماً 

افتتاح می شود.

افتتاح خاص سالن مرحوم جباری پس از تعمیرات

تب های اولیه
ریشهفسادخشکشد

امسال تقریبًا در هیچ کدام از دانشکده ها  محمد جوانمرد
به گروه هــای علمی مجــوز برگــزاری اردوی علمی مخصوص 
ورودی ها داده نشد. البته سال های گذشته هم موانع متعددی 
بر سر راه این اردوها بود اما به هر لطایف الحیل و جان کندنی که 
بود اردوها برگزار می شدند. دلیل عدم صدور مجوز هم اختالط 
این اردوها عنوان شده است.  پیرامون این موضوع چند نکته  را 
الزم می دانم که با دانشــجویان، مسئوالن دانشگاه و مسئوالن 
وزارت علــوم، اگر فاصله مان آن قدری باشــد کــه صدایمان به 
گوششان برســد، در میان بگذارم: ۱- از  آنجایی که دلیل مجوز 
ندادن، مختلط بودن اردوها بیان شده است، چنین بر می آید که 
منظوِر اراده شده از این کلمه توسط قانون گذار، مفهومی قبیح 
تلقی شده است. یعنی احتمااًل صرف حضور دختران و پسران در 
اردو، از منظــر ایشــان اختــالط به حســاب نمی آیــد.  اما هم 
دانشجویان و هم مسئوالن دانشگاه ما بر این موضوع واقف اند 
کــه چنین  تفســیِر مقبوحی از اختــالط، عمدتــًا در اردوهای 
گروه هــای علمی دیده نمی شــود چرا کــه اگر چنیــن بود در 
سال های گذشــته هم برای برگزاری این اردوها توسط معاونت 
فرهنگی دانشگاه مجوز صادر نمی شد. این را نمی شود  منکر شد 
که ممکن است در برخی اردوها، شئونات آن طور که الزم است 

رعایت نشود، اما تصمیم به برگزار نکردن این اردوها، این گونه به 
نظر می آید که یک درخت را به خاطر خرابی یکی از برگ هایش 
ریشه کن کنیم . وقتی می شود با هزینه های زمانی و مادی کمتر، 
با هم پوشــانِی کمتر با تقویم آموزشــی دانشــگاه، یک اردو را با 
بازدهی بیشــتری برگزار کرد چرا باید خالف آن عمل کرد؟  ۲ - 
فرضیه  دوم هم این است که منظور قانون گذار از اختالط همان 
چیزی است که هر روز در جامعه و دانشگاه و محیط های معمول 
می بینیم. در این صــورت پیش از همه چیز عمده  بندهای ذکر 
شده به عنوان اهداف اردوها در آیین نامه  وزارت علوم، بی معنی 
جلوه می کند و به بازبینی اساسی نیاز دارد. برای مثال این بند را 
در نظر بگیریــد: »کمک بــه فرایند اجتماعی شــدن و ارتقای 
مهارت های اجتماعی«. با در نظر گرفتــن فرضیه  دوم، در این 
عبارت فقط تکواژهای »به« و  »َو« ، می توانند معنی داشته باشند 
که آن ها هم همان طور که می دانیم بدون مابقی جمله بی معنی 
هستند.  3- به خاطر دارم روزی در اردوی ورودی های دانشگاه 
در مشهد، از بِد روزگار، اتوبوس های دختران و پسران نزدیک به 
هم پارک شده بودند. مســئوالن اردو  موقع سوار شدن چنان به 
هول و وال افتاده بودند که من با خود می اندیشیدم مگر نه اینکه  
دانشجویان دانشگاه از هر دو جنس تشکیل شده اند و ما فردا سر 
یک کالس خواهیم نشســت و در یک جامعــه زندگی خواهیم  

کرد؟!
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نگاهی کوتاه به جوان ترین معاونت دانشگاه

چگونه یک معاونت، فرهنگی شد؟
معاونت فرهنگی که این روزها صفحه اش هم در سایت دانشگاه باال نمی آید، امسال را با گردش سریع و  گزارش
زیاد مدیران به زمستان رسانده است. ترم پاییز 95 برای دانشگاه ترم پرماجرایی بود که شرح آن را 
در صفحه های دیگر روزنامه دیده اید. در روزهایی که دو نفر از معاونان دانشگاه به دلیل سقوط آسانسور در دانشگاه 
حاضر نبودند، دکتر سعادت از طرف معاون علمی رئیس جمهور به سمت قائم مقام ریاست بنیاد ملی نخبگان منصوب شد 
تا معاونت فرهنگی دانشگاه هم دستخوش تغییر شود. این که یک استاد شریف جایگزین دکتر سهراب پور در بنیاد ملی 
شود البته اتفاق خوبی است، اما درگیر شدن در تغییر یک معاونت بدون شک بر سختی های این ترم دکتر فتوحی در 
مدیریت دانشگاه افزود. امروز اما دکتر حسینی به عنوان معاون جدید فرهنگی دانشگاه انتخاب شده است. به همین 
بهانه نگاهی کوتاه انداخته ایم به آنچه در معاونت فرهنگی دانشگاه در سال های پس از تأسیس گذشته است. 

فرهنگصاحبمعاونتمیشود
 از سال 88 زمزمه تشكیل معاونت فرهنگی در دانشگاه از سوی وزارت علوم شنیده 
می شد. آن سال ها یكی از مدیریت های معاونت دانشجویی دانشگاه، مدیریت امور 
فرهنگی و فوق برنامه بود و همین مدیریت بود كه به رتق و فتق كارهای فرهنگی 
دانشگاه و گروه ها و كانون ها می رسید.  با تشكیل معاونت فرهنگی از سال 89 مهندس 
میرزایی كه از اواسط دهه هفتاد مدیر فرهنگی دانشگاه بود به عنوان معاون فرهنگی 
انتخاب شد. معاونت فرهنگی در این سال ها ساختار مدیریتی مصوب نداشت و كارها 
به همان روال مدیریت فرهنگی ادامه پیدا كرد. روند ثابت و آشنایی فعاالن دانشجو با 
این روندها باعث شد گروه های دانشجویی در تبدیل مدیریت به معاونت تغییری حس 
نكند و به دردسر تازه نیفتند. 

نگاهکالن
پس از حسین نصر این اولین بار است كه یكی از مدیران 
ارشد دانشگاه از دل علوم انسانی و فلسفه برخاسته است 
و جالب آن كه نصر استاد راهنمای تز دكترای دكتر 
حسینی است. به نظر می رسد رویكرد و نگاه فلسفی 
حسینی تأثیری عمیق بر فعالیت های معاونت فرهنگی 
دانشگاه بگذارد. عمق بخشی به نگاه فرهنگی دانشگاه، 
نگاه كالن به فرهنگ و خارج كردن معاونت فرهنگی 
از وجه تداركاتچی بودن و گسترش نگاه فرهنگی به 
سیاست های كلی دانشگاه شاید اولین اثرهای حضور 
رویكرد جدید در مدیریت ارشد دانشگاه باشد. اثرهایی 
كه برای فعاالن فرهنگی دانشگاه دلپذیر و آرزوست. 
باید منتظر ماند و دید دكتر حسینی چه میزان در 
عمق بخشی به نگاه فرهنگی در دانشگاه موفق خواهد 
شد. ما برای  معاون فرهنگی جدید دانشگاه آرزوی 
موفقیت می كنیم. 

استاددیپلمات
پس از تغییر رئیس دانشگاه و انتصاب دكتر فتوحی معاونت فرهنگی توسط 
ریاست دانشگاه ابقا شد. اما در انتهای پاییز 93 دكتر ملكی مسئولیت 
معاونت فرهنگی دانشگاه را به عهده گرفت. با آمدن دكتر ملكی كه سوابق 
فرهنگی بیشتری از بسیاری از استادهای دانشگاه داشت، امیدها برای 
اعتال و رونق فعالیت های فرهنگی دانشگاه در میان دانشجوها باال گرفت. 
دكتر ملكی مدیر فرهنگی را كه در سال پایانی دكتر دهقانی در چارت 
دانشگاه تثبیت شده بود، ابقا كرد و برای مدیر اجتماعی یكی از دانشجوها را 
برگزید، مهندس ملك ثابت كه هنوز هم مدیر اجتماعی دانشگاه است. 
سیاست معاونت فرهنگی در این دوره پرهیز از ورود به عرصه اجرایی و 
سپردن بیشتر كارها به خود دانشجوها بود. رایزنی های گسترده معاونت 
فرهنگی هم جایگاه این معاونت را در تصمیم گیری های دانشگاه ارتقا 
داد. چیزی كه شاید توان دیپلماتیك و رایزنی دكتر ملكی دلیل اصلی آن 
بود. تقدیر از برخی گروه ها و برگزاری جلسات همفكری گسترده و حضور 
چهره های فرهنگی كشور در دانشگاه رویكردهای جدی معاونت فرهنگی 
در این دوره بود. اما احتیاط در صدور مجوزها و لغو چند برنامه، از انتقادات 
عده ای از دانشجوها به معاونت فرهنگی بود. 

تغییرمدیرفرهنگیدانشگاه
با انتصاب دكتر دهقانی فیروزآبادی به عنوان معاون فرهنگی دانشگاه مدیریت 

فرهنگی بعد از مدتی نسبتاً طوالنی تغییر كرد. دهقانی تالش كرد تا ساختار معاونت 
فرهنگی را كه برای تصویب آن از ابتدای تشكیل تالش می شد، نهایی و رسمی 

كند. تأسیس دو مدیریت فرهنگی و اجتماعی ماحصل این تالش ها بود. مدیریت 
فرهنگی كارهای مربوط به گروه ها، كانون ها، نشریات و انجمن ها را برعهده داشت 

و مدیر اجتماعی مسئول رسیدگی به تشكل های دانشجویی بود. با رسمی شدن 
این ساختار كه هنوز هم در معاونت فرهنگی برپاست معاونت فرهنگی تفاوت 
ساختاری خود را با مدیریت فرهنگی و فوق برنامه پررنگ كرد.  دكتر دهقانی 

برای این دو مدیریت سراغ خود دانشجوها رفت و دو نفر از دانشجویان تحصیالت 
تكمیلی دانشگاه برای این كار انتخاب شدند. برای مكانیزه تر شدن روندهای اداری 
هم معاونت فرهنگی صاحب اتوماسیون اداری شد تا درخواست های دانشجویی از 
این راه انجام شود. از تغییراتی كه این دوره معاونت فرهنگی شاهدش بود استفاده 
از تعدادی از دانشجویان به عنوان كارشناس فرهنگی بود. درخواست های گروه ها 

ابتدا به همین كارشناس ها ارائه می شد و كارشناس ها در بعضی كارها واسطه 
میان مدیرهای فرهنگی و دانشجوها بودند. كاری كه البته به مذاق خیلی گروه ها 
خوش نیامد و آن را تورم ستاد معاونت فرهنگی و بروكراسی بیشتر تفسیر كردند. 
اعتراض هایی هم به نحوه گزینش آن ها وارد بود.  با این وجود دوره معاونت دكتر 

دهقانی با مجوزهای آسان به گروه های دانشجویی و تالش برای رونق فعالیت های 
فرهنگی همراه بود. هرچند برخی فعالیت ها در سطح دانشگاه مستقیم توسط 

معاونت انجام شد اما تالش برای رونق گروه های دانشجویی هم ملموس بود. 
بازگشایی دوباره انجمن اسالمی دانشگاه و برگزاری چند كنسرت بزرگ به طور 

مستقل )مثل دنگ شو( یا در قالب یك برنامه دیگر )مانند احسان خواجه امیری( 
نیز در همین زمان رخ داد. البته در روزهای آخر این دوره، غیبت دكتر دهقانی در 
معاونت فرهنگی موضوع دیگری بود كه در برخی امور مانع تعیین تكلیف سریع 

برنامه ها می شد ولی اكثر فعالیت های دانشجویی مربوط به معاونت فرهنگی، تحت 
نظر و با دستور آقای دكتر لباف انجام می شد.

قانونگرایی
دكتر سعادت معاونت فرهنگی دانشگاه را از میانه تابستان امسال تحویل گرفت. سبقه آموزشی و نظم 

مثال زدنی دكتر سعادت نوید دقت در اجرای آیین نامه ها و قوانین دانشگاه می داد. قانونمندی دكتر سعادت 
بر جلسات شورای فرهنگی هم تأثیر گذاشت. مدیر فرهنگی دانشگاه در این دوره به روال دوره دكتر ملكی 

به یكی از اعضای هیئت علمی دانشگاه سپرده شد. دكتر شعبانی استاد برق، در دوره كوتاه معاونت دكتر 
سعادت عهده دار مدیریت فرهنگی دانشگاه و محل مراجعه گروه های فرهنگی شد. استادی خوشنام و موفق 
در عرصه پژوهش و ارتباط با صنعت، ولی با سابقه ای بسیار كم در عرصه فعالیت های دانشجویی و فرهنگی. 
در این چند ماه این تنها رسانایی ها نبودند كه در دانشكده برق دیده می شدند و پای سایر گروه ها هم به این 
دانشكده و پله هایش باز شد. كوتاه بودن دوره معاونت دكتر سعادت به دلیل رفتن او به بنیاد ملی نخبگان 

فرصتی را برای پیگیری سیاست ها و دیدن نتایج از سوی دانشگاه فراهم نكرد. شاید خبرسازترین یادگار این 
معاونت كوتاه، اجرای سفت و سخت آیین نامه مربوط به اردوها باشد كه بر اساس آن، به هیچ اردوی علمی 

غیردرسی مختلطی مجوز برگزاری داده نشد.

95 دی   4 شنبه    700 شماره 
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در طول دوره مدیریت تان مهم ترین عاملی که 
باید در سیستم اصالحی شود را چه می بینید؟

هر وقت می خواهید یك كاری به درستی انجام شود، باید 
سه مفهوم افراد، ساختار و فرایند و فناوری به درستی كنار 
هم قرار گرفته باشند.  ما در دانشگاهمان افراد زحمتكش 
بســیار زیادی داریم اما اینكه این ها به درستی برای كارها 
توانمند شده باشند و انگیزه های الزم را داشته باشند باید 
بیشتر به آن توجه شود و دو مورد دیگر هم قطعاً باید تقویت 

شوند.
توانستید برای این اصالحات تغییراتی ایجاد 

کنید؟
یكی از مشكالتی كه ما با آن روبه رو هستیم، حجم كارهای 
روزمره اســت. آن مقداری كه من دوست داشتم از جنس 
كارهای آینده صورت بگیرد، اتفاق نیفتاده اما این طور هم 

نبوده كه هیچ باشد.
به نظرتان بهتر نبود یک بخشــی باشــد که 
کارهای روزمره را جلو ببرد و بخشــی هم برای 

برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها؟
ما در ساختار كالن دانشــگاه به این موضوع فكر می كنیم. 
بنده و كسانی كه با هم هم فكر هســتیم و در این باره با هم 
صحبت می كنیم. اعتقاد داریم معاونت اداری مالی، معاونت 
برنامه ریزی نیســت كه بتواند برای دانشگاه راهبردی فكر 
كند. به دلیل حجم زیادی از كارها كه شما باید انجام بدهید. 
حتماً باید یك جایی مســتقل فكر كند و دائماً ایده بدهد و 
روی این موضوع هم با ریاست دانشگاه فكر می كنیم. باید 
بحث برنامه ریــزی و تفكر را از بحث اجــرا مقداری فاصله 

بدهیم.
 فکر نمی کنید فاصله گرفتن بخش راهبردی 
از بخش اجرایی باعث می شود ضمانت اجرایی 

این تفکرات از بین برود؟
خیلی بستگی به این دارد كه بخش برنامه ریزی ایده هایی 
را ارائه دهد كه قابلیت اجرا داشته باشد. یعنی مسئول باید 
درک اجرایی داشته باشــد و با مسئول اجرایی احساس در 

یك تیم بودن داشته باشند.
در دانشگاه ما که مثل هر جای دیگه تشتت آرا 

وجود دارد، آیا این عملیاتی است؟
من احساسم این است كه می توانیم این كار را انجام دهیم. 

نمی گویم ریسك ندارد. اما نیاز داریم یه عده ای واقعاً با فراغ 
خاطر از مسائل جاری به مسائل بزرگ تر فكر كنند.

تخصص شما هم در همین حوزه های مدیریتی 
است که روند انجام کارها را تسهیل می کند.

یك سری از كارها مثل تعامالتی كه الزم است با همكاران 
شكل بگیرد كه بخشی از آن ها آموزه هایی از دنیای مدیریت 
است و بخشــی هم نه! مدلی كه من دوســت دارم و واقعاً 
احساس می كنم، می دانم مشــكالت عدیده ای داریم كه 
بخشــی از آن ها با اســتفاده از مدیریت قابل حل است اما 

خوب، امكانش نیست.
به نظرتان در بخش راهبــردی که گفتید اگر 
وجود داشت چقدر به حل مسائلی مثل سردر، 

حادثه سلف یا دانشکده مواد کمک می کرد؟
نمی تــوان گفــت كمــك نمی كــرد. شــاید در بخش 

بودجه ریزی می توانستیم بهتر عمل كنیم.
دررابطه با حادثه سقوط آسانسور در سلف، آیا 
درست است که گفته می شود امور تغذیه 12 بار 

اعالم کرده که این آسانسور مشکل دارد؟
تنها چیزی كه در گزارش آسانســور وجود دارد، گزارش 
مؤسسه اســتاندارد است كه در ســال 90 اعالم كرده بود 
كه البته بعد از آن ســال هم اتفاقاتی روی این آسانســور 
افتاده اســت. این طور نبوده كه هیچ كاری انجام نشــده. 
مستنداتمان دررابطه با این آسانســور فقط گزارش های 

مؤسسه استاندارد است.
این آسانسور قباًل هم سقوط داشته؟ 

من اطالع خاصی ندارم. تعدادی از آسانسورهای دانشگاه 
مشكل دار  بودند و ســوابقی دارند. درباره این آسانسور هم 
من شنیدم كه مشكالتی گزارش شده اما اینكه قباًل سقوط 

كرده باشد، اطالعی ندارم.
 این اتفاق چقدر هزینه داشت؟  

هزینه این حادثه برای چهره دانشــگاه كــه به این راحتی 
قابل اندازه گیری نیست. البته وضعیت دانشگاه ما نسبت به 
جریان كلی خیلی بدتر نبود. در مورد درمان هم وظیفه ما 
این بود كه به بهترین شكل ممكن انجام شود. عدد به چند 

صد میلیون خواهد رسید.
 آیا مسبب و مقصری هم در این رابطه به مراجع 

قضایی معرفی شده اند؟

آقای دكتر مرتهب كه كارشــناس رســمی دادگستری 
هستند توسط ریاست محترم دانشگاه مأمور تهیه گزارش 
در این رابطه شده اند. یك گزارش اولیه كه خود ایشان هم 
می فرمایند نهایی نیست، به شورای دانشگاه ارائه شده. در 
این گزارش پیمانكار و دانشگاه هر دو طرف مقصر دانسته 
شده اند. ولی فعاًل این ماجرا به سمت شخص حركت نكرده 
و اینكه شــخص خاصی فعاًل بخواهد مسبب معرفی شود، 

هنوز صورت نگرفته است.
هیچ یک از مصدومان از دانشــگاه شکایتی 

کرده اند؟
یك نفر از این افراد شــكایت كرده كه گزارشــی به دلیل 
شكایت ایشان به موازات كار دكتر مرتهب نوشته شده است. 
در آنجا هم پیمانكار كه قرارداد محكمی با دانشگاه داشته 
مقصر است و هم دانشگاه كه به نظر می رسد در بحث های 
نظارتی كه بر كار پیمانكار داشته، وظایفش را انجام نداده 

است.
با توجه به ظزفیت آسانســورخود افرادی که 

سوار آسانسور شدند مقصر نیستند؟
آن افراد هیچ تقصیری نداشته اند.

اگر کارمند بودند باز هم همین را می گفتیم؟
بله، ببینید آسانسور از نظر اندازه كابین یك آسانسور8 نفره 
است و ظرفیت هم اعالم شده 6 نفر و 6 نفر داخل آسانسور 

بوده اند در نتیجه هیچ تقصیری متوجه ایشان نیست.
راجع به موضوع دانشکده مواد، اگر قرار بود این 
محل بال استفاده باشد،  کما اینکه تا کنون هم 

این  قبل  نیفتاده،  اتفاقی 
قضیه که کارگاه بود. اینجا 
که احتماالً فضای ســبز 

شود. چرا پس خراب شد؟
این مســئله یك نكته ظریف فنی 
دارد. دانشــكده مواد ابتدا قرار بود 
همین جا ساخته شود. تصمیم اولیه 
كه شروع شد، تحویل پیمانكار شد 
و مسائلی پیش آمد. انجام یك كار 
عمرانی در این فضا ایمن نیســت. 
ریاســت دانشــگاه آقایان دكتر 
انواری، دكتر غفرانی، دكتر آراستی 

به كمیته عمرانی اضافه شدند كه جای جدید در این كمیته 
تأیید شد. البته بحث برگشت سوله به حالت قبل مطرح بود 
كه از نظر فنی دو راه وجود داشت. بازسازی سوله و تحویل 
آن به مواد كه اكثراً معتقد بودند به دلیل خسارات وارده به 
سازه فوالدی این كار ایمن نیست و تخریب آن كه این مورد 
مصوب شــد. البته بعضی ها می گفتند این قابل برگشت 

است.
بهتر نبود که این صحبت ها قبل از تخریب سوله 

تمام می شد؟
سؤال شما می تواند این باشد، آیا دانشگاه طرح جامعی برای 
همه طرح های عمرانی اش دارد؟ پاسخ این است كه خیر، 
ولی قرار است طرح جامع داشته باشــیم. خوب اگر طرح 
جامعی داشتیم شاید در آن طرح از ابتدا دانشكده مواد در 

جای درستی دیده می شد.
در ازای این اختاللی که در فرایند آموزشــی 
دانشکده مواد رخ داده، دانشگاه چه جبرانی در 

نظر گرفته است؟
اگر دانشكده مواد در همان محل سوله ساخته می شد آن 
سوله را نداشــت. ما می خواهیم به دانشكده مواد مثل هر 
جای دیگر دانشــگاه كه وظیفه مدیریت دانشــگاه است، 
به بهترین شــكل به مسائل آموزشــی كمك كنیم و قرار 
اســت جایگزین در نظر بگیریــم. تا االن كه دارم با شــما 
صحبت می كنم، جایگزینی كه در نظر گرفته شده، سوله 
كناری اش است. فعاًل در این مرحله داریم طبقه منهای یك 
ساختمان جدید هوافضا را آماده می كنیم تا سوله هوافضا 

تخلیه شود و در اختیار دانشكده مواد قرار بگیرد.
 مدیر ساختمان تأسیسات هنوز انتخاب نشده 

است؟
مدیر ســاختمان تأسیســات نداریم و مدیران پروژه های 
طرح های عمرانی مستقیماً با خود من كار می كنند. البته 
ما برای اداره تأسیســات سرپرســت قرار دادیم. در زمان 
آقای شیخ  االســالم چیزی به عنوان مدیر اداره تعمیرات و 

تأسیسات نداشتیم.
چه مدیری برای این بخش در نظر دارید؟

من خیلی دوست داشتم كه یك نفر از اعضای هیئت علمی 
دانشكده مهندسی عمران می آمدند و در بحث ساختمان 
و تأسیســات به ما كمك می كردند. ما تا حاال نداشتیم كه 
از دانشكده عمران این مسئولیت را بپذیرند. خیلی خوب 
است كه دانشــكده های تخصصی مان در مسائل دانشگاه 
مشاركت بكنند. این دینی هســت كه ما به دانشگاهمان 

داریم.
سردر کی افتتاح می شود؟

كارهای عملیاتی سردر تمام است و ما منتظر مراسم افتتاح 
هستیم.

چقدر بودجه صرف شده است؟
حدود 4میلیارد تومان.

از این رقم چه مقدارش از بودجه دانشگاه بوده 
است؟

ما قرار نیست پولی بدیم. نكته تأخیر هم این است كه از ابتدا 
قول داده شده بود كه كامل حمایت مالی شود. تا اینجا هم 
دانشگاه بخشی از هزینه را خودش پرداخت كرده است. ما 
به امید اینكه اسپانســر پول را بدهد و خودش افتتاح كند، 

منتظر هستیم.
 اگر شما مسئول این باشید که سردر شمالی را 

هم اجرا کنید، آن را با چه روالی جلو می برید؟
به نظــر من یــك ســمبل برای 
دانشــگاه كافی اســت. با توجه به 
ســبك معماری كــه باالخره در 
زمــان خودش طی یك مســابقه 
معماری بوده و واقعاً هم كســانی 
كه با دنیای معماری آشنا هستند، 
آن را تحسین می كنند. این كاری 
اســت كه من فكر نمی كنم الزم 
باشد هزینه دیگری برایش بشود. 
دانشگاه صنعتی شریف باید با یك 
سمبل سردر شناخته شود كه آن 

هم موجود است.

گفت وگو با دکتر نجمی، معاون اداری و مالی دانشگاه

به دنبال طرح جامع
مصاحبه معموالً گفت وگو و مصاحبه با مدیران، قالب رسمی و در بعضی موارد شعاری دارد که خیلی نمی توان وارد جزئیات شد و ابهام ها را درآورد. 
اما برخورد دکتر نجمی شرایطی را فراهم کرد که ما راحت توانستیم سؤاالت کلی و جزئی خود را بپرسیم و معاون اداری و مالی دانشگاه هم 
با روی باز پاسخ داد. نگاه کلی معاونت به دانشگاه، تنش های این چند ماه معاونت مانند آسانسور، دانشکده مواد و البته داستان سردر دانشگاه از موضوعات 

اصلی است که در این گفت وگو آمده است.

اســت  خوب  خیلــی 
دانشــکده های  کــه 
مسائل  در  تخصصی مان 
دانشگاه مشارکت کنند. 
این دینی هست که ما به 

دانشگاهمان داریم
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هر چه نباشد، شاید بیشتر افراد، شــریف را ابتدا به کیفیت آموزش بشناسند. لذا به سراغ شــخص اول معاونت  آموزشی، دکتر میرعمادی  مصاحبه
رفتیم. جایی که وظیفه پایش، اجرا و راهبری موضوعات آموزشــی دانشگاه را دارد و ادارات آن همیشــه یکی از منضبط ترین مجموعه های 
دانشگاه بوده است. در این مصاحبه دیدگاه های ایشان در خصوص برخی مسائل مهم و روز دانشــگاه را می خوانیم و در ضمن آن به اتفاقات نیم سال گذشته 

نیز خواهیم پرداخت. 

اگر دانشگاه را بر اســاس نوع اول)آموزش 
محور(، نوع دوم )پژوهش محور(، نوع سوم 
)کارآفرین( و چهارم )ارزش آفرین( تقسیم 
کنیم، به نظر شــما وضعیت فعلی و مطلوب 

دانشگاه شریف کدام است؟
این بحث چند سالی می شــود كه در كشور مطرح شده 
اســت و نظرات زیادی در این خصوص ارائه شده است. 
افراد بسیاری این مسئله را مطرح كرده اند، مقاله دادند 
یا در روزنامه ها مطلب نوشتند. این بحث در یك سطح 
خیلی كارشناســی مطرح شــده و اصحاب علم در این 
حوزه اظهــار نظر كرده انــد. حتی شــاهد بوده ایم در 
فضای عمومی نیز اظهار نظرهایی شده است كه تعریف 
درستی از نسل های دانشگاه نداشته اند و صرفاً شنیدند 
مثاًل نسل ســه قرار است نســل كارآفرین باشد. در هر 
حال، ممكن است این تعاریف خیلی جاذبه داشته باشد 
و افراد فكر كنند كه مثاًل االن دانشگاه ها دیگر باید  همه 
مأموریت ها و وظایفشان را كنار بگذارند  و فقط به نسل 
ســه یا نســل چهار بودن بپردازند. اینكه ما چه نسلی 
هســتیم با مرور دانشــگاه خودمان موضوع را بررسی 
كنیم. ما امسال 50سالگی دانشــگاه را جشن گرفتیم.  
دانشــگاه 50 ســال قبل فعالیــت خود را بــا تعدادی 
رشته های كارشناسی شروع كرد. چند سال بعد مقطع 
ارشد برخی رشته ها را راه اندازی نمود. پس از مدتی به 
تدریج مقطع دكترا در رشــته های مختلف راه اندازی 
شد. حتی دانشــكده های جدید تأســیس  شدند مثل 
رشته كامپیوتر كه در سال 64 تشــكیل شد. بعد از آن 
دانشــكده های هوافضا و دانشــكده مدیریت و اقتصاد 
ایجاد شــدند. همه این هــا بر اســاس تحوالتی كه در 

طول زمــان در علم و فناوری در جهــان رخ داده بود به 
طور طبیعی راه اندازی شدند. دانشــگاه ما تا زمانی كه 
فقط مقاطع كارشناســی و كارشناســی ارشد داشت، 
یك دانشــگاه فقط آموزش محور بود. پــس از آن كه 
مقطع دكتری را راه اندازی كرد یك دانشــگاه آموزش 
محور-پژوهش محور شــد كه امروز این دو محور مثل 
دو بالی هستند كه دانشگاه می تواند با كمك آن ها اوج 
بگیرد. امروز در دانشــگاه ما موضوعات میان رشته ای و 
بین رشته ای نظیر علوم شــناختی، نانو، بیوتكنولوژی 
داده های حجیم، NBICS و حوزه های نوپدید به طور 
جدی مطرح است. بنابراین ما می بینیم كه دانشگاه ما 
در طول این پنجاه ســال در حال تحول بوده است.  این 
تحوالت در دانشــگاه  در واقع همان بحث نســل های 
دانشگاه اســت. بنابراین، دانشــگاه یك فرآیند تكامل 
را طی كرده اســت تا به این نقطه رســیده است و االن 
ما شاهد هســتیم كه امروز اســتادان و دانشجویان ما  
در نهادهــای دانش بنیان و كارآفرینی نقشــی پررنگ  
ایفا می كنند. این طور نیســت كه یك دانشــگاه بدون 
مقدمه و بــدون برخورداری از یك آمــوزش و پژوهش 
قوی بتواند یك دانشــگاه كارآفرین باشد. بنابراین، من 
دانشگاه شریف را دانشگاهی می بینم كه 50 سال پیش 
با اقتدار آموزشــی متولد شــد و در طول زمان اقتدار و 
شهرت آموزشی خود را كه ریشــه دانشگاه است حفظ 
و تقویت كرد. در دنیا هم دانشــگاه شــریف به كیفیت 
آموزشی آن شــهرت دارد. بنابراین، ریشه را باید حفظ 
و تقویت كنیــم تا كیفیت پژوهش ما  نیــز حفظ و ارتقا 
یابد. در این شرایط ما می توانیم نقش سازنده و پررنگ 
در كارآفرینی داشته باشــیم. امروز كیفیت پژوهش و 

ارتباط با صنعت دانشگاه و توســعه كارافرینی ارتباط 
مســتقیمی با كیفیت آموزش دانشــگاه دارد.  لذا من 
دانشــگاه خودمان را دانشــگاهی می بینــم كه امروز 
آموزش و پژوهش قوی دارد و  بایــد كارآفرینی خوبی 
نیز داشته باشــد. البته ممكن اســت ایرادات، نقدها و 
كاستی هایی وجود داشته باشد كه باید رسیدگی شود. 
در هر حال، باید همیشه توجه داشته باشیم كه فعالیت 
ما در دانشگاه باید در كشور و در جامعه مؤثر واقع گردد 

و در جهت ارتقای كیفیت زندگی مردم باشد. 
خیلی از دانشــجویان فکر می کنند فرایند 
نظرسنجی استادان دانشــگاه یک فرایند 
تشریفاتی اســت. چقدر این باور را قبول 

دارید؟
این ذهنیت، ذهنیت درســتی نیســت. نظرســنجی 
یكی از مهم ترین ابزار بازخوردگیری دانشــگاه اســت. 
دانشجویان شــاید از اهمیت آن اطالع نداشته باشند. 

البته در مواردی ممكن اســت 
درخواستشان باشد كه استادی 
از تدریس و حضور در دانشــگاه 
محروم شود. در حالی كه باید در 
بستر فرایندهای موجود تصمیم 
گرفت. اگر دانشــجوها احساس 
می كننــد ایــن كار، یــك امر  
صوری و تشریفاتی است، لیكن 

استادان خالف این نظر را دارند.
البته ممكن اســت اســتادان و 
دانشجویان در مواردی به نحوه 
نظرسنجی و محتوای فرم های 

نظرسنجی انتقاد داشته باشــند، ولی اكثریت استادان 
آگاه اند كه نظرســنجی برای دانشگاه خیلی مهم است. 
دانشــجویان نیز آن را جدی بگیرند. دانشجویان گاهی 
احســاس می كنند مدیریت دانشــگاه توجهی به این 
امور مهم  ندارند. واقعــاً این چنین نیســت. امیدوارم 
دانشجویان قبول كنند كه ما هم مایل هستیم وضعیت 
روز به روز بهتر شــود. ولی همه چیــز از مجرای قانونی 
خود. حتی اگر قانونی نیز اشكال داشــته باشد، باز هم 
اجرای آن بهتر از بی قانونی اســت. ما موظفیم قوانین و 

آیین نامه ها را اجرا كنیم. 
تغییر و تحول صحیح و مؤثر زمانی رخ می دهد كه همه 
در فرآیند  نظرسنجی صادقانه عمل كنیم و دانشجویان 
دقیق، با انگیزه و فعال در نظرســنجی شــركت كنند. 
نظرسنجی در سه مرحله تبدیل وضعیت، ارتقای علمی 
و ترفیع ســاالنه اعضای هیئت علمی مســتقیماً تأثیر 
می گذارد.  به عبــارت دیگر، بعضی اســتادان به خاطر 
همین نظرسنجی ممكن اســت ترفیع ساالنه نگیرند.  
البته ممكن اســت به محتوای ســؤاالت و نحوه اجرای 
نظرسنجی انتقادهایی وارد باشــد. آن ها را باید بگوییم 

و اصالح كنیم.
چرا نظرســنجی به صورت اینترنتی برگزار 

نمی شود؟
زمانی بحث بــود نظرســنجی اینترنتی بشــود یا نه . 
بحثهای زیادی در شورای مدیران شد . شورای مدیران 
9 نفر هســتند كه حوزه های مختلف معانونت آموزشی 
و تحصیالت تكمیلــی را مدیریت می كننــد. در یكی 
از جلســات شــورای مدیران از آقای دكتر بازرگان از 
دانشگاه تهران نیز دعوت كردیم و با حضور ایشان بحث 
مفصلی در خصوص نظرســنجی انجام شــد . تخصص 
ایشــان  در زمینه ارزیابی آموزشی اســت. بعد از همه 
این بحث ها به نتیجه رســیدیم كه فعال بهتر اســت به 
همین شــیوه موجود ادامه دهیم. جالب اســت اشاره 
شود كه چند سال پیش دانشــگاه در 2 ترم نظرسنجی 
را به صورت اینترنتی انجام داد ولی بدلیل عدم استقبال 
و شركت دانشــجویان در نظرســنجی، پروژه شكست 

خورد.
ایراد اصلی نظر سنجی اینترنتی چیست؟

در آن جلســات فهرســتی از ایرادات احصا گردید. به 
عنوان نمونه، متأســفانه درصدی از دانشــجویان سر 
كالس غایب هســتند. مثال در یــك كالس كه ممكن 
اســت 80 درصد ســركالس نیایند، آن 80 درصدی 
كه در كالس حضور ندارند چگونه مــی توانند در مورد 
یك اســتاد نظر صحیح بدهند كه نظر معناداری باشد. 
البته می دانم در برخی دانشــگاهها به صورت اینترنتی 
این كار صــورت می پذیرد امــا آنها هم این مشــكل را 
دارند كه برای وادار كردن دانشــجویان به مشــاركت 
در نظرســنجی، دیدن نمرات خود و یا ثبت نام در نیم 
ســال های بعدی را منوط به شركت در نظرسنجی می 
كنند. مشــاركت در نظر سنجی 
بصورت اجباری، با بی حوصله گی 
و بی دقتی بــرای بهبود وضعیت 
آموزش دانشــگاه خوب نیست 
چــون منعكس كننــده ازریابی 

واقعی نخواهد بود.
برویم ســر بحث ســنوات. 
تعداد  داریــد  قبــول  آیا 
تمام  دانشجویان ســنوات 

افزایش یافته است؟
ببینیــد قانــون ســنوات یك 
آیین نامه های ابالغــی از وزارت 

مصاحبه با معاون آموزشی دانشگاه

همه باید به قانون احترام بگذاریم

یکــی  نظرســنجی 
ابــزار  مهم تریــن  از 
دانشگاه  بازخوردگیری 
است. دانشجویان شاید 
از اهمیــت آن اطــالع 

نداشته باشند
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علوم اســت. ایــن آیین نامه ها 
سنوات مجاز برای دانشجویان 
كارشناســی ورودی سال 90 و 
قبل را،  6 ســال )12 نیمسال( 
، ورودی هــای 91 و 92 را 5 
ســال )10 ترم( و از 93 به بعد 
را 4 سال )8 نیمســال( تعیین 
كرده است. البته در ادامه آمده 
است كه تا یك سال می تواند با 
مجوز كمیسیون موارد خاص، 
تحصیالت خــود را ادامه دهند. 
البتــه این كــه ســنوات مجاز 
برای ورودی هــای 93 به بعد 8 

نیمسال شده است، به نظر بنده تصمیم درستی نبوده 
است. زیرا آمار نشــان می دهد كه میانگین طول مدت 

تحصیل دانشجویان كارشناسی حدود 9 ترم است.
در مقابل، وزارت علوم  ســنوات مجاز مقطع دكترا را 
از 9 به 8 نیمســال كاهش داده و مقطع كارشناســی 
ارشــد را از 4 به 5 نیمســال افزایش داده است. اگر بنا 
بر افزایش سنوات باشــد، دوره دكترا و كارشناسی در 

اولویت هستند.
آیا دانشــگاه ما که هیئــت امنایی اداره 
می شود نمی توانســت این موضوع را حل 

کند؟
تا كنــون اخذ هزینه از دانشــجویان ســنوات تمام از 
مصوبات هیئت امنا بوده اســت. تغییر مصوبات نیز در 
حیطه اختیارات هیئت امنا است.  لذا معاونت آموزشی 
صرفاً مجری قوانین اســت. لذا این تصور كه در اینجا 
كســی به میل شــخصی عمل می كند، باور صحیحی 

نیست. 
در شــهریورماه ســال جاری، در بحــث هزینه های 
سنوات، شورای دانشــگاه و مصوبه شورای تحصیالت 
تكمیلی دانشــگاه ، به صراحت از معاونت آموزشــی 
خواسته شــده است كه بر اســاس مقررات و مصوبات 
هیات امنا عمل كند و معاونت آموزشــی هم موظف به 
اجرای آن بود. ولی متاســفانه برخی ها به دانشجویان 
القا كــرده بودند كــه معاونت آموزشــی تصمیم گیر 
اســت. حتی در این ارتباط یكی از اساتید دانشگاه در 
یك مصاحبه گفته بودند كه به معاون آموزشی خیلی 

ظلم شد.
آیا همه این توضیحات به شــورای صنفی 

داده شد؟
ما در سال گذشــته با شــورای صنفی چندین جلسه 
داشــتیم كه آخرین آنها، اواخر خرداد 95 بود و سعی 
كردیم این موضوعات را به اعضای شورا توضیح دهیم 
كه بعد از آن جلسه كاًل فضا به ســمتی رفت كه شاهد 

آن بودیم.
دانشــجویان معتقدند دریافت این هزینه 

مغایر با قانون اساسی است.
در خصوص قانون اساســی باید متخصص آن توضیح 
دهد و تفسیر كند.  ما نمی توانیم بر اساس نظر شخصی 
خود این قوانین را تفسیر كنیم بلكه باید از قانون گذار و 
حقوق دانان كمك بگیریم. آنچه مسلم است، هر كاری 
باید در زمان معینی انجام شود. مثال اگر فردی بخواهد 
20 نیمســال آموزش رایگان ببیند، جای سؤال دارد.  
در خصوص آموزش رایگان، باید  جســتجو كنیم كه 
منظور قانون گذار از رایگان چیست؟ بنده قانون گذار 
نیستم و فقط مجری هســتم. حال اگر من و دانشجو 
بخواهیم سر این موضوع با یكدیگر بحث كنیم، ممكن 
اســت به نتیجه ای هم برســیم اما در ابتدا باید بستر 

اجرای آن در قوانین اصالح گردد.  
حال به نظر شــما چــرا تحصیــل اکثر 

دانشجویان، خصوصًا دانشجویان ارشد.
ســال گذشــته مدیر تحصیالت تكمیلی دانشــگاه 
تحقیقی انجام دادند كه در آن عوامــل مربوط به این 
پدیده مورد بررسی قرار گرفت كه حاصل آن فهرستی 
15 موردی بــود كه به طور خالصه عنــوان می كنیم. 

بخشــی از این مــوارد اصاًل در 
اختیار دانشــجو نیست كه در 
این موارد دانشــگاه اعتقادی به 
اخــذ هزینه از دانشــجو ندارد. 
به طــور مثــال می تــوان به 3 
ارشد  كارشناسی  دانشــجوی 
ورودی 1393 دانشــكده علوم 
و مهنسی مواد اشــاره كرد كه 
به دلیل تخریب كارگاهشــان 
)روبروی دانشــكده كامپیوتر( 
قادر بــه انجام پــروژه خود در 
ســنوات مجاز 4 ترم نبودند. لذا  
درخواســت معافیت از هزینه 
نیمســال پنجم خود را در اوسط شــهریور ماه كتبا به 
معاونت آموزشــی دادند و پس از بررسی مشخص شد 
كه تطویل ســنوات در اختیار آنها نبوده اســت و  این 
مسئله به سادگی حل شد و هر سه دانشجو از پرداخت 
هزینه معاف شدند. سال های قبل نیز سعی در اجرای 

همین روند بوده است.
علــت دوم تطویل ســنوات، مواردی اســت كه خود 
دانشــجو مقصر اســت. برخی اوقات دانشــجویان به 
دالیل مختلف مثل سربازی، ازدواج، اپالی و ... ترجیح 
می دهنــد دوره تحصیل خود را طوالنــی كنند كه در 
این موارد قانون گذار به دانشــگاه اجازه نداده است كه 

تخفیفی قائل  شود.
علــت ســوم تطویل ســنوات، مــواردی هســتند 
كه به دانشــكده ها باز می گردد. یعنی ممكن اســت 
در دانشــكده ای، مســائل و فرآیندها خوب مدیریت 
نشده باشــد و پروژه دانشــجو به موقع تصویب نشده 
باشد. مثال دانشــجو پیگیر بوده اســت، اما پایان نامه 
وی به جای آنكه ترم دوم تصویب شــده باشد ، ابتدای 
ترم 4 تصویب شــده اســت. در آماری كه جمع آوری 
كرده ایم شــواهدی وجود دارد مبنی بــر اینكه برخی 
دانشــكده ها فرآیندها و ضرب االجل هــای تعریف و 
تصویب پایان نامه را به خوبی اجرا نمی كنند. ما به این 
دانشــكدها تذكرات الزم را داده ایم و پیگیر خواهیم 

بود.
علت چهــارم تطویل ســنوات، نیــز به اســتادان و 
دانشكده ها مربوط می شود. در مواردی، استاد بدون 
توجه به ایــن كه تجهیزات مورد نیــاز انجام پروژه در 
دانشــگاه وجود ندارد ، پــروژه ای را تعریف می كند و 
متاسفانه شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده بدون 
توجه به این مشــكل، پروژه را تصویب مــی كند.  در 
موارد نادری اســتاد راهنما پروژه ای در حد دكترا را 
برای دانشــجوی كارشناسی ارشــد تعریف می كند. 
بدیهی اســت، در این موارد اســتاد راهنما مســئول 
اســت. در واقع، بخشی از مســئولیت انجام پروژه در 
وقت مقرر، به عهده اســتاد راهنما است. استاد راهنما 
باید  تالش كند تا دانشــجو در زمان مقــرر كار خود 
را به پایان برســاند. در چنین مواردی نیز دانشــجو 
مقصر نیست و با دانشجو مساعدت می شود. از برنامه 
های آتی ایــن معاونت ورود و رســیدگی به حل این 

مشكالت می باشد.
حال اگر دانشــجویی علیرغم میل خود، 
تحت فشار اســتاد درخواســت تمدید 

سنوات کرده باشد، باید چه کار کند؟
دانشجو می تواند در صورت داشتن شكایت از استاد به 

نهادهای قانونی دانشگاه مراجعه كند.
آیا می فرمایید چند درصد از دانشــجویان 

در هر دسته از عوامل ذکر شده قرار دارند؟
نتایج آن موجود اســت كه در فرصــت بهتری اعالم 

عمومی خواهد شد.
آخرین سؤال در خصوص سنوات و حواشی 
آن؛ دانشــجویان معتقدند روز تجمع، شما 
دانشــجویان را نادیده گرفته و در صحنه 
حضــور نیافتید و این عدم پاســخگویی 
موجب عصبانیت بیشتر دانشجویان شد. 

زیرا معتقدند که این حرکت ابتدا خودجوش 
بوده اســت و پس از شــکلگیری به دست و 
هدایت شــورای صنفی افتاد. بهتر نبود که 
خودتان حضــور پیدا می کردیــد در برابر 

دانشجویان و برایشان توضیح می دادید؟
آخرین جلســه من با شــورای صنفی بــاز می گردد به 
آخر خرداد ســال جاری. مــن در ســال 94 و بهار 95 
چند جلسه با شــورای صنفی داشتم. در نامه ای شورای 
صنفی به رییس محترم دانشــگاه نوشت كه تعامل ما با 
معاونت آموزشــی نتیجه نداده اســت و ما می خواهیم 
مستقیما با شــما مذاكره نماییم. لذا به هر دلیلی خود 
دانشــجویان شــورای صنفی ارتباط خود را با ما قطع 
كردند. من ملزم به اجرای قانون و مصوبات بودم. حتی 
نهادهای حقوقی و قضایی كشور از ما توضیح خواستند 
و ما مصوبات را برای آنها ارســال كردیم و متوجه شدند 
دانشــگاه دقیقا مطابق قانون عمل كرده است و سالمت 
عملكــرد معاونت آموزشــی در اجــرای آیین نامه ها و 
قوانین بــرای آنها اثبات شــد.  در باال اشــاره كردم كه 
شورای دانشگاه، در نیمه شــهریورماه، پیش از تجمع 
شورای صنفی از معاون آموزشــی در اجرای مصوبات 
حمایت كرده بود. اینكه معاون آموزشــی مسئول همه 
این اتفاقات معرفی شــود و با انواع شــعارهای توهین 
آمیز، مورد حمله قرار گیــرد، منصفانه نبود. من چطور 
می توانم مصوبات هیئت امنا را اجرا نكنم؟ اصاًل اختیار 
این كار را ندارم. برای مدیریت این مسئله، در نهایت به 
توصیه رئیس دانشــگاه و برخی از مدیران دانشگاه، بنا 
شــد معاون آموزشــی به این فضای پرتنش ورود نكند 
تا دانشــجویان بدانند معاون آموزشــی نقشی در این 
موضوع ندارد و صرفاً مجری قوانین مربوط به این حوزه 

اســت. پس از آن كمیته ای با دســتور رئیس دانشگاه 
تشــكیل شــد و قرار شــد از طریق آن كمیته موضوع 
پیگیری شــود كه حاصل آن صدور دو بیانیه از معاون 
دانشــجویی قبل از تجمع بود. حتی بعــد از آن بیانیه 
ها، مجددا معاونت آموزشی مورد هدف شورای صنفی 
بود. این رویكرد در رفتار آنــان دالیل مختلفی دارد كه 
به علت گذشت زمان و عذرخواهی دبیر شورای صنفی 
در جلسه ای با حضور چند تن از اساتید، نیازی به طرح 
مجدد موضوع نیســت. البته بنده دغدغه های شورای 
صنفی را كامال درک می كنم و امیدوارم در ســال های 
آینده همه در كنار هــم در چارچوب مقرارت در ارتقای 

دانشگاه نقش موثری داشته باشیم. 
به عنوان سؤال آخر نظر دانشگاه در خصوص 
رتبه بندی دانشــگاه ها چیست و کدامیک را 

قبول دارد؟
در دنیا چند نظام رتبه بندی برای دانشگاهها وجود دارد. 
اینها می توانند به نوعی برای ما دماسنج باشند و ما جهت 
ارزیابــی عملكردمان از آنها اســتفاده كنیم. ضمن آنكه 
شاخص ها و روشهای انها با یكدیگر كاماًل متفاوت است. 
یعنی ممكن است رتبه دانشــگاه ما در یكی از آنها خیلی 
خوب باشد و در یكی دیگر پایین تر باشد. من فكر می كنم 
دانشگاه ما باید در جهت اهداف و چشم انداز و ماموریت 
های خود و در راستای اسناد باالدستی كشور عمل كند. 
دانشــگاه باید از این نظامهای رتبه بندی اســتفاده كند 
برای آنكه خود را پایش كند و اگر اشــكالی داشته باشد 
خود را اصالح كند. مثــال، در یكی از رتبــه بندی ها كه 
دو هفته پیش در خبرگزاری ها انتشــار یافت، دانشگاه 
شریف در كشور اول بوده است اما دانشگاه  باید در جهت 

اهداف خود قدم بردارد.

اخذ هزینه از دانشجویان 
مصوبات  از  تمام  سنوات 
هیئت امنا بــوده. تغییر 
مصوبات نیــز در حیطه 
اختیارات هیئت امنا است.  
لذا معاونت آموزشی صرفًا 

مجری قوانین است

95 دی   4 شنبه    700 شماره 
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پـــــــــــــــــــــــــرونده

16آذر92
رئیس  جمهور در اولین سال سكان داری اش، روز دانشــجو به دانشگاه شهید بهشتی رفت و 
به بهانه  كارهای مربوط به بودجه، پای سخن دانشجویان ننشست. او در این سال گفت: »نقد 
دولت حق مسلم دانشجویان است و نقد دلســوزانه راه بهتر را به دولتمردان معرفی می كند 
و عالوه بر آن دانشجو و دانشــگاه باید نقاد جامعه و فرهنگ جامعه نیز باشند«. او همچنین 
تأكید كرد: »نه تنها انرژی هســته ای، بلكه فناوری هســته ای و نه تنها فناوری هسته ای، كه 
حتی غنی سازی حق مسلم ماست. اما در كنارش پیشــرفت و توسعه هم حق مسلم ماست. 
بهبود معیشت مردم و رفاه مردم هم حق مسلم ماست. شكســتن و ویران كردن ساختمان 
منحوس تحریم ظالمان هم حق مسلم ماســت«. او در بخش دیگری از سخناش تأكید كرد: 
»عزت خواهی كه شعار شماســت به حق و عدالت خواهی و آزادی طلبی و استقالل خواهی، 
آرمان بلند این ملت و جوانان غیور این سرزمین اســت. ما باید با راه و روش ریا، نفاق، دروغ، 
اتهام و افراط و افراط گری نقادانه برخورد كنیم و همه را به مسیر عقالنیت و اعتدال،  توسعه، 

پیشرفت، عدالت و آزادی دعوت كنیم«.

16آذر93
روحانی در این سال مهمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی ایران بود. در این مراسم نمایندگان 
تعدادی از تشكل ها در حضور روحانی ســخنرانی كردند اما به دلیل حواشی ایجاد شده، جای 
بسیاری از تشكل ها در این نشست خالی بود و كسی از بسیج، انجمن مستقل یا جامعه اسالمی 
در مقابل روحانی تریبون نداشت. او در مراسم سال 93 طی سخنانی گفت: »ما در شرایط خاصی 
قرار گرفته ایم. در این شرایط خاص دانشجو نیز باید پیشتاز باشد. البته كه من قبول دارم، دانشجو 
باید منتقد، دیده بان و ناظر باشــد و نظارت كند. دولت به انتقاد دلسوزانه و شرافتمندانه افتخار 
می كند. ما بدون نقد نمی توانیم پیشــرفت كنیم. انتقاد و پژوهش و دانــش و علم دو روی یك 
سكه هستند. همه به پرسش گری و نقد و پژوهش نیاز داریم، گرچه دانشجو وظیفه اصلی اش، 
دانش پژوهی و دانشجویی است«.  او در انتها تأكید داشــت: »این دولت به قولی كه به مردم در 
همه زمینه ها داده پایبند است و هر كجا كه منافع ملی و مصالح ملی، امنیت ملی و حقوق ملت ما 
در پیش باشد و بدانیم راهی كه می رویم برای احقاق حقوق ملت و منافع ملی است، نه از انتقادی 

می ترسیم و نه از تخریب می ترسیم و نه از فریاد و سر و صدایی باک داریم«.

16آذر94
این حضور روحانی در دانشگاه، مهم ترین آن ها در دوران صدارتش نیز محسوب می شود. سالی 
كه برای نخستین بار »همه« تشــكل ها در مقابل روحانی حق صحبت یافتند و همین موضوع 
باعث شد تندترین انتقادها خطاب به او، در دانشگاه ما صورت بگیرد. حسن روحانی در این مراسم 
جنجالی و پرحاشیه گفت: »خوشحالم كه امروز در جمع دانشجویان در یك دانشگاه پرآوازه به نام 
شریف شركت كردم. دانشگاه و دانشجو و علم و تحقیق و دانشگاه های برتر فخر و افتخاری برای 
فرهنگ این سرزمین و برای ملت بزرگ ایران اســت«. وی ادامه داد: »برخی فكر می كنند دولت 
یازدهم دولت لبخند و مذاكره و گفت و گو است اما در ساخت سالح پیگیر نیست. در حالی كه در 
این دوره به اندزاه ده سال گذشته ما بنیه دفاعی كشــور را قوی كرده ایم. ما اگر مذاكره می كنیم، 
به معنای آن نیســت كه آماده جنگ نیســتیم. اگر جنگی رخ نمی دهد، به دلیل آن است كه ما 
آماده ایم. هم زمان با مذاكرات برجام، ما مهم ترین موشكمان را آزمایش كردیم«. وی در انتها تأكید 
كرد: »آزادی دانشگاه ها بسیار برای ما مهم است. اگر دانشگاه آزاد نباشد ما نمی توانیم به اهداف 

موردنظرمان برسیم. دانشجو باید نقاد باشد. انتقاد دلسوزانه كار دانشجو است«. 

مروری کوتاه بر همه حضورهای مرد اول اجرایی کشور در دانشگاه / چهار حضور »روحانی«

مروری خالصه بر روز دانشجوی امسال و چند سال اخیر

روز دانشجو چه خبر؟
»در همان لحظه اول عده زیادی هدف گلوله  پرونده

قرار گرفتند. لحظات موحشی بود. محمد صالح سلطانی
دانشجویان یکی پس از دیگری به زمین می افتادند؛ به 

خصوص که بین محوطه مرکزی دانشکده فنی و قسمت های 
جنوبی سه پله وجود داشت و هنگام عقب نشینی عده زیادی 

از دانشجویان روی این پله ها افتادند و نتوانستند خود را 
نجات دهند. اجساد خون آلود شهیدان نه تنها در دل سنگ 

این جالدان اثری نکرد، بلکه با مسرت و پیروزی به دستگیری 
باقی مانده دانشجویان پرداختند.« این بخشی از روایت 

مصطفی چمران، دانشجوی آن روزهای دانشکده فنی از 
»واقعه« است. هنوز از کودتای تلخ و تاریک 28 مرداد، چهار 

ماه نگذشته. ناامیدی در میان قشر روشنفکر و دانشجو موج 
می زند. آن ها هنوز در شوک کودتایی هستند که دولت قانونی 

و محبوبشان را کنار زد. کودتایی محصول مشترک آمریکا، 
انگلستان و دربار پهلوی. احساسات عمیق ضدامریکایی در 

اوج است که خبر می رسد ریچارد نیکسون، معاون 
رئیس جمهور ایاالت متحده به ایران خواهد آمد و در دانشکده 
حقوق دانشگاه تهران، دکترای افتخاری دریافت خواهد کرد. 

دانشجویان اما، نمی خواستند و نمی توانستند حضور نفر 
دوم کشور اول مسئول در کودتای 28 مرداد را در دانشگاه 
خود تحمل کنند. سیل اعتراضات و اعتصابات و فریادها، 

شدت می گیرد. یکی از  دربانان  دانشگاه، شنیده بود که به 
یکی از افسران گارد می گفتند: »باید دانشجویی را شقه کرد و 

جلوی در بزرگ دانشگاه آویخت که عبرت همه شود و هنگام 
ورود نیکسون صداها خفه گردد و جنبنده ای نجنبد«. روز 

شانزدهم آذر، با حضور گسترده  نیروهای نظامی در دانشگاه 
تهران همراه است. آن ها به کالس نقشه کشی دکتر شمسی در 

دانشکده فنی هجوم می آورند و کالس و سپس دانشکده، به 
تعطیلی کشیده می شود. اعتراضات دانشجویان، شدت 

می گیرد و سه شهیدِ  فراموش ناشدنی به یادگار می گذارد. سه 
قهرمانی که بعدها به »سه آذر اهورایی« مشهور می شوند و 

نخستین شهدای دانشگاه در راه مبارزه با استکبار و استعمار 
هستند: مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و محمد 

بزرگ نیا.  »نیکسون به ایران آمد ودر همان دانشگاه، در همان 
دانشگاهی که هنوز با خون دانشجویان بی گناه رنگین بود، 

دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و از سکون و سکوت 
»گورستاِن خاموشان« ابراز مسرت کرد و به دولت کودتا وعده 

مساعدت و کمک داد.« هنوز 25 سال زمان، تا اتفاق بزرگ، 
باقی مانده بود. اتفاق بزرگی که ریشه   آن را می توان در غیرت 

انقالبی سه آذر اهورایی سال 32 جست وجو کرد.

دانشگاه بحنورد / رسایی / بسیج

دانشگاه صنعتی / كامران غضنفری / بسیج

دانشگاه علوم پزشکی / صادقی، توكلی / انجمن

دانشگاه بندرعباس / حسین عباسی / بسیج

دانشگاه مازندران / دریادار سیاری / بسیج

دانشگاه باهنر / مطهری / مجمع اسالمی

دانشگاه منابع طبیعی / سردار سالمی

دانشگاه شیراز / كیانوش راد / 
انجمن وفاق و توسعه

تتتتتت

تتتت تتتت

تتتتت

تتتتت

تتتتتت

تتتتت

تتتت
تتتتتتتت

تتتتت

تتتتت

تتتتتت

95 دی   4 شنبه    700 شماره 
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پـــــــــــــــــــــــرونده

16 آذر در دانشگاه های سراسر کشور چگونه بود؟
برنامه های بزرگداشت 16 آذر در سطح كشور را می توان به سه دسته   

كلی تقسیم بندی كرد. اول، برنامه های »سخنران محور« كه غالباً توسط 
تشكل های دانشجویی برگزار شد و عموماً میزبان چهره های سیاسی از 

طیف های مختلف بود. دوم، برنامه هایی »دانشجو محور« كه در قالب 
تریبون آزاد یا پرسش و پاسخ با مسئوالن دانشگاه ها شكل گرفت و ناظر بر 
مسائل خود دانشگاه ها تعریف شد و دسته سوم، كه تقریباً برای اولین بار 

با این حجم دیده می شد، برنامه های »تفریح محور« بود كه با محتواهایی 
چون مسابقه و شعر و ترانه و كلیپ طنز و جنگ شادی برنامه ریزی شده 

بود و به دنبال ساختن لحظاتی مفرح برای دانشجویان بود و البته با 
اعتراض تعدادی از گروه ها و تشكل های دانشجویی همراه شد. اینكه 

كدام نوع برنامه برای روز دانشجو بهتر است، سؤالی است كه تقریباً پاسخ 
دقیقی برای آن وجود ندارد و همه چیز به سلیقه  آدم ها و نوع نگاهشان به 

»دانشجو« بستگی خواهد داشت. با این همه اما می توان گفت برنامه های 
سیاسی و »سخنران محور« با بیشترین استقبال از جانب دانشجویان 

مواجه می شوند و این، به معنای آن است كه دانشجویان ترجیح می دهند 
در روز 16 آذر، بیشتر شنونده  نظرات سیاسیون در دانشگاه ها و آفریننده  

اتفاقات مهم خبری باشند. فقط كافی است به جمعیت خیره كننده  

سه برنامه  سیاسی هم زمان در دانشگاه تهران نگاه كنیم كه همگی در 
ساعت 14 روز 16 آذر، سه سالن مختلف این دانشگاه را به حد انفجار 

رساندند. یكی با حضور محسنی اژه ای)نائب رئیس قوه  قضائیه( توسط 
بسیج، یكی با حضور حسن عباسی)تئوریسین فرهنگی( توسط انجمن 

مستقل و دیگری با حضور جواد اطاعت)فعال سیاسی اصالح طلب( 
توسط انجمن اسالمی. این سه برنامه، در كنار برنامه های برگزار شده در 

شریف و امیركبیر از مهم ترین برنامه های 16 آذر تهران بودند. اما لقب 
پرحاشیه ترین مراسم 16 آذر كشور، با اقتدار به برنامه های دو انجمن 

اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی می رسد كه یكی از آن ها با نیمه تمام 
ماندن سخنرانی كرباسچی كه قصدداشت درباره  راه های مبارزه با فساد 

سخن بگوید، همراه بود و دیگری از فرط حاشیه سازی، منجر به لغو مجوز 
انجمن اسالمی دانشجویان آزاداندیش این دانشگاه شد!

 در شهرستان ها نیز برنامه های مهمی برگزار شد. علی مطهری به كرمان 
رفت و استقبال خیره كننده ای از او شد. ضرغامی، یك روز پیش از  آن كه 
به شریف بیاید، مهمان اصفهانی ها بود و دو نماینده  مجلس در مشهد با 
یكدیگر مناظره كردند. همه  این جمالت، از یك گزاره خبر می دهند كه 

امسال، 16 آذر دانشگاه ها، پرشورتر از همیشه به نظر می رسید. 

16آذر94
این حضور روحانی در دانشگاه، مهم ترین آن ها در دوران صدارتش نیز محسوب می شود. سالی 
كه برای نخستین بار »همه« تشــكل ها در مقابل روحانی حق صحبت یافتند و همین موضوع 
باعث شد تندترین انتقادها خطاب به او، در دانشگاه ما صورت بگیرد. حسن روحانی در این مراسم 
جنجالی و پرحاشیه گفت: »خوشحالم كه امروز در جمع دانشجویان در یك دانشگاه پرآوازه به نام 
شریف شركت كردم. دانشگاه و دانشجو و علم و تحقیق و دانشگاه های برتر فخر و افتخاری برای 
فرهنگ این سرزمین و برای ملت بزرگ ایران اســت«. وی ادامه داد: »برخی فكر می كنند دولت 
یازدهم دولت لبخند و مذاكره و گفت و گو است اما در ساخت سالح پیگیر نیست. در حالی كه در 
این دوره به اندزاه ده سال گذشته ما بنیه دفاعی كشــور را قوی كرده ایم. ما اگر مذاكره می كنیم، 
به معنای آن نیســت كه آماده جنگ نیســتیم. اگر جنگی رخ نمی دهد، به دلیل آن است كه ما 
آماده ایم. هم زمان با مذاكرات برجام، ما مهم ترین موشكمان را آزمایش كردیم«. وی در انتها تأكید 
كرد: »آزادی دانشگاه ها بسیار برای ما مهم است. اگر دانشگاه آزاد نباشد ما نمی توانیم به اهداف 

موردنظرمان برسیم. دانشجو باید نقاد باشد. انتقاد دلسوزانه كار دانشجو است«. 

16آذر95
اما آخرین حضــور روحانی، به عنوان رئیس دولت یازدهم، در دانشــگاه ها همین دو هفته 
پیش رقم خورد و او برای بزرگداشــت روز دانشــجو به دانشــگاه تهران رفت و مثل سال 
گذشته در شــریف، شــنونده  ســخنان تند و تیز تقریباً همه  گروه های دانشجویی بود. او 
در این مراسم طی ســخنانی گفت: »به بسیاری از اهداف انقالب دســت یافته ایم. همین 
كه امروز دانشــجویان حرف خود را می زنند، نتیجه انقالب اســت. كی این آزادی وجود 
داشت كه یك دانشجو در مقابل رئیس اجرایی كشــور نظر خود را با صراحت لهجه و بدون 
لكنت و دغدغه بیان كند؟« همچنین درباره نقض برجام از ســوی آمریكایی ها تأكید كرد: 
»مگر می گذاریم كه آمریكا برجام را پاره كند؟ مگر ملت ما می گــذارد؟ آمریكا نمی تواند 
تأثیر گذار در اراده ما باشد«. وی در ســخنانی جالب گفت: »به دوستان انقالبی و دلواپس 
می گویم نگران نباشــید. اگر روزی خطــری این ملــت را تهدید كند، همه ما بســیجی 
هســتیم. هر موفقیتی كه به دســت آوردیم به خاطر اتحاد بود. افكار و سلیقه های ما یكی 

نیست ولی آرمان های ما یكی است«.

16 آذر در شریف چه خبر بود؟

روز دانشجوی »شریف«
سالی كه نكوست، معموالً از بهارش پیداست 
اما برای تشكل های دانشجویی، سال ِ نكوی 

فعالیت، از 16 آذر، یعنی روزی در اواخر پاییز 
پیدا می شود. در واقع میزان نشاط و شور 

فعالیت های دانشجویی در یك دانشگاه را، 
می توان از غلظت و تنوع و حجم برنام های 

16 آذرش فهمید. امسال، یكی از شلوغ ترین 
سال ها برای شریف، در برگزاری بزرگداشت 

روز دانشجو بود. با دو برنامه  مهم و پرسروصدا 
در سطح كشور. دو روز پیش از روز دانشجو، 
یعنی یكشنبه 14 آذر، انجمن اسالمی ویژه 

برنامه  »نمایندگان مردم در پیشگاه دانشگاه« 
را با حضور دكتر علی مطهری و حجت االسالم 

احمد مازنی، از نمایندگان مجلس برگزار 
كرد. مراسمی كه به نوعی اولین برنامه  شورای 

مركزی جدید این انجمن هم بود و طبق 
معمول ِ برنامه های روز دانشجو، با استقبال 
گسترده ای مواجه شد. احمد مازنی در این 
مراسم، سخنرانی نسبتاً كوتاهی داشت و 

بیشتر پاسخگوی سؤاالت دانشجویان بود 

و البته برخی پاسخ هایش، در كانال های 
تلگرامی حاشیه ساز شد. علی مطهری، مهمان 

ویژه  مراسم انجمن اسالمی هم تقریباً درباره 
تمام موضوعات مورد عالقه  دانشجویان 

صحبت كرد. هم نظراتش را درباره برخی 
حاشیه های دنیای سیاست مطرح كرد، هم به 
طور كامل خانواده  الریجانی را آنالیز كرد و هم 

البته، محكم و قاطع مواضع صریح فرهنگی 
خود را تشریح نمود. نكته  جالب این بود كه 

سخنان مطهری در حوزه  فرهنگ، آن قدر به 
مذاق بسیج دانشگاه خوش آمد كه بچه های 

بسیج، نامه  ای در تقدیر از مواضع فرهنگی 
علی مطهری بنویسند و البته از او پاسخ 

محبت آمیزی هم دریافت كنند!
برنامه روز 16 آذر دانشگاه را اما بسیج برگزار 

كرد. مراسمی با حضور سعید جلیلی و عزت اهلل 
ضرغامی. دو چهره  مهم و پرحاشیه  این روزها. 

نقطه  اوج این مراسم 4/5ساعته، سخنرانی 
سعید جلیلی بود كه دانشجویان زیادی را 
از طیف های مختلف فكری به سالن جابر 

كشانده بود. جلیلی در سخنرانی مفصلش، 
درباره برجام و نقض عهد تازه  آمریكایی ها 

صحبت كرد و البته پاسخگوی سؤاالت صریح و 
جنجالی دانشجویان هم بود. پس از او، عزت اهلل 

ضرغامی نه درباره موضوعی سیاسی، بلكه 
درباره دغدغه های نخبگان و مهاجرت آن ها 

نكاتی را مطرح كرد. كیك 63سالگی جنبش 
دانشجویی را برید و در صندلی داغ بسیج حاضر 

شد.   در میان این برنامه های موفق اما، جای 
میزگرد دانشجویی، پرسش و پاسخ با مسئولین 

دانشگاه و برنامه ای برای پیگیری مهم ترین 
دغدغه های صنفی و »درون دانشگاهی« 

دانشجویان شریف، خالی به نظر می رسید. 
این جای خالی اما، در هیاهو و شوِق »كباب 

بختیاری« 16 آذر گم شد. 

دانشگاه اصفهان / عبداهلل گنجی/ بسیج
دانشگاه صنعتی / معین /  انجمن

دانشگاه شهید چمران / پروفسور كرمی / بسیج

دانشگاه زنجان / كامفیروزی / انجمن

دانشگاه کاشان / قاضی زاده هاشمی / جامعه

دانشگاه تهران / اژه ای / بسیج
دانشگاه تهران / عباسی / مستقل
دانشگاه تهران / اطاعت / انجمن
دانشگاه شریف / جلیلی / بسیج

دانشگاه شریف / مطهری / انجمن
دانشگاه امیرکبیر / ده نمكی / انجمن تحكیم وحدت
دانشگاه امیرکبیر / سلحشوری / انجمن اصالح طلب

دانشگاه عالمه / كرباسچی / انجمن
دانشگاه امیرکبیر / صادقی، توكلی / كانون اندیشه

دانشگاه آزاد غرب / مازنی / انجمن
دانشگاه شهید بهشتی / بلوكات، حق شناس / انجمن اسالمی

دانشگاه تربیت مدرس / ابتكار / انجمن
شهید بهشتی / نجفی / انجمن
علم و صنعت / انصاری / انجمن

تتتتت

تتتتت

تتتتت

95 دی   4 شنبه    700 شماره 
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آمریکایبدونمرز
برنامه »آمریكای بدون مرز« از برنامه هایی بود باوجود 
اینكه موفقیت چشم گیری در زمینه شكل گیری بحث 
نداشت، اما حرف جدیدی در خصوص مفهوم استكبار 
و امپریالیســم می زد. رویكرد اكثریت تشــكل ها و به 
طور كلی تر دانشجویان نســبت به موضوع استكبار و 
13آبان، رویكردی تاریخی است كه به بررسی حادثه 
تسخیر سفارت آمریكا و اساساً درســتی یا نادرستی 
آن می پردازد. اگــر دقیق تر و عاقالنه تــر نگاه كنیم، 
درمی یابیم كه این پاســخ دردی از مشكالت جامعه 
امروز و دانشــجویان امروز دانشگاه ها دوا نمی كند. در 

واقع، 13آبــان تبدیل به محلی بــرای طرح دعواهای 
تكراری و جــذاب )!( جناح های به اصطالح راســت و 
چپ سیاسی كشور شده اســت كه احتماالً نتیجه ای 
برای استفاده در آینده ندارد. اما جامعه اسالمی شریف 
با نگاهی آینده پژوهانه نسبت به این موضوع تصمیم به 

بررسی مفهوم استكبار در عصر جهانی سازی گرفت.
با توجه به پیشــرفت تكنولوژی در عصر حاضر، دیگر 
فاصله های مكانــی و مرزبندی هــای جغرافیایی، آن 
معنای سابق را ندارند. اكنون برخالف گذشته به مدد 
تكنولوژی، یــك ایرانی می تواند بــه همان چیزهایی 

دسترسی داشته باشــد و همان چیزهایی را بداند كه 
یك آمریكایی دسترســی دارد و می داند و رفته رفته 
تفاوت های اقلیمی افراد كمتر شــده و مرزبندی های 
جغرافیایی دیگر مانند گذشته نشان دهنده مرزبندی 
فرهنگی، فكری، سیاسی و... نیســتند. با توجه به این 
پدیده و تبدیل شدن جهان به یك دهكده جهانی قطعاً 
مفهوم استكبار دچار تحول خواهد شد. تالش جامعه 
اسالمی شریف در این برنامه پیش بینی و شفاف سازی 
چگونگی این تحول تا حد ممكن و ایجاد یك گفتمان 

جدید در سطح دانشگاه بوده است.

جامعه اسالمی

حلقههایراهمهندسی
حلقه های راه مهندســی برای برطرف كردن یك خأل 
بزرگ یعنی احســاس ناتوانی دانشــجویان شریف 
برای ورود به عرصه های تخصصی و صنعتی كشــور 
شكل گرفته اســت. مهم ترین عامل این خأل سیستم 
آموزشــی نمره محور در دانشــگاه اســت كه سبب 
رشد تك بعدی دانشــجویان می شــود. در حالی كه 
دانشجویان برای فعالیت بهینه به رشد جامع در تمام 
ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و تخصصی 

و... نیاز دارند، در واقع سیســتم آموزشــی و تربیتی 
در دانشــگاه این گونه اســت كه دانشــجویان مانند 
روبــات باید درس بخواننــد و تمرین بنویســند و به 
فكر كوییز و میان ترم و پایان ترم باشــند، بدون اینكه 
در طول تحصیــل حتی یك تجربــه كار واقعی با این 
روابط و فرمول ها داشته باشــند و اثر آن را در دنیای 
واقعی به طور ملموس حس كنند. سیســتم آموزشی 
قوی و پرفشــار، بــه ذات چیز بدی نیســت ولی اگر 

سبب رشد كاریكاتوری دانشــجویان شود، می تواند 
فاجعه بار باشد؛ چرا كه سبب سرخوردگی و ناامیدی 

دانشجویان خواهد شد.
حلقه های راه مهندســی تالش می كند تــا با ایجاد 
بستری مناسب بین دانشجویان رشته های مختلف با 
فضای صنعتی و تخصصی، این فاصله را تا حد ممكن 
كاهش دهد و با دعــوت از كارآفرینان و صنعت گران 

مسیر موفقیت را ترسیم نماید.

بسیج دانشجویی

انتخاباتپرشور
انتخابات شورای مركزی انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشــگاه از تاریخ 23تــا25 آبان ماه برگزار شــد. در 
این انتخابات 14 نفر از اعضــای فعال انجمن در قالب 
دو لیســت »ندای بیداری« و »صدای دانشــجو« به 
رقابت پرداختند. رأی آزاد برای تمامی دانشــجویان 
دانشگاه در كنار وجود دو لیســت در انتخابات، باعث 
شد تا فضای انتخابات انجمن امســال از دو دوره قبل 
پرهیجان تر باشــد. این فضای رقابتی باعث شــركت 
حدود 1187 دانشــجو در انتخابــات و همچنین در 

مقاطعــی از زمان رأی گیــری، تشــكیل صف  برای 
انداختن رأی به صنــدوق گردید كه خود نشــان از 
اهمیت جایگاه انجمن اســالمی در نگاه دانشجویان 
دانشگاه داشت. ســرانجام بر اساس شــمارش آرای 
اتخاذ شــده، به ترتیب آراء: مجتبی انصــاری، زهرا 
مطهری، مهتــاب محمــودی، فرحانــه جلیلیان، 
امیرمسعود باقری، محمد مالنوری و سروش افخمی 
به عنــوان اعضای اصلــی جدید شــورای مركزی و 
محمدرضا نفیسی و حســام عبیری به عنوان اعضای 

علی البدل انتخاب شــدند. با تصمیم شورای عمومی 
انجمن )كه متشــكل از اعضای فعال انجمن اســت( 
مجتبی انصــاری به عنــوان دبیر انجمــن در دوره 
جاری انتخاب شــد و بــا تصمیم شــورای مركزی، 
امیرمســعود باقری، محمد مالنوری، زهرا مطهری، 
فرحانه جلیلیان، سروش افخمی و مهتاب محمودی 
به ترتیب مســئول واحد های تشــكیالت، سیاسی، 
صنفی، فرهنگ وهنر، مطالعــات و مطالعات و حقوق 

زنان گشتند.

انجمن اسالمی

تقدیرازشهدایمدافعحرمباحضورطالآورانالمپیک
برنامه تقدیر از خانواده های شهدای مدافع حرم با حضور 
ورزشكاران و هنرمندان ملی در اوایل آبان ماه برگزار شد. 
در این مراسم جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم 
حضور یافتند و در میزگردی  به ســؤال های دانشجویان 
درباره شهدای عزیزشان پاســخ دادند. سپس كلیپی از 
دلتنگی های فرزندان شــهدای مدافع حرم پخش شد 
كه اشك حاضران در سالن را درآورد و سالن حال و هوای 
خاصی گرفت.  سپس هنرمند ارزشی آقای جعفر دهقان 
صحبت مختصــری را در ارتباط با مقام واالی شــهدای 
مدافع حرم بیان داشــتند و گفتند هر چه داریم از ایثار و 

فداكاری این عزیزان اســت. در ادامه دو تن از قهرمانان 
ملی، آقایان كیانوش رستمی و سهراب مرادی، طالآوران 
عرصه المیپك، در بین تشویق حضار به روی سن آمدند 
و به ســؤاالت مجری برنامه پاســخ دادند. این قهرمانان 
تقدیم مدال خود به شهدای مدافع حرم را كوچك ترین 
وظیفه ای دانستند كه در قبال فداكاری شهدای مدافع 
حرم و خانواده هایشــان قادر به انجام آن بودند. در آخر 
ریاســت محترم دانشــگاه صحبت مختصــری را ایراد 
فرمودند و پس از آن مراســم تقدیر از خانواده شــهدای 
مدافع حرم و هنرمندان و قهرمانان ارزشــی كشــور و 

اهدای لوح تقدیر و هدیه به آنان، با حضور ریاست محترم 
دانشگاه، مسئول نهاد رهبری، معاونت فرهنگی دانشگاه 
و دیگر مسئوالن دانشــگاه و در بین تشویق حاضران در 
سالن انجام شد. همچنین این مراسم با پوشش رسانه ای 
وســیعی همراه شــد، از جمله گزارش مختصری از این 
برنامه در صدا و ســیما. فرزندان خردســال شــهدای 
مدافع حرم از جمله نهال فرزند شــهید قاضی خانی كه 
از رهبر معظم انقالب كاله صورتــی دریافت كرده بود، 
با شــیطنت های خود نمك این برنامه بودند كه از طرف 

دانشجویان به این فرزندان عزیز نیز كادوهایی داده شد.

انجمن اسالمی مستقل

تشــــــــــــــــــــــکل ها

بین معاونت فرهنگی و تشکل ها چه گذشت

نقدیبرمعاونتفرهنگی
دانشگاهصنعتیشریف

وقتی پای صحبت دبیران و  صالح رستمی

مسئوالن تشکل های دانشجویی می نشینیم، 
متوجه می شــویم که آن ها نقدهای مشــترکی 
نســبت به معاونت فرهنگی دانشــگاه شریف 
دارند. معاونتــی که درهرصورت گــذر تمامی 
مســئوالن فرهنگــی تشــکل ها و گروه هــای 
دانشجویی به آنجا می افتد. یکی از مسائلی که 
مسئوالن تشکل ها روی آن اتفاق نظر دارند، این 
است که معاونت فرهنگی در چند ماه گذشته، 
متولی خاصی نداشــته است و معاون فرهنگی 
چند بار در طول دو سه ماه گذشته عوض شده 
و این موضوع موجب شده تا عدم ثبات مدیریتی 
بیــش از پیــش احســاس شــود. همچنیــن 
بالتکلیفی معاونت فرهنگی این حس را دوباره 
تقویت کرده اســت که دانشــگاه ارزشی برای 

کارهای فرهنگی قائل نیست.

مســئوالن تشــکل ها معتقدنــد کــه معاونت 
فرهنگی، بســیار شــخص محور اســت. بدین 
معنی که اگر شخص جســور و متدینی متولی 
این معاونت شــود، اوضاع فرهنگی دانشــگاه 
بهبود می یابد. از طرفی به این دلیل که معاونان 
فرهنگی دانشــگاه، در این ســال ها استادان 
دانشگاه شریف بودند، بیشــتر از آنکه نگاهی 
فرهنگــی و هوشــمندانه بــه مســائل و برنامه 
تشــکل ها و گروه هــای دانشــجویی داشــته 
باشــند، نگاهی سیســتمی و اداری داشــتند 
و این نــگاه موجب ســخت گیری هایی شــده 
است. به طوری که امروز باید برای کوچک ترین 
کاری در تشــکل ها، مجــوز معاونــت فرهنگی 
گرفته شــود. گرفتن مجوز برای جزئی ترین کار 
باعث شــده اســت که روال انجام کار ها کندتر 
شــود. درعین حال موضوع مجوزهــا و نظارت 
جزئی دانشــگاه روی امور تشــکل ها به اعتقاد 
مســئوالن کانون هــا و گروه های دانشــجویی 
کاری غیرقانونی است و دانشگاه فقط باید روی 
برنامه های تشکل ها نظارت کلی داشته باشد.

میزان بودجه و شــیوه تخصیــص آن از مواردی 
است که تشکل ها و گروه های دانشجویی به آن 
اعتراض دارند. بودجه تشکل ها به صورت موردی 
داده می شود، یعنی اگر تشــکلی بخواهد یک 
برنامه  داشته باشد که نیازمند بودجه است، باید 
از طریق نامه نگاری پرپیچ وخم اداری دانشگاه 
اقدام کند تــا هزینه مالی آن برنامه داده شــود. 
دبیران تشــکل ها معتقدند اگر بودجه به صورت 
کلی در ابتدای ســال به تشــکل ها داده شــود، 

امکان برنامه ریزی یک ساله فراهم خواهد شد.
آنچه به نظر برای تشــکل ها اهمیت دارد، این 
اســت که معاونت فرهنگی در درجــه اول باید 
دیدی فرهنگی و آشنا به مسائل فرهنگی داشته 
باشــد و با دید بســته چوب الی چرخ تشکل ها 
نگذارد و با جســارت در جهت شــکوفا شــدن 
فعالیت های کانون ها و گروه های دانشجو تالش 
کند و معاونت فرهنگی را بستری برای رشد ابعاد 

دیگر دانشجویان شریفی بداند.

 تشکل ها 
به روایت خودشان

تنظیم به سراغ تشکل های دانشــجویی رفتیم که از 
مهمترین کانون های فعالیت دانشجویی در صالح رستمی

ســطح دانشــگاه و بعضــًا کشــور محســوب می شــوند. از آنها 
خواســتیم تا مهمترین برنامه خود را در نیمســال گذشــته، به 

اطالع مخاطبان ما برسانند.

95 دی   4 شنبه    700 شماره 
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گــــــــــفت وگـــــــــــو

مصاحبه با دو ورودی جدید دانشگاه در مقطع کارشناسی

فازت چیه نودوپنجی؟
تنظیم مگر می شــود 16 صفحه ویژه نامه روزنامه رفت، ولی حرفی از ورودی های جدید نزد. 

به ســراغ دو نودوپنجی رفتیم تا ببینیم چطور افرادی هستند، چگونه فکر می کنند، صالح رستمی
به چه مشــغو ل اند و همچنین روزهای اول دانشگاهشــان چطــور بود. ورودی هایی که در ابتدای ســال 
تحصیلی که کاًل نبودیم، تنها بهانه و انگیزه بودند که ویژه نامه ای به آ  ن ها برســانیم. موجوداتی که برخی 

گیج بازی ها و رفتارهایشان یادآور روزهای اول دانشجویی خودمان است.

کوشا جافریان، ورودی 
کارشناسی 95 مهندسی 

کامپیوتر
خودتان را معرفی کنید.

كوشا جافریان هستم. دانشجوی 
مهندســی كامپیوتر دانشــگاه 
صنعتــی شــریف. دانش آموز 
دبیرســتان عالمه حلی؛ رتبه 3 
كشورِی كنكور سراسری؛ مدال 
برنز كشوری المپیاد ریاضی. در 
دوره راهنمایی هم مــدال برنز 
جهانی المپیاد IMC  را كســب 

كردم. در ضمن شطرنج باز حرفه ای هم هستم و نایب قهرمان كشور بودم و مقام نهم و دهم آسیا 
را هم دارم.

مطالعه ی غیِردرسی هم می کنید؟
بله، به كتاب داستان عالقه مندم و می خوانم. اما مطالعاتم بیشتر در اینترنت صورت می گیرد و 

بیشتر در سایت های ورزشی وقت می گذرانم.
پنج تا از کتاب هایی را که دوست دارید نام ببرید.

از كتاب های داســتانی، هری پاتر را خیلی دوست داشــتم. كتاب های غیرداستانی  هم سعی 
می كنم بخوانم؛ مثل قورباغه ات را قورت بده  برایان تریسی. كتاب هایی را كه راه كلی موفقیت را 

نشان می دهند، دوست دارم یا مثاًل كتاب هفت عادت مردمان مؤثر.
فوتبالی هستید؟

بیشتر فوتبال های خارجی را دنبال می كنم و طرفدار چلســی ام. لیگ ایران را خیلی كم دنبال 
می كنم؛ اما پرسپولیسی ام.

چند تا سؤال اطالعات عمومی می پرسیم؛ 16 آذر چه اتفاقی افتاده؟
روز دانشجو است، اما نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.

13 آبان چه روزی است؟
روز دانش آموز، نمی دانم به طور دقیق ولی مثل اینكه یك سری دانش آموز را كشتند.

رئیس جمهورهای ایران رو از االن به قبل به ترتیب نام می برید؟
االن كه آقای روحانی هســتند، قبلش دو دوره آقای احمدی نژاد بودند، قبل از آن دو دوره آقای 
خاتمی بودند، قبل آن آقای موسوی  و آقای رفسنجانی هم بودند. آقای رجایی هم بودند كه در 

بمب گذاری كشته شدند. بقیه شان را یادم نیست.
دو تا از جنگ های آمریکا رو نام می برید؟

 جنگ های جهانی فكر كنم! اما جنگ هایی كه خودش باشد را یادم نیست.
اولین باری که از دانشگاه چیزی دیدید و جا خوردید چه بود؟

شاید بزرگ بودن دانشــگاه، برایم عجیب بود. یعنی روز اولی كه آمده بودم شریف، خیلی برایم 
ســخت بود كه كالس ها را پیدا كنم. اینكه تاالرها كجاست، ابن ســینا كجاست، خیلی برایم 
مشكل بود. البته االن خیلی راحت شده، اما سه چهار روز اول، فكر می كردم كه هیچ وقت نتوانم 

یاد بگیرم. ولی كاًل جا نخوردم.
ده سال دیگر، همین موقع همین ساعت، در چه شرایطی هستید؟

ده سال دیگر انتظار دارم كه تحصیالتم را تمام كرده باشم. احتمالش هست كه ازدواج كرده باشم، 
اما بچه ندارم. دوست دارم كه یك شركتی داشته باشــم یا برای یكی از شركت های معروف كار 

كنم.
فکر می کنید در ده سال دیگر چقدر درآمد دارید؟

ماهانه؟ صد میلیون تومان.
به طور خالصه رشته تحصیلی تان را توضیح دهید.

رشته مهندسی كامپیوتر، رشته ای است كه در آن كار با كامپیوتر آموزش داده می شود كه امروزه 
نقش مهمی در همه  زمینه ها دارد. یعنی هر شركتی كه شما بروید نیاز به كار كامپیوتری دارد و در 
این رشته، با كاركردن با نرم افزارهای اصلی كامپیوتر آشنا می شویم. با سخت افزارها و اینكه یك 
كامپیوتر چه شكلی كار می كند آشنا می شویم. یكی از دالیلی كه این رشته را انتخاب كردم این 

است كه در آینده، بیشتر كارهای جهان با كامپیوتر صورت خواهد گرفت و رشته آینده داری است.
در کدام یک از شبکه های اجتماعی عضو هستید؟

اینستاگرام و تلگرام. در تلگرام یك كانال هم دارم.
چه کانالی؟ چقدر عضو دارد؟

یك كانال با محتوای كنكوری كه تقریباً 800 تا 900 عضو دارد. این كانال را بعد از نتایج كنكور 
زدم چون در آن دوران خیلی ســؤاالت كنكوری تكراری از من می شد. لذا گفتم همه را یك جا 

تجمیع كنم كه قابل استفاده شود.
در اینستاگرام چندتا فالوئر دارید و چه پست هایی می گذارید معموالً؟

حدوداً هزار و صد تا. عكس می گذارم از خودم، از بچه گی هایم فیلم می گذارم.

سارا کاظمی ورودی کارشناسی 95 مهندسی شیمی
خودتان را معرفی کنید.

سارا كاظمی هستم، ورودی 95 مهندسی شیمی، متولد سال 76و با رتبه 478 
قبول شدم.

هفته را چگونه می گذرانید؟
درس خواندن. چون در طول ترم كم خواندم، االن كه نزدیك پایان ترم اســت 
مجبورم بیشــتر درس بخوانم و كمی هم خســتگی كنكــور را در می كنم. با 

دوستانم بیرون می روم، خیابان ولیعصر توی كافه ها.
چند تا سؤال اطالعات عمومی می پرســیم؛ 16 آذر چه اتفاقی 

افتاده؟
روز دانشجو است، حدود سال هزار و سیصد و سی دو یا سی و سه، اولین 16 آذر 
خونینی بود كه اتفاق افتاد. اگر اشتباه نكنم نخســت وزیر یا یكی از مسئولین 

انگلیس وارد دانشگاه تهران می شود و یك آشوبی به پا می شود و از آن موقع به بعد 16 آذر روز دانشجو نام گذاری شد.
13 آبان چه روزی است؟

روز دانش آموز است، تا آن جایی كه من اطالع دارم، درواقع دو تا اتفاق توی این روز افتاده و من ترتیبش را یادم نیست، اولی شهادت شهید 
فهمیده و دومی رو یادم نیست.

رئیس جمهورهای ایران رو از االن به قبل به ترتیب نام می برید؟
دكتر روحانی، محمود احمدی نژاد، خاتمی، رفسنجانی، آقای خامنه ای و قبلش رو یادم نیست.

دو تا از جنگ های آمریکا رو نام می برید؟
جنگ ویتنام و جنگ داخلی خودشان كه خیلی هم مهم بوده.

مطالعه  غیِردرسی می کنید؟
بله، من بیشتر رمان می خوانم. كارهای اورول كمی حالت تمثیلی دارد، دوست دارم چیزهایی باشد كه كمی با آن ها درگیر شوم.

پنج تا از کتاب هایی را که دوست دارید را نام ببرید.
1984 جورج اورول، مزرعه حیوانات نوشــته جورج اورول، چهارگانه نیویورک  اثر پل اســتر كه خودش چهارتا مجموعه است، دختر 

كشیش كه این هم نوشته جورج اورول است، كتاب بادبادک باز را هم كه نوشته آقای خالد حسینی است خیلی دوست دارم.
فوتبالی هستید؟

بچه تر كه بودم؛ یعنی در دوران راهنمایی خیلی زیاد االن فقط نتایج رو می شنوم.
به طورکلی چه چیزی را دنبال می کنید؟

سیاست كه قطعاً هست با تمام شئون زندگی ما در ارتباط است و نمی شود از آن فرار كرد. دانشگاه هم چون اولین ترمی است كه وارد شدم، 
بخش مهمی از زندگی ام را اشغال كرده است.

اخبار سیاسی را از کجا دنبال می کنید؟
شبكه های اجتماعی.

در چه شبکه های اجتماعی عضو هستید؟
توییتر و اینستاگرام، توییتر را دوست دارم.

اینستاگرام چند تا فالور دارید؟ چه پست هایی توی اینستاگرام می گذارید؟
حدوداً دویست نفر. معموالً اتفاقات روزمره.

افتخاراتی که توی زندگی داشتید، چه چیزهایی بوده؟
افتخاری كه افتخار باشد و به قول معروف بشود با آن پز داد نداشتم، ولی افتخاراتم درونی است. یعنی اینكه یك سری اتفاقاتی در زندگی 
می افتد و شما را پخته می كند و از آن به بعد باید اتفاق خیلی وحشتناكی برای شما بیفتد تا حتی ذهنتان را درگیر كند. من فكركنم این 

مرحله را رد كردم و به آن افتخار می كنم.
وقتی آمدید دانشگاه تصورتان نسبت به دانشگاه چه بود؟

فكر می كردم یك فضایی است كه در وهله اول عملی اســت و مردم در آن دنبال نمره و اینكه چه كسی از دیگر برتر است نیستند و با هم 
دوست اند. اما اصاًل این طوری نبود. خورد توی ذوقم.

چرا توی ذوقتان خورد؟
رسماً نمره برای همه اولویت اول است و همه حاضر هستند كه هر چیزی را فدای نمره بكنند.، یعنی وقتی نتایج كنكور آمد و من فهمیدم 
شریف قبول شدم واقعا از ته دل خوشحال بودم، چون انتظار داشتم با یك ســری آدم فوق العاده پر و با یك سری آدمی كه بهتر از جاهای 

دیگرند، مواجه شوم. اما اصاًل این طوری نبود. سطح دغدغه های آدم ها به نمره خالصه می شود.
به طور خالصه رشته تحصیلی تان رو توضیح می دید؟

مهندسی شیمی برخالف اسمش، فقط بیست درصد از واحدهایش به شیمی مربوط است. به مكانیك سیاالت خیلی نزدیك است و مهم ترین 
كار این رشته تولید انبوه مواد شیمیایی است. یعنی هر جا كه پای یك مانده شیمیایی وسط است، یك مهندس شیمی هم وجود دارد.

اولین باری که از دانشگاه چیزی دیدید و جا خوردید چه بود؟
توی مسیر بین دانشكده ریاضی و دانشكده شیمی، جو اصاًل مناسب دانشگاه نیســت؛ یعنی من یك بار با چند تا از دوست هایم نشسته 
بودم، رســماً بوی مواد مخدر می آمد. بوی ماری جوانا توی دانشــگاه! وقتی از سال باالیی ها پرســیدم، گفتند كه راحت توی دانشگاه 
خریدوفروش می شــود. و اینكه اصاًل برخورد حراســت با یك دانشجوی خانم مناسب نیســت. من یادم می آید كه می خواستم دو تا از 

دوستانم را مهمان كنم. آن خانمی كه مسئول حراست بود، با یك نگاه تحقیرآمیز به دوستانم و لباس هایی كه تنشان بود نگاه می كرد.
ده سال دیگر، همین موقع همین ساعت، در چه شرایطی هستید؟

دوست دارم در حوزه رشته ای كه خواندم شاغل باشم. دوست دارم آدمی تك بعدی  نباشم. دوست دارم ابعاد وجودی ام را گسترش دهم. نه 
فقط درس، نه فقط كار. دوست دارم همه چیز با هم باشد و اینكه دوست دارم یا اینجا نباشم، یعنی ایران نباشم، یا اگر هستم؛ اینجا بهتر شده 

باشد و ده سال دیگر مهندسم نه دكترا و هیئت علمی.

95 دی   4 شنبه    700 شماره 
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بازگشتنفت
انتخاب شدن ترامپ و برگزاری نشست اوپک و توافق به منظور کاهش سطح عرضه 
باعث شد قیمت نفت جان تازه بگیرد و به سطح قیمت های 55 دالر نزدیک شود. برخی 
از کارشناســان بازار معتقد به ثبات قیمت نفت در بازه 50 تا ۶0 دالر در ســال ۲0۱۷ 
هستند. اگرچه پیش بینی قیمت نفت کماکان یکی از پیچیده ترین کارهای اقتصادی 

است و به عوامل بسیار زیادی )فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( بستگی دارد و در این مجال نمی گنجد، 
باید توجه داشت که این افزایش قیمت می تواند موجب رونق مجدد بازارهای نفت شیل شود که خود از عوامل 
اصلی استراتژی افزایش عرضه )کاهش قیمت( بود. لذا احتمال دارد قیمت نفت مجددًا رکود سابق را طی کند. 

قراردادبارویالداچشلدرآزادگانویادآوران
آذرماه امسال شــرکت ملی نفت ایران با »رویال داچ شل« برای توسعه چند میدان 
نفت و گاز ایران یادداشت تفاهم امضا کرد. این تفاهم نامه برای توسعه میدان های 
نفتی یادآوران و آزادگان جنوبی و میدان گازی کیش در خلیج فارس است. میدان 
یادآوران طبق تخمین ها حدود ۱۷میلیارد بشکه نفت خام ظرفیت دارد و ظرفیت 

میدان گازی کیش حدود 9میلیارد متر مکعب اســت. نکته عجیب آنکه این قــرارداد به رغم اهمیت باالیش 
بازتاب خبری خاصی در داخل کشور نداشته است. شــرکت چند ملیتی شل یکی از بزرگ ترین شرکت های 

نفتی دنیاست که درآمد سال ۲0۱5 آن معادل ۲۶5میلیارد دالر بوده است.

95 دی   4 شنبه    700 انـــــرژی و محیط ریــــستشماره 

مسئله پسماند یا همان زباله ها یکی  محیط زیست
از مســائل ســهل و ممتنع جهان محمد فالحی

امروز ما و مخصوصًا کشــور خودمان است. از دید همه 
کسانی که پســماند را تولید می کنند این مسئله سهل 
است اما وقتی سازمانی متولی مدیریت پسماندهای 
تولیدشده توسط مردم یک شهر می شود، با مسئله ای 
دشــوار و موجودی نه چندان رام روبه روست. شاید بد 
نباشــد بدانیم که ما تهرانی ها فقــط، روزانه نزدیک به 
۷500 تن پسماند تولید می کنیم و اگر پسماند تولیدی 
شهرستان های اطراف شــهر تهران را هم جمع بزنیم، 
این رقم به ۸400 تن در روز می رسد. اما ما فقط پسماند 
جامد شــهری تولید نمی کنیم بلکه در تولید پســماند 
ســاختمانی هم ید طوالیی داریم به طوری که در سال 
9۲ تولید پسماند شهر تهران در این مورد حدود 4۱هزار 
مترمکعب بوده است. هم اکنون مجتمع پردازش و دفع 
آرادکــوه )کهریــزک( در کیلومتر ۲3 جــاده تهران قم 
پذیرای پسماندهای شهری ماست و دره آبعلی واقع در 
شــرق تهران در جاده آبعلــی، پذیرای پســماند های 
ساختمانی ما. در این مقاله تمرکز ما روی پسماندهای 

خانگی خواهد بود. 
اما چرا وقتی وارد مقوله مدیریت پســماندهای خانگی 
می شــویم با چالش مواجه می شــویم و این چالش ها 
چیستند؟ مهم ترین چالش این است که در خانه، انواع 
و اقسام پسماندها تولید می شود. از پسماند تر و خشک 
گرفته تا ارزشــمند و بی ارزش و از پســماند خطرناک تا 
بی خطر. داســتان زمانی پیچیده تر می شود که حدود 
۱۲میلیون نفر جمعیت شهر تهران زباله ها را به صورت 
مخلوط تحویل می دهند و ۸400 تن زباله مخلوط الزم 
است توســط تعدادی ماشــین آالت و تعداد محدودی 
نیروی انســانی دوباره تفکیک شود. درجه ارزشمندی 
پســماند با میزان اختالط آن نســبت معکوس دارد. به 
عبارتی هر چه پسماندها تفکیک شده تر باشند هزینه 
و انــرژی کمتری صــرف بازیافت آن ها می شــود. الزم 
است بدانیم، چیزی که ما آن را پسماند می نامیم و هیچ 

یک عالقه ای به نگه داشــتن آن نداریم از همان منابع 
ارزشمندی تولید شــده است که وسایل کاربردی دور و 
اطرافمان از آن ها ساخته شده اند. ما نه تنها این حجم 
عظیم از منابع را هــر روزه دور می ریزیــم بلکه هزینه و 
انرژی بسیار زیادی هم صرف مدیریت آن می کنیم و بدتر 
از آن مقادیر زیادی آالینده را به آب، خاک و اتمسفرمان 
می سپاریم. صرفًا کافی است اشاره کنم در بخش حمل 
پسماندهای شــهر تهران از سطل های زباله تا مجتمع 
آرادکوه در ســال 93، بیش از ۲۱000 لیتر گازوئیل به 
صورت روزانه مصرف شده است که هزینه )ارزش( این 
مقدار سوخت در آن ســال بیش از 4/۶میلیارد تومان 
بوده اســت. تقریبًا ۷0درصد هزینه مدیریت پســماند 
در شــهر تهران صرف نقل و انتقال پسماندها می شود 
و البته در جهان هم با چنیــن رقم هایی مواجه ایم. اما 
باید به دنبــال راهی بگردیم که نه تنهــا این هزینه ها را 
کمینه کنیم بلکه تا حد امکان از اثرات زیست محیطی 
پســماندها نیز در امان بمانیم. به نظر شما باید راه حل 
را در کجا یافت؟ بیایید نگاهی بــه عملکرد طبیعت در 
مدیریت پســماندهایش بیندازیم، شــاید سرنخی در 

بهبود عملکرد سیستم های خود به دست آوریم.
در یــک اکوسیســتم طبیعــی می توان موجــودات را 
به سه دســته کلی تقســیم بندی کرد. تولیدکنندگان 

و  مصرف کننــدگان  اولیــه، 
تجزیه کنندگان. این سه دسته 
از موجودات چرخــه مواد را در 
اکوسیســتم حفظ می کنند اما 
چگونه؟ تولیدکننــدگان اولیه 
موجوداتی هستند که با جذب 
نور خورشید، دی اکسیدکربن و 
آب به عنوان مواد اولیه به تولید 
گلوکوز بــه عنوان ماده مصرفی 
خود و تولید اکسیژن به عنوان 
محصــول جانبــی می پردازند. 
عملکــرد درختــان، جلبک ها 

و برخی باکتری هــا به این صورت اســت. میوه و برگ 
تولیــدی گیاهان بــه مصــرف موجــودات گیاه خوار 
رسیده و طبقات مختلف موجودات تا انسان ها از خود 
گیاهان و گیاه خــواران تغذیه می کنند کــه به آن ها به 
طور کلی مصرف کنندگان می گویند. پســماند دفعی 
حاصل از همه این موجودات هم به مصرف حشــرات 
و میکروارگانیزم هــای خــاک رســیده و در انتهای این 
چرخه، تجزیه کنندگان هستند که ترکیبات آلی )مثل 
اجزای مرده بدن جانداران( را به ترکیبات معدنی تبدیل 
کرده و مواد اولیه گیاهان را مجدد فراهم می آورند. این 
روشی است که طبیعت برای خود انتخاب کرده است 
تا حیات را حفظ کرده و پسماندهای خود را نیز بازیافت 

و مدیریت کند. 
طبیعــت از مفهوم بازیافت اســتفاده می کنــد و البته 
مفهوم بازیافت در زندگی انســان نیز نه به همین چند 
دهه اخیر بلکه به حدود 400 ســال قبــل از میالد باز 
می گردد. امــا در آن زمان شــناخت بشــر از منابع در 
دسترس اش به گونه ای بوده که تالش می کرده هر چه 
بهینه تر مصرف کند و منابع ظاهرًا اندک خود را حفظ 
کند. نوع بازاســتفاده و بازیافت مواد در طول عمر بشر 
از زمان های دیرین، تا عصر پیشاصنعتی، دوره صنعتی 
شدن، جنگ جهانی دوم و دوره پس از جنگ متفاوت 
بوده است اما هدف از تمام آن ها 
حفظ منابع طبیعی در دسترس 
بوده اســت. اما در اقتصاد امروز 
جهانی که تنوع باالی محصوالت 
و فرهنــگ مصرف گرایــی رواج 
دارد، چگونــه می توانیم با الهام 
از طبیعت پســماندهای خود را 
بهینه تر مدیریت کنیم و از منابع 
محــدود کــره زمین بــرای مدت 
طوالنی تری بهره مند گردیم؟ در 
مقاله بعدی به این مسئله بیشتر 

می پردازیم.

با مدیریت پسماند، به چرخه طبیعی مواد کمک کنیم

برخورد طبیعت با یک آشغال
اقتصادسبز،ابزاری
درجهتتوسعه

یشــی  ند هم ا مین  ســو نوید حسینی

سیاست گذاران منابع آب کشور با عنوان اقتصاد 
ســبز  و حکمرانــی پایدار بــه میزبانی ســازمان 
حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲5 آذرماه برگزار 
شد. در این هم اندیشی یک روزه، معاونان و مدیران 
ارشــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و ... چالش ها 
و راهکارهای نهادهای زیرمجموعه  خود را برای 
تحقق اقتصادی مبتنی بر حفظ محیط زیست یا 
به اصطالح سبز ارائه دادند. غالمحسین شافعی، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران در افتتاحیه  این 
هم اندیشــی به اقدامات اتــاق از جمله تعامل با 
نهادهــای قانون گــذاری و نیــز تســهیل گری 
فعالیت های ســبز به عنوان رابط دولت و بخش 
خصوصی اشاره کرد. در ادامه دکتر ابتکار، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست با تصریح بر احترام 
بــه حقابه های طبیعــت گفت: ســفره  های آب 
زیرزمینی استان فارس به عنوان مهم ترین استان 
اجرایی سیاســت خودکفایی گندم از خط قرمز 
عبور کرده و بختگان و ۱۱ تاالب دیگر از ۱4 تاالب 
استان فارس به صورت دائمی خشک شده است.
در پایــان این نشســت، سیاســت گذاران منابع 
آب بــرای تحقــق اقتصــاد ســبز بــر اقدامات و 
سیاســت های ذیل توافــق کردنــد: ۱- محیط 
زیســت و اقتصاد ســبز بایــد به ســرمایه گذاری 
مولد تبدیل شــود؛ ۲- تحوالت جــدی در بخش 
خصوصی، دســتگاه های دولتی و ساختارهای 
دانشگاهی صورت گیرد و همبستگی و پیوستگی 
بیشــتر شــود؛ 3-در نظر نگرفتن قیمت واقعی و 
اعمال یارانه روی منابع پایــه در ایران عماًل مغایر 
با تحقــق عدالت اجتماعــی اســت و یارانه ها به 
ســمت دهک های باال هدایت می شــود؛ 4- در 
تحوالتی که پیش رو داریم در بخش فناوری، نقش 
دانشگاه ها و مراکز خصوصی تحقیقاتی پررنگ تر 
دیده شود؛ 5- پیاده سازی اقتصاد مقاومتی الزامًا 
بــه معنای خودکفایــی در همه  ابعــاد و تولیدات 
نیســت؛ ۶- انتقال بیــن حــوزه ای آب به عنوان 
آخرین گزینــه و تنها برای مصارف شــرب تلقی 
شــود و هزینه های اجتماعی در کنار هزینه های 
اقتصادی برای اجرای این پروژه ها لحاظ گردد؛ 
۷- تقاضای آب کشاورزی باید کاهش پیدا کند و 
محصوالت متکی بر آب سبز توسعه یابد؛ ۸- تغییر 
استراتژی در مصرف آب بخش کشاورزی از طریق 
تدوین مدل مفهومی یکپارچه از عناصر آب، غذا، 
انرژی و محیط زیست صورت گیرد؛ 9- بایستی 
از توسعه  افقی کشــاورزی جلوگیری و بر توسعه 
عمودی تأکید شــود، ۱0- به منظــور حمایت از 
اقتصاد سبز دولت باید به تدریج به سمت حذف 
پرداخت یارانه  نقدی و ســپس آزادسازی قیمت 
منابع طبیعــی و نهایتــًا اعمال مالیات ســبز بر 
فعالیت های اقتصادی گام بردارد؛ ۱۱- با کمک 
بخش خصوصی و ســازمان های مردم نهاد، باید 
مشاغل سبز شناسایی و مشاغل موجود سبز گردد 
و بدین منظور آموزش های مهارتی الزم ارائه شود.

طبیعت از مفهوم بازیافت 
استفاده می کند و البته این 
انسان  زندگی  مفهوم در 
نیز نه به چنــد دهه اخیر 
بلکه به حدود 400 ســال 

قبل از میالد باز می گردد

توسعه پایدار
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شبزندهداریوبازدهیشبانه
پژوهشگران مدرســه عالی اقتصاد لندن و دانشگاه آکســفورد ویژگی های جدید و 
متمایزی بین فعالیت های شبانه این دو نوع افراد کشف کرده اند. در شب سحرخیزها 
هنگام حل وظایفــی که نیاز به توجه غیرمعمول دارند، واکنش ســریع تری نشــان 
می دهند، اما در ادامه مرتکب اشتباهات بیشتری می شوند. برعکس شب زنده داران 

آهسته تر هستند، اما عملکرد بهتری نشان می دهند. این پژوهش  نشان می دهد چگونه شب زنده داران سرعت 
را قربانی صحت می کنند. هرچند چگونگی تأثیر این ویژگی بر صحت و سرعت مربوط به وظایف نیازمند به توجه 

را حل نشده باقی می گذارد. نتایج این تحقیق در حوزه نظام آموزشی و مدیریت منابع انسانی کاربردی است.

جدولتناوبیعناصربهروزشد!
در ابتدای ســال میــالدی جدید اتحادیه بین المللی شــیمی محــض و کاربردی 
)آیوپاک( خبر کشف 4 عنصر جدید را رسمًا تأیید و برای آن ها نام و نمادهای موقتی 
تعیین کرد. حال بعد از یک دوره بررســی 5ماهه، نام های پیشنهادی کاشفان این 
عناصر مورد موافقت آیوپاک قرار گرفت. نیهونیوم )با نماد Nh، عنصر صدوسیزدم( 

از نام ژاپنی کشور ژاپن، ماسکوویوم )با نماد Mc، عنصر صدوپانزدهم( به مناسبت بزرگداشت مسکو پایتخت 
روسیه، تنســین )با نماد Ts، عنصر صدوهفدهم( از نام ایالت تنســی آمریکا و اوگانسون )با نماد Og، عنصر 

صدوهجدهم( از نام یوری اوگانسون فیزیکدان ۸3 ساله  روسی گرفته شده اند.

95 دی   4 شنبه    700 شماره  عـــــــــــــــــــــــــلمی

وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری چهارمین هفته  علمی
آذر ماه را به نام هفته پژوهش نام گذاری کرده است. ابوذر تمسكی

نوآوری و رفع نیازهای کشــور همواره دو مسئله مهم در پژوهش های 
دانشگاهی هستند و شاید در علوم پایه مانند فیزیک سهم نوآوری به 
وجهه قالبی بودن آن ها بچربد، چرا که علــم امروز تبدیل به فناوری 
فردا خواهد شــد. از این رو به مناســبت هفته پژوهش به معرفی سه 
فیزیکدان ایرانی در نقاط مختلف جهان می پردازیم که پژوهش های 

نوآورانه آن ها اخیرًا خبرساز شد.

دکتر کامران وفا، اســتاد برجســته دانشــگاه هــاروارد به همراه 1 
همــکارش انــدرو اشــترومینگر از دانشــگاه هــاروارد و جوزف 
پولچینســکی از دانشگاه کالیفرنیا ســانتا باربارا در زمره برگزیدگان این 
دوره جایــزه پیشــگامان علــم )Breakthrough Prize( قــرار گرفتند. 
میلیاردرهــای دنیای فنــاوری، مارک زاکربرگ، ســرگی بریــن، یکی از 
بنیان گذاران گوگل، ان ُویچیتســکی، بنیانگذار شــرکت ۲3andMe و 
همین طور یوری میلنر، ســرمایه گذار در عرصه فنــاوری، حامیان مالی 
این جایزه هســتند. بــه گفتــه برگزارکننــدگان این جایــزه علمی که از 
ســال ۲0۱۲ کار خود را آغاز کرده اســت: »پیشــگامان علم« ســتایش 
دستاوردهای مهم و در وهله اول تازه در گروه های فیزیک بنیادی، علوم 
زیســتی و ریاضیات اســت و برندگان هــر جایزه 3میلیــون دالر دریافت 
می کنند. جایزه ســال ۲0۱۷ فیزیک بنیادی بــه خاطر نقش مهم وفا در 
نظریه میدان های کوانتومی، گرانش کوانتومی، نظریه ریســمان، نقش 
هندسه در فیزیک و اصل هولوگرافیک به وی اهدا شده است. کامران وفا 
و اندرو استرومینگر در کار چشمگیرشان در سال ۱99۶ نشان دادند که 
اطالعات یک ســیاهچاله )آنتروپی بکنشتاین و هاوکینگ( را می توان از 
نظریه ریسمان استخراج کرد. نتیجه پژوهش های این دانشمند ایرانی، 
منجر به ارائه فرضیه »گوپاکومار- وفا« شده است که این موضوع با عنوان 
»مهندسی هندســی نظریه های میدان کوانتومی« شــناخته می شود. 
دکتر کامــران وفا در هنگام دریافت جایزه خود بیان داشــته بود: من در 
ایران، در خانه بســیاری از دانشــمندان و ریاضی دانان برجســته مانند 
بیرونی و خیام متولد شــده ام و در پیگیری مسیر علمی ام از میراث آن ها 
الهــام گرفته ام. من علــم را یک ماجراجویی بدون مــرز می بینم، طوری 
که هرکسی می تواند در آن مشــارکت کند و این می تواند بهترین را برای 
بشــریت به ارمغان آورد. می خواهم از والدینم به خاطر عشــق و تشویق 
آن ها که به من اجازه داد رویاهایم را دنبال کنم، تشکر کنم. زندگی من با 
سه پسرم غنی تر شده است و آن ها شادی و معنای زیادی را به زندگی من 
بخشیده اند. در نهایت این جایزه را مدیون همسر و دوست فوق العاده ام، 
آفرین هستم که در این سی سال حمایت بی دریغ و فداکاری کامل او در 

قبال خانواده به من اجازه داد تا روی کارم متمرکز شوم.
 https://breakthroughprize.org/News

اگرچه کشــف امواج گرانشــی بــه عنــوان تأییدی زیبا بــر نظریه 2 
نسبیت عام اینشتین معرفی شــد، اما از قضا این کشف می تواند 
به عنوان نخستین شاهد برای نقض این نظریه در لبه سیاه چاله ها باشد. 
فیزیکدان هایــی ایرانــی و کانادایی داده های عمومی منتشــر شــده از 
تداخل ســنج لیزری رصدخانه امواج گرانشی )LIGO( را تجزیه و تحلیل 
کردنــد و مدعی شــدند پژواک هایــی از امواجی پیدا کرده انــد که به نظر 
می رســد با پیش بینی های نســبیت عام در تضاد اســت. جاهد عابدی از 
دانشکده فیزیک دانشگاه شریف، پژوهشکده ذرات پژوهشگاه دانش های 
بنیادی و مؤسسه پریمیتر کانادا همراه همکارانش هاناه دیکار از دانشگاه 
مک گیل و واترلو کانادا و نیایش افشــردی اخترفیزیکدان مؤسسه فیزیک 
نظــری پریمیتر و دانشــکده فیزیک و نجوم دانشــگاه واترلــو در مقاله ای 
جدیــدی که در وبگاه arXiv قــرار داده اند ادعا کرده اند که نشــانه هایی 
از فیزیک جایگزین نسبیت عام کالســیک پیدا کرده اند که برای توصیف 
سیاهچاله ها اســتفاده می شــود. این مطالعه هیجان جدی و جدیدی را 
میان فیزیکدانانی که در مرز مکانیک کوانتومی و نسبیت عام کار می کنند 
ایجاد کرده اســت. مجله معتبر نیچر گزارش مبسوطی از این کار را آماده 
کرده است. در این گزارش نیایش می گوید: »ممکن است که سیگنال های 
دریافتی الیگو خطای آماری باشد، ولی خبر خوب این است که در دو سال 
آینده با دقت فزاینده آشکارســازهای امواج گرانشی قادر خواهیم بود که 

این مشاهده را رد کنیم یا نمونه ای دیگری از آن را ببینیم.« در آنالیز آماری 
انجام شده توسط این گروه ادعا شده اســت که درجه اطمینان مشاهده 
۲/9 سیگما است و این درجه اطمینان بدین معنا است که امکان خطای 
آماری بودن این سیگنال ۱ در ۲۷0 اســت. در هرحال به نظر می رسد که 
مطالعه جدید جاهد، هاناه و نیایش موج جدیدی را در جامعه فیزیکدانان 

نظری ایجاد خواهد کرد.
http://www.nature.com/news/ligo-black-hole-ech-
oes-hint-at-general-relativity-breakdown-1.21135

دکتر محســن رحمانــی، دانش آموختــه دکتری دانشــگاه ملی 3 
سنگاپور، هم اکنون استاد دانشگاه ملی استرالیا و پژوهشگر مرکز 
فیزیک غیرخطی این دانشگاه اســت و سومین فیزیکدان ایرانی است که 
اخیرًا مشــارکت وی در طرحی پژوهشی خبرساز شــد. گروه پژوهشی این 
دانشگاه به سرپرستی دراگومیر نشاو، برای نخستین بار موفق شدند تا نانو 
کریستالی برای شکست نور بسازند که 500 برابر از موی انسان کوچک تر 
اســت و می تواند در آینده در طراحی عینک های فوق العاده سبک دید در 
شــب به کار رود. ساختار جدید این کریســتال قادر است تا شدت، شکل و 
حتی رنگ نور را تغییر دهد. تمام این ها با هم به این معناســت که می تواند 
نور با سطوح بســیار پایین مانند نور در شب یا اماکن بسیار تاریک را بگیرد 
و تبدیل به نور مرئی سازد. قبل از اینکه زیاد هیجان زده شوید، باید بدانید 
که هنوز راه درازی تا استفاده از این کریستال در عینک هایمان باقی است. 
تاکنون، این گروه پژوهشی تنها موفق به ســاخت یکی از این کریستال ها 
شده اند و برای دید در شب آن ها باید آرایه  کاملی از آن ها را بسازند که نور را 
به شــکل خیلی خاصی تنظیم کند. اما خبر هیجان انگیز این است که این 
گروه، برای نخستین بار چنین کریستالی را به حد کافی کوچک ساخته اند 
که می تواند در ساخت عینک به کار رود. به گفته دکتر رحمانی »چشمان ما 
تنها اشیا در طیف مرئی را می بیند. اگر ما بتوانیم آرایه ای از نانوساختارهای 
دیگر را روی ســطوحی مانند شیشه تولید کنیم، در پایان روز قادر خواهیم 
بود تا نور نامرئی را تبدیل به نور مرئی کنیم«. عالوه بر کمک به ساخت نسل 
بعدی عینک های دید در شــب، این کریســتال می تواند بــرای خم کردن 
نور در همه انــواع راه های مفید به کار رود. برای مثــال هولوگرام های روی 
یادداشــت های بانکی که ثابت می کند آن ها تقلبی نیســتند را می توان از 

این کریستال های خم کننده نور تولید کرد.
http://www.sciencealert.com/scientists-have-created-a-
crystal-that-turns-darkness-into-light

فیزیکدانان ایرانی در سطح جهان خبر ساز شدند

خبرسازی فیزیک دان های ایرانی در هفته پژوهش
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کارهایی را انجام می دهیم 
که نیازمند ســخت افزار، 
نرم افزار و خدمات باشــد 
چون فکر می کنیم جادوی 
واقعی در نقطه تالقی آن ها 

به وجود می آید

95 دی   4 شنبه    700 شماره 

شما نقش علوم انسانی را در نوآوری های فناوری 
چه می دانید؟

اپل همواره در نقطه تالقی علوم انســانی و فناوری بوده 
است. ما معتقد نیستیم که فناوری به خودی خود عامل 
پیشرفت انسانیت است. بلکه تالقی این دو است که کشور 
را به پیش می بــرد و نه تنها به ما، بلکه به همه مردم، اجازه 

می دهد تا جهان را به جای بهتری تبدیل کنیم.
کارمندان مــا در اپل می خواهند جهــان را تغییر دهند. 
می خواهند بهترین محصوالتی را تولید کنند که زندگی 
مردم را غنی تر می کند. آن ها هر روز با همین فکر سر کار 

می آیند و این امر نیروی محرکه اپل بوده است.
شما در اپل در حال ایجاد چه فرهنگی هستید؟

فرهنگ ما در اپل از نوع تغییر جهان است. کارهای زیادی 
است که باید انجام دهید و همواره ایده های بسیاری است 
که احتمااًل می توانیم روی آن ها کار کنیم. اما تنها آن هایی 
را برمی گزینیم که بهترین باشند و نقش مهمی در جامعه 
ایفا کنند. تمرکز، بخشی از فرهنگ ما است. ما بیشتر از 
آنکه به چیزی »بله« بگوییم، به بســیار بسیار چیزها »نه« 
می گوییم. ما به بســیاری از ایده ها »نه« می گوییم چون 
می دانیــم تنها قادریــم چند چیز را خیلــی خیلی عالی 

انجام دهیم.
فرهنگ ما روی توجه کردن بســیار متمرکز اســت. اینجا 
مردم درباره جزئیات بسیار توجه دارند. آن ها می دانند که 
نوآوری در حقیقت از کسانی سرچشمه می گیرد که عمیقًا 
به چیزها توجه دارند و درباره مســئله ای که می خواهیم 
بیان کنیــم یا محصولی که می خواهیــم ایجاد کنیم، در 

سطوح عمیقی تفکر می کنند. این فرهنگ اپل است.
این فرهنگ بوروکراتیک نیست، بسیار مشارکتی است. 
ما کاماًل به مشــارکت باور داریم چــون معتقدیم بهترین 
خروجی، از داشــتن فرهنگ های متنــوع، از گردآوری 
مردم بــا دیدگاه های متفاوت نســبت به یــک موضوع، 
مواجهه با چیزها از لنزهای مختلف، با تجربیات متفاوت 
زندگی نشــئت می گیرد. آنگاه شما این ها را کنار هم قرار 
می دهید و محیطی را فراهم می کنید که مردم می توانند 
مشارکت کنند و ایده ها را با یکدیگر مطرح کنند و نظاره گر 
رشد ایده ها باشند تا حدی که از عهده یک نفر به تنهایی 

بر نمی آمد. این آن چیزی است که در اپل رخ می دهد.
چگونه از میان مســئله ها یکــی را برای کارکردن 

انتخاب می کنید؟
ســؤال خوبی اســت. برای ما این گونه اســت که ســعی 
می کنیم چیزهایی را انتخاب کنیم که بتوانیم کنترلی روی 
فناوری های اولیه آن داشته باشــیم. ما کارهایی را انجام 
می دهیم که نیازمند سخت افزار، نرم افزار و خدمات باشد 
چون فکر می کنیم جادوی واقعــی در نقطه تالقی آن ها 
به وجــود می آید. ما در داخل خودمــان مذاکرات زیادی 
درباره موضوعاتی که باید رویش کار کنیم یا رها کنیم انجام 

می دهیم چون می دانیم تنها می توانیم برخی کارها را به 
خوبی انجام دهیم.

کارهایی را انجام می دهیم که نیازمند سخت افزار، نرم افزار 
و خدمات باشد چون فکر می کنیم جادوی واقعی در نقطه 

تالقی آن ها به وجود می آید.
ما همواره موضوعاتی را برمی گزینیم کــه واقعًا چیزها را 
تغییر خواهد داد که این توانایی را به مردم بدهد تا دنیا را 
تغییر دهند. مــا ابزارهایی را برای مردم فراهم می کنیم تا 
این کارها را انجــام دهند. ما همواره به این نگاه می کنیم 
که ابزارهای ما چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت 

و آیــا اهداف و فواید گســترده ای 
برای جامعه خواهد داشت یا خیر.
در این فرایند چگونه میان 
خروجی هــای بلندمــدت 
و کوتاه مدت تعــادل ایجاد 
می کنیــد؟ بــرای ایــن که 
تصویــر کلــی و درازمــدت 
داشــته باشــید، چه کاری 

انجام می دهید؟
پاســخ حقیقی به این ســؤال این 
اســت: ما روی کوتاه مدت تمرکز 
نمی کنیم. وقتی تصمیم می گیریم 

دســته جدیدی از محصوالت یا محصول جدیدی تولید 
کنیــم، دربــاره آن در درازمدت فکر می کنیــم. ما تمایل 
زیــادی داریم کــه اهداف کوتــاه مدت را فــدای اهداف 

بلندمدت کنیم.
ما تمایــل زیادی داریم کــه اهداف کوتاه مــدت را فدای 
اهداف بلندمدت کنیم. می خواهیم مطمئن باشــیم که 
اپــل را به صورت ســاعت زمــان دار 90روزه اداره نکنیم. 
می دانم که برخی شــرکت ها ایــن کار را انجام می دهند 
و فکــر می کننــد کــه خــوب اســت امــا روی چیزهایی 
ســرمایه گذاری می کنیم که ســال ها بعد از اکنون نیز در 
دست باشد. خیلی مهم است که 
ذهنمان را از اغتشاشات پاک کنیم 
و درباره فواید بلندمدت فکر کنیم. 
این به ما اجــازه می دهد که روی 
چیزهایــی ســرمایه گذاری کنیم 
که دیگــران نمی کنند، و صادقانه 
بگویم محصوالتی ایجاد کنیم که 

دیگران نمی توانستند.
شــخصی تر؛  ســؤال  یــک 
ز  ا بعــد  یــد  می کرد فکــر 
فارغ التحصیلــی از کالــج چه 

کاری انجام بدهید؟

]می خندد[ چیزی بسیار متفاوت از آنچه رخ داد. وقتی 
فارغ التحصیل بودم، کالســی با موضوع راهبرد شرکتی 
داشــتم. در آن زمان در دانشکده کسب و کار دوک بودم. 
استاد درس به عنوان بخشی از کار کالسی از ما خواست 
تا راهبرد شــخصی خود را آماده کنیــم. راهبردی جزئی 
درباره این که شخصًا چه دستاوردی در زندگی و شغل و... 
خواهید داشت. چند سال قبل، آن نوشته ام را پیدا کردم. 
آن زمان ۲5 ســال از آن نوشته می گذشــت. آن را دوباره 
خواندم و تقریبًا هیچ کدام از کارهایی را که فهرست کرده 

بودم، اتفاق نیفتاده بودند.
فکر می کنم درســی کــه می گیریم این باشــد و من واقعًا 
این را در اپل آموختم، و اســتیو ]جابز[ را به این خاطر که 
معلم بزرگی در این زمینه است ستایش می کنم، که لذت 
زندگی در حقیقت در مسیر آن است. اگر بیش از حد درباره 
جزئیات پافشــاری کنید، عماًل لذتی از طی کردن مسیر 
نمی برید. به خودتان می گویید »وقتی این اتفاق افتاد آن 
کار را هم انجام خواهم داد« یا »خیلی خوب خواهد شــد 
اگر فارغ التحصیل شوم« یا »وقتی اولین شغلم را به دست 
آوردم آن کار را انجام خواهم داد«. شما در حال ضربه زدن 
به سنگریزه ها طی مسیر هستید و زندگی تان در حال گذر 
است. من طی دهه های گذشــته آموختم که از این سفر 

لذت ببرم و خیلی روی جزئیات پافشاری نکنم.
گفتید که »هر نســلی وظیفه دارد معنای حقوق 
بشر را وسعت بخشــد«. شما چالش های حقوق 

بشری نسل ما را چه می دانید؟
فکر می کنم اگر شــما نگاهی کلی داشته باشید، مسائل 
حقوق بشــری را در هــر جایی می بینید، شــامل همین 
کشور و بسیاری از کشــورهای جهان. ممکن است مردم 
درباره این نوع مســائل به گونه ای دیگر صحبت کنند اما 
همین مســائل در دهه قبل، دو دهه قبل، پنج دهه قبل 
وجود داشتند. پیشرفت هایی حاصل شده است، بنابراین 
نمی گویم اندازه این مسائل ثابت مانده، اما تصور می کنم 
هر نسلی رو به جلو حرکت می کند و تعریف حقوق بشر را 
برای مردم وسعت می بخشــد. شما به آمریکا نگاه کنید و 
این مسئله به طرق گوناگون خود را نشان می دهد. نحوه 
برخورد مردم با یکدیگر در حال تغییر است. در نهایت اگر 
با دقت به این مسائل نگاه کنیم می یابیم که درباره کرامت 
و حرمت انسانی اســت و تالش برای ریشه کن کردن این 
دیدگاه اســت که مردم فقط به خاطر نوع آرایش یا ترکیب 
آن، پایین تر هستند. فکر می کنم بر همه ما الزم است که 
این نوع دیدگاه ها را در جهت مثبت تغییر دهیم. من قصد 
ندارم به مسئله خاصی اشاره کنم. مسائل مختلفی را در 
هر جــا می بینم هرچند از طرف دیگر در بســیاری جاها 
پیشرفت هایی را هم مالحظه می کنم. در این قسمت راه 
زیادی مانده است، نه تنها در این کشور، بلکه حتی بیش 

از آن در بسیاری از کشورهای دیگر.

تیم کوک، سخنران اصلی مراسم آغازین سال تحصیلی آینده

اپل در دانشگاه
ماساچوست، کمبریج: تیموتی د. کوک، مدیر عامل اپل، سخنران اصلی مراسم  کمی آنسوتر

افتتاحیه سال تحصیلی 2017 دانشگاه ام آی تی خواهد بود. این سخنرانی در ترجمه: حسین رجبی
صدوچهلمین سال برگزاری چنین مراسمی در روز جمعه 9 ژوئن 2017 برگزار خواهد شد.

کوک از ســال 2011 پس از استعفای استیو جابز، هدایت اپل را در دست گرفت. در زمان مدیریت 
وی، اپل محصوالت ســاعت مچی هوشمند و ســرویس پرداخت اپل و آیفون 7 را معرفی کرد. وی 
پیش از مدیر عاملی، مسئول بخش فروش جهانی شرکت بود و مدیریت زنجیره تأمین جهانی آن را 
برعهده داشت. رئیس دانشگاه در توصیف وی می گوید: »استعداد آقای کوک به عنوان یک رهبر 
کســب و کار، اصالت وی به عنوان یک انسان و اشتیاق وی به مســائلی که برای جامعه ما اهمیت 

دارد، موجب می شود صحبت های وی به طور عمیقی در فارغ التحصیالن ما اثرگذار باشد«.
کوک اپل را در مراحل مهمی از تاریخ این شرکت رهبری کرده است، مانند فروش یک میلیاردمین 
آیفون در جوالی و نیز نهایی کردن بزرگ ترین خرید این شرکت، سرویس موسیقی و هدفون بیتس. 
در اوایل امسال و به دنبال فشارهای اف بی آی برای قفل گشایی آیفون یک تروریست که 14 نفر را 
در کالیفرنیا به قتل رسانده بود، کوک نامه ای برای مشتریانش نوشت و اشاره کرد که ایجاد یک راه 
عبور برای محصوالت شــرکت، در نهایت »آزادی ها و حقوقی را که دولت ما مسئول حفظ آن است 
از بین خواهد برد«. کوک مدرک کارشناســی مهندســی صنایع خود را در سال 1982 از دانشگاه 
آبرن و مدرک ارشد ام بی ای خود را در سال 1988 از دانشگاه یوک دریافت کرد. وی در مصاحبه با 
روزنامه دانشگاه از نقش علوم انسانی در نوآوری های فناوری، اولویت بندی چشم اندازها، و حقوق 

بشر سخن گفت. در ادامه بخش هایی از این مصاحبه را می خوانیم.

کمـــــــــی آنســـــــــو تر
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مصاحبهتفسیریچیست؟
معمواًل پس از وقوع خبر و مصاحبه خبری، مصاحبه تفسیری پا به عرصه می گذارد تا به 
تفسیر زوایای کور و پنهان خبر اتفاق افتاده بپردازد. موضوع این نوع مصاحبه در رابطه 
با وقایع روز است که مستقیمًا با سرنوشــت و وضعیت مردم ارتباط دارد. در مصاحبه 
تفسیری از مصاحبه شونده یا مصاحبه  شوندگان در مورد انگیزه وقوع رویداد نظرخواهی 

شده و در آن از افراد مختلف نظر یا تفسیرشان را از وقوع رویداد می خواهند. در این نوع مصاحبه، مصاحبه شوندگان 
دارای دیدگاهی هســتند که گاه به خبر »اعتبار« می بخشــد و نگرش، رویکرد و واکنش خبــر را به حادثه توجیه 
می کند. در این نوع از مصاحبه  نهایتًا پس از جمع آوری اطالعات و بازبینی آن ها، نتیجه ای گرفته و اعالم می شود.

آبیدوستداشتنی
۲3 آذرماه سال روز درگذشــت ناصر حجازی بود. یکی از دالیل محبوبیت حجازی 
این بود که ناصرخان برخالف خیلی از ورزشکاران، صدای مردم زمان خودش بود. 
هفته نامه آوای ســاوه در مهر ســال ۷9 مصاحبه ای با دروازه بان محبوب استقالل 
داشــت که خواندنش بســیار لذت بخش اســت. مثاًل اینکه وقتی حجازی اولین 

قراردادش را با اســتقالل )یا همان تاج( می بندد، ۱0هزار تومان پیش پرداخت به او می دهند. اما وقتی این 
پول را به خانه می برد، پدرش حرف او را باور نمی کند و خودش با باشــگاه تاج تماس می گیرد تا ببیند آن پول 
واقعًا از کجا آمده: »پدرم با تعجب به تیمسار گفت: مگر برای فوتبال بازی کردن هم به کسی پول می دهند؟!«

بگومگو 95گــــــــــفت وگـــــــــــو دی   4 شنبه    700 شماره 

گودبایپارتی»ریال«
بعد از تصویب طرح »تومان  سحر بختیاری

به جای ریال« بر آن شدیم )کالسو ببین!( تا با 
خود ریال یک صحبتی داشــته باشیم. البته 
ریال این روزها دچار افســردگی شــده و اصاًل 
حوصله نــدارد و بــه همین راحتی هــا راضی 

نمی شد جواب سؤاالتمان را بدهد:
حالتان چطور است؟  

چطور باید باشــد؟ بعد از این همه ســال جیب به 
جیب شــدن، دود و بنزین خوردن، پفکی شدن، 

از زیر میز
و از لب مرز رد شــدن و لو ندادن، رسمش این بود؟ 
رومون تبریک نوشــتید، شــماره دادید، هیچی 

نگفتیم. ای پاره شود اسکناسی که نمک ندارد.
 فکر می کنید چرا شما را کنار گذاشتند؟

من از شما می پرسم، چرا من را کنار گذاشتند؟
قبول نیست، اول ما پرسیدیم.

شــما دوتا دلیل منطقی به من نشــان بده که چرا 
تومان باید جای من را بگیرد؟

حتمًا مســئوالن دلیــل دارند، ولــی مطمئن 
نیستیم منطقی باشند.

 مثاًل؟
مثاًل اینکه »تومن« اسم قشنگ تری دارد، هم 

تو توش هستی و هم من.
دو دقیقه آن گوشــی وامانده را بگــذار کنار و این 
پست های صدمن یک غاز تلگرام را تحویل من نده.
خب حتمــًا کارکردن با تومان از ریال آســان تر 

است.
معلوم می شود. پس  فردا که همه تان چالش مانکن 
را موقع نوشتن چک و جلوی خودپرداز در سراسر 

کشور اجرا کردید، می فهمید.
خب خواندن بعضی عددهای خاص آسان تر 

می شود چون یک رقم کمتر دارند.
از رقم هایــش کــم می شــود، مقــدارش کــه کم 

نمی شود.
به هر حال شما همیشه در دل ما می مانید.  

نه آقا. من فقط در ذهنتان می مانم، آن هم وقتی که 
Shift + R را می گیرید و می زند »ریال« .     

راستی این مشکل را هم باید حل کنیم.
بیخود. مــن با مایکروســافت هماهنگ کردم که 
حلش نکند تا تنبیه شوید. کلی هم از خودم مایه 

گذاشتم.
یعنی چی؟

یعنی »خیلی ریال« بهش پیشنهاد دادم.  
راستی حاال که حرفش شد فکر نمی کنید شاید 

این ها همه نقشه خود تومان باشد؟ 
بعید نیســت. چشم نداشــت یک صفر اضافه به 
من ببیند. نمی دانــم چه وردی به گــوش این ها 
خواند، چه به خوردشــان داد کــه این طوری پی 

حرفش رفتند.
حاال می خواهید چه کار کنید؟

شب پرواز دارم. می روم عربستان پیش فامیل ها. 
چقدر بهم گفتند تو اینجا آینده نداری، من گوش 
نکردم. االن هم کم کم باید بروم، ســکه ها و ارزها 
برایم آش پشــت پــا پخته اند. گودبــای پارتی هم 

گرفته اند.

هنری کسینجر از آن شخصیت هایی است که آدم زیاد اسمش را می شنود اما آخر هم یادش نمی ماند که دقیقًا چه کسی بود. اگر بخواهیم کمی  ترجمه
درباره نقشی که دارد توضیح بدهیم، باید بگوییم کسینجر یک استراتژیست سیاسی است. در دوران نیکسون ابتدا به عنوان مشاور امنیت ملی سحر بختیاری

و سپس وزیر امور خارجه فعالیت کرد. به خاطر تالش هایش برای پایان بخشیدن به جنگ ویتنام جایزه صلح نوبل گرفته و بعد از انتخاب شدن ترامپ یکی از جالب ترین 
اظهارنظرها را داشــت: »از آنجایی که هیچ کس انتظارش را نداشت، حاال سایر کشــورها به ویژه قدرت های بزرگ باید وارد یک دوره مطالعاتی مفصل شوند تا پاسخ 
مناسبی به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور در سیاست های آینده خود داشته باشند. به عبارتی هر برنامه ای که تا االن داشته اند دیگر به کار نخواهد آمد!« 
متن زیر گزیده ای از گفت وگوهای مختلف کســینجر درباره ترامپ، ایران و... است. دقت کنید به لحن محتاط و دست به عصای کسینجر وقتی دارد درباره ترامپ 

حرف می زند، چون می داند دیگر دارد درباره رئیس جمهور منتخب صحبت می کند!

از انتخاب دونالد ترامپ غافلگیر شدید؟
نه، او هم شانس خودش را داشت و شانس زیادی هم بود. 
اما فکر می کردم هیالری کلینتون برنده انتخابات باشد.
حاال معنی ایــن انتخاب برای نقــش آمریکا در 

جهان چیست؟
ایــن انتخاب می تواند ما را قادر ســازد تا بین سیاســت 
خارجــی و وضعیــت داخلی خودمــان یــک ارتباط و 
وابســتگی به وجود آوریم. به وضوح یک شــکاف بزرگ 
میان ادراک افکار عمومی و ادراک نخبگان در مورد نقش 
آمریکا در سیاست خارجی وجود دارد. من فکر می کنم 
که رئیس جمهور جدید این فرصت را دارد تا این دو را با هم 
آشتی دهد. این فرصت برای وی فراهم است؛ اما بستگی 

به خود او دارد که از آن بهره ببرد.
در مورد صالحیت و شایســتگی دونالد ترامپ 
احســاس بهتــری دارید یــا در مــورد جدیت و 

سرسختی وی؟
باید بحث پیرامون این ســؤال را متوقــف کنیم. او االن 
رئیس جمهور منتخب است. ما باید به وی این فرصت را 

بدهیم تا فلسفه خودش را تدوین و توسعه دهد.
به او کمک می کنید؟

تا بــه حال بــا وی مالقات نداشــته ام، امــا از زمانی که 
مسئولیت خود را در دولت کنار گذاشته ام، رهیافت من 
در قبال همه رؤســای جمهور همین گونه بوده اســت. 
اگر از من بخواهد که به مالقات وی بروم، حتمًا این کار 

را می کنم.
بزرگ ترین نگرانی شــما در مــورد ثبات جهانی 

ناشی از این انتخابات چیست؟
این که کشورهای دیگر با شــوک به این مسئله واکنش 
نشــان دهند. من مایلم این احتمــال را مطرح کنم که 
گفت وگوهای جدیدی ظهــور خواهند کرد. اگر دونالد 

ترامپ خطاب بــه مردم بگوید، این فلســفه سیاســت 
خارجــی مــن اســت و برخــی از سیاســت های وی با 
سیاست های قبلی ما همسان نباشد اما اهداف یکسانی 
با آن ها داشــته باشد، نتیجه این می شــود که تداوم در 

سیاست ها حفظ می شود )احتمااًل(.
فکــر می کنید چیــن چگونــه واکنش نشــان 

می دهد؟
من تقریبًا مطمئن هســتم که واکنش چین این خواهد 
بود که گزینه ها و امکانات خــود را بازبینی خواهد کرد. 
به هر حال رویکردهایی که برای دوران اوباما اتخاذ شده 
بودند، می توانستند در دوران کلینتون هم مورد استفاده 
قرار بگیرند اما حاال دیگر نه. هم چنین حدس می زنم که 

واکنش روسیه نیز به همین ترتیب خواهد بود.
فکر می کنید کــه دونالد ترامــپ مدافع پوتین 

است؟
نه. فکــر می کنم صرفًا بــه این خاطر کــه پوتین برخی 
جمالت خوشــایند را درباره ترامپ گفته است، دونالد 
ترامپ هــم همین ادبیات را در پاســخ به پوتیــن به کار 

گرفته است.
آیا فکر می کنید که روابط این دو از قبل فکرشده 

و مشخص است؟
 نه. واقعًا قابل پیش بینی نیست.

پس برای روسیه شانســی در کوتاه مدت وجود 
ندارد که از این وضعیت بهره ببرد؟

به احتمال بسیار روسیه منتظر می ماند تا ببیند اوضاع 
به چه ترتیب پیش می رود. روسیه و آمریکا در حوزه هایی 
با هــم تعامل دارند که هیچ یک از مــا کنترل کامل روی 
عناصــر آن نداریم، مانند اوکراین و ســوریه. به احتمال 
زیاد برخی از دیگــر بازیگران در ایــن تعارضات، آزادی 
عمل بیشــتری برای برخی اقدامات داشته باشند. در 

نتیجه پوتین منتظر می ماند کــه ببیند چه گزینه هایی 
در اختیار دارد.

پس همچنان احتمال بی ثباتی وجود دارد؟
من یک گزاره کلی می دهم: فکر می کنم بخش اعظمی 
از دستگاه سیاســت خارجی جهانی برای ۶ تا 9 ماه در 
حالت تعلیق خواهد بود تا خروجی انتخابات ما مشخص 
شود. آن ها تنها نظاره گر ما خواهند بود؛ در حالی که ما 
یک تحول داخلی را تجربــه می کنیم. آن ها برای مدتی 
این تحول را مطالعه خواهند کــرد؛ اما در برخی مواقع 
رویدادهایی پیــش می آید که تصمیم گیــری را ناگزیر 
می سازد. تنها استثنا در این مورد بازیگران و گروه های 
غیردولتی هستند. آن ها انگیزه زیادی برای برانگیختن 
واکنشی از ســوی آمریکا دارند که موقعیت جهانی ما را 

متزلزل سازد.
اکنون تهدید داعش جدی تر شده است؟

گروه های غیردولتی احتمااًل به این ارزیابی می رسند که 
واکنش دونالد ترامپ به یک حمله تروریستی متناسب با 

اهداف آن ها خواهد بود.
پاسخ و واکنش ایران چه خواهد بود؟

ایران احتمااًل به شکلی صحیح به این نتیجه خواهد رسید 
که اکنون توافق هسته ای بیش از قبل شکننده است. اما 
حتی در برابر فشار زیاد نیز مقاومت بزرگی نشان خواهد 
داد و در عین حــال به مطالعه و پژوهش در مورد ترامپ و 
شناخت وی ادامه می  دهد. هیچ کس اطالع زیادی در 
مورد سیاست خارجی وی ندارد. در نتیجه همه در یک 
دوره مطالعــه و پژوهش غرق می شــوند. در واقع »یک 
جنون پژوهشی« واژه دقیق تری برای این شرایط است.

فکر می کنیــد چرا این اتفــاق )انتخاب ترامپ( 
افتاد ؟

پدیــده ترامپ تا حــد زیــادی واکنــش آمریکایی های 
طبقه متوســط به حمله به ارزش های آن ها توسط قشر 
آکادمیک و روشــنفکر اســت. دالیل دیگری هم در این 

میان وجود دارد، اما این دلیل مهم ترین آن هاست.
پیشــنهاد شــما به ترامپ برای معرفی خود به 

دنیا چیست؟
اول از همــه اینکه خود را مســلط بر همــه چالش های 
فعلی نشــان دهــد. دوم آنکه نشــان دهد کــه در مورد 
ماهیت تحوالت در ســایر کشــورها تأمل می کند. یک 
رئیس جمهور، مســئولیت گریزناپذیر مشخص کردن و 
ارائه دادن مســیر و راه را بر دوش دارد؛ اینکه ما به دنبال 
دســتیابی به چه چیز هســتیم، از چه چیز می خواهیم 
ممانعت کنیم و چرا. برای انجام این مسئولیت وی باید 
هم زمان دست به تجزیه و تحلیل زده و این تحلیل ها را به 

خوبی بازتاب دهد.

آنچه هنری کسینجر، تئوریسین سیاسی درباره دوران ترامپ پیش بینی می کند:

مرد دو چهره



از آنجا که چند ماهی روزنامه تعطیل بود، بیشتر 
پیامک تبلیغاتی برایمان ارســال شــده است. 
پس صرفًا برای پر کــردن این بخش همان ها را به 

استحضارتان می رسانیم.
001-854-512: انجام كلیه پروژه های دانشجویی، 

مقاالتISI و پایان نامه تمام مقاطع. با مجوز رسمی از 
سازمان آفات و نباتات.

1000123456: قالیشویی شربت اوغلی برای آخرین 
بار و به ضرس قاطع اعالم می دارد شعبه دیگری ندارد.

6616: دانشجویان رشته مهندسی برق برای حمایت از 

دانشكده عدد 20 را به 6616 ارسال كنند. جایزه این ماه، 
هزار كمك هزینه ثبت نام تافل. هر پیامك 500 تومان.

# هفل هشت*: متأســفانه رامبد جوان و اسپانسرش در 
فصل های قبل خندوانه از اسم ما سوء استفاده كرده اند كه با 
هشیاری ما آن اسپانسر در این فصل حضور نخواهد داشت.

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  اس ام اس

صفحـــــــه آخـــــــــر

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

9

12

12

 16

95 دی   4 شنبه    700 شماره  وصله پینه

یک وجب روغن

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

خیلی ها فکر می کنند دانشجوها از 
همه اقشار دیگر جامعه سیاسی تر 
روزگاری  البتــه شــاید  هســتند. 
این طور بــوده باشــد، ولــی قطعا 
دانشجوها خودشــان را بکشند هم 
به گرد پای رانندگان محترم تاکســی نخواهند رســید. 
بینش سیاسی و تحلیل هایی که این عزیزان درباره همه 
مسائل سیاســی جهان چه داخلی و چه خارجی دارند، 
به گونه ای اســت که راه اندازی اداره کل تاکسی رانی در 
هر یک از معاونت های وزارت امورخارجه با درصد باالیی 
محتمل می نمایــد؛ به گونه ای که مثاًل معــاون عربی-
آفریقایی وزارتخانه می تواند، یک راننده اختصاصی که 
به صورت خاص روی غرب آسیا و شــمال آفریقا تحلیل 
ارائه می دهد در کنار خود داشته باشد. الغرض سیاسی 
بــودن دانشــجوها بحث اصلــی بود و کشــمکش های 
همیشــگی سیاســی بــودن یــا نبودنشــان، معایب یا 
مضراتش و کاًل سیاسی شدن یا سیاســی کردنشان که 
بیشــتر مهارت های صرف و نحوی را بــاال می برد. ولی 
چندی است که روز دانشجو رنگ و بویی دیگر هم به خود 
گرفته اســت. قبل ترها کاًل روز دانشــجو و خود دانشجو 

به خصــوص کله اش بــوی قورمه ســبزی مــی داد ولی 
جدیدًا رنــگ و بوهایی که در ادامه آورده خواهد شــد در 

حال جایگزینی است:
روز دانشجو به همراه ُجنگ شادی با حضور خنداننده 

برتر قرن؛
روز دانشجو با حضور پرشــور لیدرهای دو تیم محبوب 

پایتخت با شعار های مهیج و خانوادگی؛
روز دانشــجو با اجرای زنده گروه موســیقی »X-خز و 

خیل« بدون آالت موسیقی و فقط با باد گلو؛
روز دانشــجو با برنامه های جدید سیرک خلیل عقاب و 

ببر بنگال؛ 
روز دانشــجو بــا حضــور زوج هنــری ســریال های 

تلویزیونی که هر کانال بزنی آن ها را می بینی؛
روز دانشجو با بهترین تقلید صدای دانشگاه از صدای 

استادان و نحوه تدریس آن ها؛
روز دانشــجو بــا برگزاری مســابقه »هرکســی بیشــتر 

کباب های سلف را خشک خشک بخورد«؛
روز دانشجو با کارگاه برقراری ارتباط مناسب و سازنده 

جنس مخالف با جنس موافق؛
روز دانشــجو با حرکات موزون و گــه گاه ناموزون)تو رو 

خدا ببخشید کم تمرین کردن(؛
روز دانشجو با نمایش فیلم هندی »هپی هپی، کوچنه 
کوچنه« با حضــور ســتاره بالمنازع بالیوود شــاهرخ 

خان؛
روز دانشجو به همراه بازار فصلی تبادل اجناس دست 

 اول و دست دوم دانشجویی؛ 
روز دانشجو با آرایش ویژه برای روز دانشجو؛

روز دانشجو به صرف شربت و شیرینی؛
روز دانشجو با ایاب و ذهاب؛

روز دانشجو قدم رنجه کردید تشریف آوردید؛
روز دانشجو خودتون گلید، چرا گل آوردید؟

روز دانشجو ِاوا ... چی بپوشم؟!
روز دانشجو شاباش شاباش.

خالصــه آنکه بــه نظر می رســد بیــن اینکه دانشــجو 
سیاســی باشــد یا نباشــد، باید فکر جدی تری شود و 
کمی به عواقب سیاســی نبودنشان هم اندیشید. بهتر 
است دانشجو سیاسی باشد، البته فقط در روز دانشجو 
آن هم توی ســالن برنامه و وقتــی آمد بیــرون انگار نه 
انگار، حاال برود دنبال همان مواردی که باالتر گفتیم. 

این طور بهتر است!

»روزدانشجوبهصرفشربتوشیرینی«

یک خسته نباشید اساسی 
به دوستان شورای صنفی که 
حواسشان به روز دانشجو با 

چند غذای مختلف بود.

لیلالشک
سپس توجه شما را جلب 
می کنم به پدیده عجیبی 
که امســال اتفــاق افتاد و 
آن اینکــه بر اســاس علم 
نجوم، طول دو شــب 30 
آذر و 1 دی ماه، با هم برابر بوده و امســال دو 
شــب یلدا داشــتیم. لذا به نوعی برای اهل 
یلدا، اعــم از مصرف کننــده و تأمین کننده 
آجیــل و هندوانــه، امســال 30 آذرمــاه، 
لیل الشک بود و خالصه بازار یلدا تحت تأثیر 
ایــن شــایعه دچار هــرج و مــرج بــود. تازه 
خبر ندارید کــه امروز دو شــریفی دیدم که 
طبق عادت همیشــگی شریفی ها مشغول 
سنجیدن هوششــان )به هر بهانه( بودند و 
بر ســراینکه تولد یلدا خانم ها و آقا پسرهای 
متولد 30 آذر امســال کی باید برگزار شود، 

بحث می کردند. 
اما لیل الشک هم در زندگی انسان ها انواعی 

دارد که به دو نوع آن می پردازیم:

لیل الشک درسی:
یکــی از بدتریــن اتفاقاتی کــه می تواند برای 
یــک دانشــجو بیفتد این اســت که شــب، در 
اوج خســتگی حاصل از یک روز سخت کاری 
یا درســی، به محــض اینکه دراز می کشــید، 
یادتان میفتد که فــردا باید تکلیف فالن درس 
را تحویل می دادم؟ یا خدای نکرده بفهمید که 
فردا امتحان دارید ولی شک دارید که درست 
باشــد یا خیر. در ایــن حالت اگر بلند شــوید 
درس بخوانیــد که کاًل گزینه جذابی نیســت، 
خصوصًا اگر آن شــب، شب موعود نباشد. اگر 
هــم تصمیم بگیرید بخوابیــد، خوابی مملو از 
تشــویش و رژه بی نظــم لشــکری از فرمول ها 

نصیبتان خواهد شد.

لیل الشــک تولد، روز مادر، روز دختر، روز 
جوان:

چرا نگفتیم روز مرد؟ روز پدر؟ درست که در این 
دوره زمانه مرد پیدا می شــود ولی که چه. انگار 
اگر زیاد پیدا شــود توفیری می کنــد. روزهای 
نامبرده شــده در عنوان، همگی جزو روزهایی 
هســتند که حتی اگر زمان دقیق آن را بدانید، 
احتیاط واجب است که  به سان یوم یا لیل الشک 
ماه رمضان با آن برخورد کنید. زیرا اگر انســان 
باشید و جایز الخطا )ممکن الخطا( و همچنین 
پیرو مکتب مورفی، باالخره یک در میلیون قطعًا 
برای شما همان »یک« اتفاق می افتد که یک روز 
با تأخیر این روز یا شــب را به یاد داشته باشید. 
پس بهتر است ریسک نکرده و حریف را یک روز 
زودتــر غافلگیر کنید. در هر صــورت اگر آقای 

Nash هم بود، همین کار را می کرد.

ایــام ســرد و ســخت امتحانــات، دلــی  در 
 گــرم و عملکــردی فوق العــاده را بــرای شــما 

آرزومندیم.

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به پاییز که مجبور بود دوری ما را تحمل کند. تقدیم می شود به دوری و فراق 
و کاش پایانش همیشه وصال باشد. تقدیم می شــود به همه چیزهایی که تا هستند قدرشان را نمی دانیم. تقدیم 
می شــود به همه وقایعی که در این 3 ماه رخ دادند و فکر کردند می توانند از دست ما قسر در بروند، اما زهی خیال 
باطل که جوجه را آخر پاییز، حول و حوش 4 دی، می شــمارند. تقدیم می شود به واکنش های دیدنی و بجایی که 
مسئوالن به آن وقایع نشــان دادند، چنان  که جان لوئیجی بوفون دیگر تصمیم گرفته خداحافظی کند. در انتها 

تقدیم می شود به همه کسانی که از شماره 0 تا ۷00 در انتشار روزنامه همکاری داشته اند.

تقدیممیشودبه...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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