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کشتگانرامیشماریم
خدا رحمــت کنــد جالل 
را کــه 50 ســال پیــش در 
ارزیابی شتاب زده ای نوشت: 
»خوشبختی در این است که 
در والیت ما خبرهای اساسی، 
همیشه زیرُجلکی اتفاق می افتد، چه در سیاست 
و چه در ادب و هنر. و بوق وکرناهــا وقتی خبردار 
می شــوند که هنگامه جنگ گذشته است و دارند 

کشته ها را می شمارند. و چه بهتر!«.
50 ســال گذشــته و ما هنوز هم که هنوز است، 
داریم کشته ها را می شــماریم. داریم کشته ها را 
می شماریم، وقتی تجمع استکبارستیزی برگزار 
می کنیم و زیرپایمان پرچم اسرائیل و آمریکاست؛ 
امــا صدایمان درنمی آیــد به وقت ســتم دیدن. 
بغل گوشــمان از دختری خفت گیری کرده اند و 
ما ســرگرم »مرگ بر«گفتن به کسی بوده ایم که 
اگر خوب به ویژگی هایش دقــت کنیم، این طور 
موقع ها کم از او نداریم؛ چراکه آن قدر بلد هستیم 
که بفهمیم سکوت بر ستم، همان ستم است از نوع 

مذبوحانه اش.
هزارباره که نزدیک 13 آبان می شــود، سخنران 
دعــوت می کنیم کــه برای بــار چنــدده هزارم 
به ما بگوید چرا ســه نســل قبل از ما از دیوارهای 
سفارت آمریکا باال رفتند؛ اما ککمان نمی گزد که 
همین حاال قوانین من درآوردی به اســم دین به 
خورد دانشجویانی می دهند. مهم نیست پزشک 
وجدانش به درد نمی آید در مقابل دختری ترسیده 
از زورگیرها. ما همیشــه فقط مشــغول شمردن 
کشــته های جنگ های گذشــته بوده ایم. وقتی 
می گویم ما، یعنی نســل خودمان، همین نســل 
انقالب نکــرده  جنگ ندیــده. آدرس به غلط رفته 
است که به خیالش تمام انقالبی گری فقط خالصه 
می شود در فحش دادن به غرب و آمریکا و دولتی که 

مطابق میل جناحی اش عمل نکند. 
هنگامه  جنگ های نسل قبل گذشته  است و ما باز 
هم مشغول شمردن کشته های همان جنگ هاییم. 
وقتی تمام دغدغه  اصالح طلبانه و روشنفکرانه مان 
می شــود ممنوع التصویری کســی  کــه وقتی 
رئیس جمهور شــد، احتماالً خیلی از دانشجویان 
سرگرم سیاست، به دنیا هم نیامده بودند یا پُِر پرش 
پنج شش سال داشته اند. یا هشتگ می زنیم و تقال 
می کنیم علیه وزیر پیشــنهادی، بدون آنکه حتی 
بدانیم چرا. جلسه و میتینگ می گذاریم و مطابق 
آرمان های روشــنفکرانه مان از آزادی و احترام به 
انسانیت می گوییم و حرف های نسل قبلمان را از 
حفظ، تَکرار می کنیم؛ اما در مواجهه  مســتقیم با 
مسئله های اجتماعی دهانمان بسته است که اصاًل 

مهم هم نیست.
فعالیت های دانشــجویی به محاق می رود، وقتی 
دغدغه های مــا صادقانه برآمــده از متن زندگی 
اجتماعی  سیاسی مان نباشد و فقط تکرار بی مایه  
حرکات نســل های قبل باشــد. دیــن، اخالق، 
انسانیت، ظلم ســتیزی، عقالنیت و آزادی، همه 
کلماتی بی محتوا هســتند، وقتی ظلــم واضح به 
دانشجو، نداشــتن وجدان و مســئولیت کاری را 
در هنگامه  جنــگ نمی بینیم و باز هم، مشــغول 

شمارش کشته های جنگ های گذشته ایم.

سرمقاله

سال ها بود افرادی که میل به غذای سلف نداشتند، یا 
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رهپویان راه مهندسی
حلقه های راه مهندسی، سلسله برنامه هایی اســت که بسیج در دانشکده ها برای 
آشناکردن دانشجویان ورودی با فضاهای کاری و مهندسی طراحی و برگزار می کند. 
جلسه دوشنبه حلقه های راه مهندسی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، با موضوع 
کارآفرینی یا کارمندی با حضور مهندس علی پنیریان، پژوهشگر، مخترع و مؤسس 

دو شرکت دانش بنیان و دانش آموخته مهندسی مکانیک و  MBA دانشگاه امیرکبیر، در سالن سبز دانشکده از 
ساعت 16تا18 برگزار می شود. بازدید از شرکت نفت بهران، مخصوص دختران رشته مهندسی شیمی و نفت روز 
چهارشنبه از ساعت 9 صبح برگزار می شود. برای کسب اطالعات بیشتر به آیدی A_13770@ مراجعه کنید.

سریع و خشن
بر همه ما واضح است که سرعت دوچرخه سوار، بیشتر از سرعت عابر پیاده است؛ 
بنابراین با استفاده از  دوچرخه، هم در وقت صرفه جویی می شود، هم امنیت شما 
در خیابان های منتهی به دانشگاه ارتقا می یابد! دانشگاه نیز برای ایجاد سهولت در 
استفاده از دوچرخه راه هایی را قرار داده است. راه اول به ودیعه گرفتن دوچرخه از 

اداره رفاه دانشجویی است. راه دوم هم که هنوز در دست آزمایش است، استفاده از دوچرخه های اشتراکی 
است. در اجرای آزمایشی این طرح 95 دستگاه دوچرخه در اختیار دانشجویان قرار داده شده و سه ایستگاه در 
محوطه دانشگاه و دو ایستگاه در خوابگاه احمدی روشن و طرشت3 به این منظور تخصیص داده شده است.

صنفی در صحنه
خبری که هفته  پیش حسابی ســروصدا کرد، هم زمان شدن یکی از چند سرقت و 
زورگیری ها با حرکت بهداری و ویزیت نکردن بیمار اورژانسی بود. در پی این اتفاقات، 
شورای صنفی هم سکوت نکرده و دســت به کار شده است. شورای صنفی در این 
راستا بیانیه داده است و در قسمتی از این بیانیه می گوید: »آیا نباید در برابر قانونی 

که حالت اضطرار را نادیده می گیرد، ایســتاد؟«. از طرف دیگر شورای صنفی در کانال خود، از دانشجویان 
خواســته که درصورت اینکه تجربه  ناامنی دارند، به این شــورا اطالع دهند و در این راستا فرم هایی را هم در 

خوابگاه منتشر کرده است.

این نقشه سر دراز دارد
نوشتن طرح کســب وکار)Business Plan( یکی از بخش های مهم در کارآفرینی 
اســت و یادگیری کاربرد و چگونگی تدوین آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
ازاین رو ستاک شریف قرار است کارگاه طرح کسب وکار را روز چهارشنبه 17 آبان از 
ساعت 15تا17 برگزار کند. مدرس این کارگاه آقای محمد فراهانی فارغ التحصیل 

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه شریف  است. او  که  بنیان گذار استارتاپ استاد بانک هم است، قرار 
است درباره سرفصل هایی ازقبیل چرایی وجود کسب وکار، تعیین و ارزیابی مدل درآمدی، ارزیابی وضعیت 

کنونی و... بحث کند. برای اطالعات بیشتر به سایت setak.sharif.ir  مراجعه کنید.
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بــرای ســهولت در رفت وآمــد دختــران   
و  طرشــت2  خوابگاه هــای  خوابگاهــی 
شــوریده، تا زمان امتحانات روزهای شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 17:30تا20:30  به 
فاصله هر نیم ســاعت، یک ون از در صنایع 

به خوابگاه و به عکس حرکت می کند.
آب گــرم ســالن ورزش اســتاد جبــاری   
مدت هاســت قطــع اســت و ورزشــکاران 
نمی توانند پــس از تمریــن دوش بگیرند. 
مســئوالن ســالن بارهــا بــا موتورخانــه 
تأسیسات تماس گرفته اند؛ ولی همیشه با 

وعده امروز و فردا مواجه شده اند.
اگر در ســال گذشــته بــه جرگــه متأهالن   
پیوســته اید و در طرح ازدواج دانشــجویی 
ســال تحصیلی 95-96 ثبت نام کرده اید، 
برای دریافت کارت هدیه 200 هزار تومانی 
ریاســت دانشــگاه، با همراه داشتن کارت 
دانشــجویی به نهاد رهبری مراجعه کنید. 
اگر هر دوتان شــریفی هســتید، دو کارت 

هدیه دریافت می کنید.
دانشگاه و فدراســیون تکواندو تفاهم نامه    
همکاری ای درراستای ارتباط مؤثر با هدف 
مشارکت و بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات 
دانشــگاهی،  صاحب نظــران  ارزشــمند 
و  فنــی  تجهیــزات  توســعه  به منظــور 

توانمندسازی فدراسیون امضا کرده اند.
با توافق صورت گرفته بین مؤسســه علمی   
انتشــارات دانشــگاه صنعتــی شــریف و 
انتشــارات صانعی، دانشــجویان دانشگاه 
صنعتی شریف می توانند روزهای سه شنبه 
هر هفتــه با مراجعــه به انتشــارات صانعی 
واقع در خیابان انقالب، نرسیده به خیابان 
12 فروردیــن، پــالک 1213 و ارائه کارت 
دانشــجویی خود، از تخفیف 15درصدی 
این انتشــارات برای تهیه همــه کتاب های 

موجود در آن انتشارات بهرمند شوند.
به مناســبت هفتــه کتــاب و کتاب خوانی،   
جلســه گفت وگو درباره کتــاب خودفریبی 
زاهــد  اثــر، دکتــر  بــا حضــور مترجــم 
شیخ االسالمی، فارغ التحصیل دانشکده 
مکانیک به همراه بازدیــد از باغ موزه کتاب 
تهــران، روز یکشــنبه 21 آبــان از ســاعت 
17تا20 برگزار می شــود. بــرای ثبت نام تا 
سه شــنبه مهلت دارید و می توانید با آیدی 

samirafv@  تماس بگیرید.

ســال ها بود افرادی که میل به غذای ســلف نداشــتند، یا از حجم ترافیک TA و فعالیت فوق برنامه، از غذای ســلف جا می ماندند، مشتری  بوفه های آزاد مشــهور به هایدا و آیدا بودند؛ اما از امسال، اوضاع تغییر کرده اســت. مهندس امیرعلی یاسینی که ازقضا شریفی هم است، گفت وگو
مجموعه تعاونی چندمنظوره دانشــگاه را متحول و تبدیل کرده است به مجموعه ای بسیار زیبا با امکانات ویژه.

قرار بود مجموعه به اول مهر برســد. چرا 
نرسید؟

چند اتفاق باعث شــد کمــی کار عقــب بیفتد. اولین 
عامل دیــر تحویل گرفتــن مجموعه بــود )16 خرداد 
امســال(. مشــکل دیگــر برخــی مســائل اجرایــی 
بــود؛ مثاًل ســتون گذاری های نیم طبقــات باتوجه به 
محدودیت های وجود سقف و عدم امکان استفاده از 

جرثقیل کار زمان گیری بود.
مجموعه از چه بخش هایی تشــکیل شده 

است؟
بــه طــور کلــی 4 نــوع غــذا پیش بینــی کرده ایــم؛ 
ایرانی، ســاالد بار و پاســتا، فســت فود و کافی شاپ. 
1300تا1400 مترمربع فضای نشیمن ایجاد کردیم. 
به طــور کل 620 نفر را می توانیــم به صورت هم زمان 
ســرویس دهی کنیم. 70 نفر فضای VIP با ســرویس 
ویژه )مثــل ظروف چینی( و دو منــوی غذای عادی و 
ویژه بــا قیمت های باالتر برای کســانی که همایش یا 
برنامه ویژه ای دارند. قسمت خانم ها و آقایان دو بخش 
سرپوشــیده و بالکن دارند. یک سوپرمارکت در شمال 
مجموعه طراحی شده است و یک کافه که به سه طرف 
)آقایان، بانوان و فضای باز جکوز( ســرویس می دهد. 
قسمت آقایان یک بخش Game Center یا بخش بازی 
هم دارد که 6 دستگاه پلی استیشن و مانیتور برای آن 

در نظر گرفته شده است. 
خانم ها بازی نکنند؟

خانم ها چون اهل فوتبال نیســتند، برایشان قسمت 
بازی پیش بینی نکردیم فعاًل.

پیمانکار چه کسی است؟
خودمــان همه کارها را بــر عهده داریــم. هیچ چیز به 
بیرون از مجموعه واگذار نشــده اســت. ما فقط صرفًا 
برای هر قسمت مدیری گذاشته ایم که اکثرًا از دوستان 
و معتمدین ما هســتند و همگی ســابقه کار مشــابه را 
داشــته اند. همه نیروهای دیگر نیز به طور مســتقیم 

تحت استخدام خود ما قرار گرفته اند.
اگر مشکلی بین مشتری و مجموعه پیش 
بیاید، شــاکی بایــد به چه کســی مراجعه 

کند؟

ما یک کانتر امور مشــتریان خواهیم داشت و هرگونه 
مســئله ای را ســعی می کنیم از همان قســمت و در 
داخل خــود مجموعه حــل کنیم؛ مثاًل بــا یک رفتار 
مناســب، یــک پیشــنهاد ویــژه و... . درصورتی کــه 
مســئله به هر دلیلــی در داخل مجموعه حل نشــد، 
اداره امور تغذیه محل مراجعه دوســتان خواهد بود 
که جرایمی را بــرای تخطی احتمالی ما درنظر گرفته 
است. ضمن اینکه دو ناظر در مجموعه فعال خواهند 
بود؛ یکی ناظر بهداشت و دیگری ناظر آشپزخانه ها 
که می تواننــد هر زمــان از هرجایی که خواســتند، 

بازدید نمایند.
قیمت غذاها چگونه است؟

قیمت ها براساس آیدا و هایدای سابق و پیمانکار سلف 
آزاد تعیین شده است و حتی از سلف آزاد کمتر است.

کانکس های بیرون چه می شوند؟
باید جمع شوند.

برویم ســراغ کســب و کار. شــما که برای 
رضایت خدا این کار را نکرده اید و منفعتی 
داشته اســت. چرا اینجا ســرمایه گذاری 

کردید؟
کار تغذیه در دانشگاه کار سوددهی است. ضمن آنکه 

نسبت به شریف عالقه داشــتم و تصمیم گرفتم کاری 
متفاوت کنم. راه اندازی این مجموعه جدید برای خود 
من چالش جذابی بود. امیدوارم با موفقیت در اینجا، 
بتوانیم سال های آینده در دانشگاه هایی که این امکان 

را دارند، پروژه های مشابهی بگیریم.
چقدر ســرمایه گذاشــته اید و بازدهی آن 

چقدر است؟
ســرمایه گذاری در مقیاس میلیارد بوده است که فکر 
می کنم تا قبل از سه سال بازگشت داشته باشد. البته 
ما خیلی بیشتر از چیزی که با دانشگاه قرار داشتیم، 

هزینه کردیم.
مدت قرارداد چقدر اســت و اینکــه آیا به 

دانشگاه اجاره ای هم پرداخت می شود؟
مدت قرارداد 5 ســال است )BOT(. طی این قرارداد 
ما اینجا را با هزینه خود تجهیز می کنیم و در عوض آن 
دیگر اجاره ای به دانشــگاه نمی دهیم. پس از 5 سال 
دانشــگاه می تواند یا با من تمدید کند یا کار را به کس 

دیگری بسپارد.
چه انتظاری از دانشگاه دارید؟

دانشگاه باید هوای ما را به خاطر بخش خصوصی بودن 
داشته باشد. مثاًل پشتیبانی های خدماتی و تأسیساتی 
کاملــی از ما بــه عمل بیاورد یــا تخفیفاتــی را در مثاًل 
حامل های انرژی بــرای ما درنظر بگیــرد و رفت وآمد 
همــکاران ما را تســهیل نماید. بزرگ تریــن نگرانی ما 

مأیوس شدن است.
آیا CRM هم خواهید داشت؟

بله قطعًا. پیشنهادهای ویژه، مدیریت امور مشتریان، 
حذف معطلی سفارش و دریافت غذا جزء اولویت های 
ماســت. ضمن اینکه مجوز 4 پیک را نیــز گرفته ایم و 
حتی می توانیم غــذا را برای افراد با ســرویس ویژه به 

اتاقشان ببریم.
حرف آخر؟

امیدوارم این حرکت مورد اقبال دانشگاهیان قرار گیرد 
و انتظارات مــا را هم برآورده نماید. جــا دارد از آقایان 
مهندس سیه بازی و مهندس میرباقری هم کمال تشکر 
را داشته باشم که با حمایت هایشان ما را در تحقق این 

کار بزرگ در زمان کم یاری کردند.

شریف پالس سه شنبه افتتاح می شود

یک افتتاحیه بزرگ
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و هوایی که در این نزدیکی است
دکتر وحید حسینی، مدیر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و از طرفی عضو هیئت 
علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است. دکتر حسینی چند روز قبل در 
گفت وگویی، از دستاوردهای شرکتش و همچنین همکاری هایش با دانشگاه صنعتی 
شــریف گفت. او ســامانه  پیش بینی وضعیت آلودگی هوا را معرفی کرد که قادر است 

وضعیت آلودگی را  در 72 ساعت آینده پیش بینی کند. این سامانه با همکاری هسته پژوهشی سوخت، احتراق و 
آالیندگی دانشکده مهندسی مکانیک ساخته شده و دسترسی به آن هم راحت است. ازطریق سایت این سامانه و 
همچنین اپلیکیشن »کیفیت هوای تهران« که اخیرًا راه اندازی شده است، می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خسته نباشید خانم ناصری
سه شنبه گذشته مراسم تودیع یکی از مدیران بسیار جوان و توانمند دانشگاه برگزار شد. 
مهندس مونا ناصری، ورودی 87 مهندسی شیمی دانشگاه که از فعاالن دانشجویی در 
مرکز کارآفرینی و انجمن های علمی بود که با کمک و اعتماد مهندس دهبیدی پور، رئیس 
وقت مرکز رشد وکارآفرینی، از مهم ترین عوامل تأسیس شتاب دهنده شریف در سال 92 در 

مرکز کارآفرینی لقب گرفت. پشتکار و نظم و تعامل سازنده کارکنان جوان با یکدیگر و راهنمایی مراجعه کنندگان مشتاقی 
که برای ارائه طرحشان به ستاک )ستاد شتاب دهنده شریف( می آیند، خصوصیات مجموعه تحت مدیریت ناصری بود. 
این مجموعه با پایان خدمت وی، به دکتر کاشانی سپرده شده است. با آرزوی موفقیت برای هر دو مدیر شریف دانشگاه.
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هدف خوب، روش نادرست 
ز  ا همــه  روزهــا  یــن  ا رؤیا احمدیان *

زورگیری های اخیر اطراف دانشگاه می گویند 
و می نویســند؛ امــا یکــی از آن هــا بــه دلیل 
حواشی، بیشتر نقل محافل شده است. روایت 
دختری که پس از ناکام گذاشــتن دزد، خود را 
به بهداری رســاند تا مرهمی برای حالش پیدا 
کند؛ اما با کمال خون ســردی می شنود چون 
پزشــک زن درحال حاضر نیســت، حاضر به 
پذیرش او نیســتند. بماند اینکــه پس از این، 
دخترخانم چه کرد؛ اما خبر ممنوعیت ویزیت 
پزشــک غیرهم جنس کــه معلوم نیســت چه 
زمانی و به صالحدید چه کســی تصویب شده 
اســت، باعــث تعجــب موافقــان و تمســخر 

مخالفان شد.
ســؤاالتی مطــرح اســت؛ اینکه آیا مســئول 
گاه به مســائل روز  محترم بهــداری با فقیــه آ
مشورتی کرده اند؟ آیا جایز است برای رسیدن 
بــه اهــداف درســت و مطابق حــدود الهی از 
روش های نادرســت اســتفاده شــود؟ شاید 
مهم تریــن انتقاد، شــیوه اجرای ایــن قانون 
اســت. با مراجعه به احکام دراین بــاره به این 
نتیجــه می رســیم، مادامی که دسترســی به 
پزشــک هم جنــس اســت، بــه غیرهم جنس 
مراجعــه نکنــد، مگــر در مــوارد ضــرورت یا 
جایی که هم جنــس توانایی کافی ندارد. حال 
باید پرســید این تصمیم باتوجه بــه این حکم 
گرفته شــده یا از خــدا هم جلــو زده ایم و این 
را نیز مجــاز نمی دانیــم! باتوجه به نیت خوب 
مســئول بهداری، احتمااًل به علت کم توجهی 
این تبصره از قلم افتاده اســت؛ اما تبعات این 
موضوع را کجا باید دیــد؟ اگر اتفاقی برای آن 
دختر می افتاد، همــه، دین را متهم می کردند 
و در پی این دســت مسائل اســت که برچسب 
خشــک مذهبی به دین داران می زنند. اما آیا 
واقعًا اجرای کامل احکام الهی به ضرر ماست 
یــا نظــرات کارشناسی نشــده اشــخاص این 
تصــور را ایجاد کرده اســت؟ بنده به شــخصه 
باور دارم درصورتی که به همه ابعاد دســتوری 
الهــی توجــه شــود، نه دیــن داران ســرزنش 
 می شــوند و نه جایی برای مخالفــت منطقی 

می ماند.
مــا مدعیــان دیــن داری بایــد خیلی بیشــتر 
حواسمان به این مســائل باشد. از این دست 
معضالت در جامعه ما کم نیست و اگر مسئولی 
اشــتباهی را بــا نام دیــن انجــام می دهد، به 
پیکره اســالم که کامل ترین دینی است که به 
بشر داده شــده، خدشــه وارد می کند. کم از 
تصویب قوانین ناپخته نشــنیده ایم و با اولین 
اشــتباه ســرزده، این جمله را از افراد مخالف 
شــنیدیم که جمهوری اســالمی است دیگر! 
حواسمان باشد به عنوان شیعه و پیرو اهل بیت 
 باید زینت اسالم باشــیم و نه باعث دین زدگی 

عمومی.
 *مسئول واحد خواهران هیئت 
الزهرا)س(

قصــه زورگیری ها  داشــت تکــراری گزارش
می شــد، تااینکه یکی از زورگیری ها 
قصه ای جدید را رو کرد. دانشــجوی 
دختری در اطراف دانشــگاه با حمله 
زورگیرهــا مواجــه می شــود. بــه هر 
ترفندی از دســت زورگیر مســلح به 
چاقو فرار می کند و خود را به دانشگاه 
می رساند. آن قدر ترســیده است که 
حالش خــوب نیســت. به بهــداری 
می رود. از شــانس بد او، ساعت بین 
12تا14 اســت و پزشک زن نیست و 
پزشک مرد می گوید اجازه ندارد او را 
ویزیت کند! این گونه بود که شــریف 
نتوانســت مأمــن یکــی از اعضــای 

خانواده اش باشد.

داســتان خطی باال اتفاقی بود که هفته 
گذشــته بســیار خبرساز شــد. در سال 
تحصیلــی جدیــد، قانونی وضع شــده 
است که طی آن پزشک مرد اجازه ندارد 
بیمار خانم را ویزیت کنــد. این موضوع 
باعــث شــده اســت مراجعــان خانم به 
بهداری، در ســاعات 12تــا14 نتوانند 
سرویســی دریافت کنند. البته به گفته 

مسئول محترم بهداری چنانچه وضعیت 
فرد نامساعد باشــد، فورًا به مراکز بیرون 
دانشــگاه معرفی و اعزام خواهد شــد. 
هرچند ســؤال بعدی این اســت که چه 
کسی تشــخیص خواهد داد بیمار باید 

اعزام شود یا خیر.

چرا پزشک زن در آن ساعت نداریم؟
یکی دیگر از سؤاالت این است که ساعت 
12تا14 چــرا نباید پزشــک زن حضور 
داشته باشد. درحال حاضر از 8تا12:30 
و از 14تا20 پزشــک خانــم در بهداری 
حضور دارد. سراغ پزشک خانمی رفتیم 

که از 8تا12 در بهداری مســتقر اســت 
و علت را از وی جویا شــدیم. خانم دکتر 
منوچهری به مــا گفت که قانون کار، وی 
را موظف کرده است تا ساعت 12 حضور 
داشته باشد و ســاعات اضافی مشمول 
اضافــه کاری خواهد شــد. ازآنجایی که 
دانشــگاه به وی اضافه کار نمی دهد، او 
نیــز دلیلی برای اضافه مانــدن ندارد لذا 
همیشــه ســاعت 12:30 کارت خروج 
خود را می زند. ســؤال بعدی این اســت 
که چرا قرارداد پزشــک خانم دکتری که 
از 14تــا20 می آیــد، از 12تا18 بســته 

نشده است.

جلوتر از خدا
موضــوع اصلی اما برخوردی اســت که 
با دانشــجوی بیچــاره شــده. اکنون از 
هر مســئول مرتبطی که در مورد قاعده 
انطباق سؤال می شــود، می گوید اصال 
چنین دســتوری وجود ندارد و از منشور 
حقوق بیمار صحبت می کند اما داستان 
اینجاست که این برخورد اتفاق افتاده و 
بهرحال یک نفر اشتباه کرده است. اگر 
تصمیم فردی پزشــک یا اپراتور بهداری 
بوده چرا وی توبیخ نشــد؟ اگر دســتور 
بخش خاصی از دانشــگاه اســت با چه 
استداللی؟ تا االن که هیچ یک مسئولیت 
این اشــتباه را برعهــده نگرفته اند. اگر 
فرض کنیم خدای ناکرده برای این دختر 
خانم اتفاقی می افتاد، قرار بود دانشگاه 
با بحرانی مشــابه بحران آسانسور روبرو 
شــود؟ اذهان عمومی و در پیشانی این 
پیگیری، شورای صنفی دانشگاه منتظر 
معرفی خاطــی، اصالح قانــون و اعالم 
جرائم احتمالی این اتفاق هستند تا دیگر 
هیچ کــس به خود اجــازه ندهد رفتاری 
غیرمسئوالنه چه در سطح مدیریت و چه 
در ســطح کارشناســی و خدمت رسانی 

بروز دهد.

تبعید امام، دانش آموز شــهید و  گزارش
تسخیر سفارت؛ ســه گانه ای از فراز مالجعفری

صفحه ای مهــم از تقویم ایــران که این بار حســن 
رحیم پور ازغدی آن را خواند.

یکشــنبه، 7 آبــان ســخنرانی تقریبًا گرمی بــا عنوان 
»بازخوانی اسناد النه جاسوسی« در سالن آمفی تئاتر، 
بــه دعــوت بســیج دانشــجویی برگــزار شــد و رحیم 
پورازغدی این اتفاق تاریخی را دوبــاره تحلیل کرد. از 
ســخنرانی های تلویزیونــی و مؤسســه »طرحی برای 
فردا« که بگذریم، شاید یکی از علل اصلی معروف شدن 
رحیم پور، اظهارنظرهای تند و صریح و گاه توهین آمیز  
او باشــد. ایده پرداز مهم و آگاه حــال حاضر مذهب و 
سیاســت، این بازخوانی را هم با چاشنی طنز و تحقیر 
و تمســخر همراه کرد. وی  بحث را بــا صحبت راجع به 

استکبارستیزی آغاز کرد.

ایران شاه، برد_برد بود
بحث از همــان ابتــدا در رفت وآمــدی بیــن اتفاقات 
سال های انقالب و االن کشور بود. سیاست و نقشه های 
آمریکا، نگاه انقالبی، اندیشــه های امام، اشــتباهات 

شــاه و دغدغه های روز کشور نقاط اصلی بحث بودند. 
رحیم پور معتقد بود آمریکا هیچ تغییری نکرده و هنوز 
همــان سیاســت هایی را دارد که اســناد النــه گواه بر 
آن ها هســتند. تعریف ایران درمقابل اســالم، ترکیب 
ایدئولوژی ها علیه حکومت، افزایش قدرت لیبرال های 
مذهبــی و کاهش قدرت افراطیون از موارد ذکرشــده 
بود. رحیم پور شــاه را نوکری برای آمریکا توصیف کرد 
که درنهایت به ذلت رسید و ســازش با آمریکا را فریبی 

دانست که هم اکنون نیز کشور با آن درگیر است.
هم زمانی روز سخنرانی یا روز کوروش کبیر و زمزمه های 
جدایی کردستان هم باعث شدند رحیم پور در بخشی از 
سخنرانی اش به ملی گرایی، نژادپرستی و تفاوت های 

آن ها بپردازد.

چوب الف بر سر ما
گــرم بودن ســالن آمفی تئاتــر، رفت وآمدهــای زیاد و 
مشخص بودن قشــر مخاطب رحیم پور و متن، نکاتی 
از مراسم بودند که شــاید بتوان آن ها را دالیلی دانست 
برای شوروهیجان نداشتن سخنرانی و کلیشه ای شدن 
بحث در بعضی لحظات؛ ولی آیا داســتان به همین جا 

ختم می شود؟

در میان این بازخوانی هــا، بازنگری ها و ورق زدن های 
تاریخ، چیزی همیشه جا می ماند و آن دانشجو است؛ 
دانشجو و دانش آموزانی که همیشه نقش اول این دست 
داســتان ها بودند، ولی در پایان دیده نشدند و شنیده 
نشدند و حتی در همچین مجمعی گفته نشدند. شاید 
برای شاه، ایران برد_برد بود، شاید االن ایران همه جا 
مساوی باشد، ولی انگاری برای دانشجو، ایران همیشه 

باخت_باخت است. 

قصه تلخ بی پناهی دختر دانشجویی که زورگیرها به او حمله کردند

بانوان را ویزیت نمی کنم

گزارشی از بازخوانی اسناد النه جاسوسی توسط رحیم پور ازغدی

نحس ترین 13 تاریخ سیاسی آمریکا

نامه وارده
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دانشگاه باید نسل 3 باشد، از نـــــــــــــــــــــــــــوع مترقی

علم نافع 
نمي تــوان از نقــش بي بدیل دانشــگاه 
صنعتي شــریف در توســعه کارآفریني و 
کســب وکارهاي دانش بنیان به ســادگي 
گذشــت. کافیســت نگاهي به وضعیت 
کســب وکارهاي دانش بنیان ایجادشده 
در کشــور بیندازیم که بــه برندهایی بزرگ تبدیل شــده اند. 
دانش آموختگان ما به شــکل هاي مختلف، نقش مؤثري در 
این کســب وکارها دارند و این موضوع به جریانی ریشه دار و 

مهم در کشور و دانشگاه بدل شده است.
این اتفاقات، واکنش هاي مختلفي را به همراه داشته است. 
عالقه منــدم در این ارتباط به ســه نکته که بــه نظرم اهمیت 

بیشتري دارد، اشاره کنم.
اول: گاهی مشاهده مي شود که مفاهیمي چون کارآفریني 
و علم را در مقابل هم قرار مي دهند. اساسًا با اینکه دو مفهوم 
متعالي و مکمل را در مقابل هم قرار دهیم، مخالفم. به نظرم 
علم و کارآفریني در مقابل هم نیســتند. اتفاقــًا در کنار هم و 
مکمل یکدیگرند. عمیقًا بر این باورم که کارآفریني برخاسته 
از دانشگاه، از مصادیق علم نافع است؛ علمي که نفع و خیر 
آن، گره گشایي از مســائل مردم، رفع نیازها و تسهیل امور و 

ارزش آفریني براي جامعه است.
کارآفریني امروزي، جان مایه خود را از علم و فناوري مي گیرد 
و به آن متکي است و ارزش افروده شدید خود را نیز از دانش 
و فناوري مي گیرد. توجه به کارآفریني در دانشگاه، به معناي 
بي توجهي یا کم توجهي به علم و آموزش و پژوهش نیســت. 
اتفاقًا الزمه درخشــش در این فضا، توجه بیشــتر و بیشتر به 

آموزش و تقویت پژوهش هاي بنیادي و کاربردي است. 
دوم: نکتــه مهم بعــدي در این ارتباط، روند جهاني اســت. 
توســعه مهارت هاي کارآفرینانه و تأمین زیرساخت هاي الزم 
جهت پــرورش ایده هــاي نوآورانه، از رویکردهای اساســي 
دانشــگاه هاي مطرح دنیاســت؛ برای نمونه، خوب اســت 
نگاهي به مطالعه انجام شــده در دانشــگاه ام آي تي درمورد 

نقش و تأثیر این دانشگاه در کارآفریني بیندازیم.
سال هاســت که دانشــگاه ها این مأموریت را مدنظر دارند. 
بند ٤ بیانیه کنفرانــس جهاني آموزش عالي ١٩٩٨ پاریس، 
به صراحت تأکید مي کند که توسعه مهارت هاي کارآفرینانه و 
نوآورانه دانشجویان باید به عنوان دغدغه  مهم آموزش عالي 
مدنظر باشــد. دانشــگاه هاي طراز اول دنیا نه تنها توســعه 
کارآفریني را جــزء مأموریت هاي اصلي خود مي دانند، بلکه 

در تأمین زیرساخت های الزم نیز مي کوشند.
سوم: مبحث درخور تأمل دیگر، مسئولیت ما درقبال مسائل و 
تنگناهاي جامعه است. موضوع ماندگاري نخبگان در کشور 
و مسئله اشتغال، مسائلي نیست که بتوان به آن بی اعتنا بود.
ما باید از هر ابزاري براي ایجاد اوضاع مناسب به منظور حفظ و 
بازگشت نخبگان استفاده کنیم. توسعه زیست بوم کارآفریني 
حتمًا یکي از روش هایي اســت که مي تواند زمینه ساز ایجاد 
اشــتغال فاخر براي نخبگان شــود. آمارهاي امیدوارکننده 

سال هاي اخیر نیز مؤید این مطلب است.
این جریان ارزش آفرین که با توان خوب و امید بسیار، درحال 
حرکت است، یقینًا بي عیب ونقص نیست و نیازمند نقد است. 
نقد، همیشه سازنده و کمك کننده است. من هم اگر بخواهم 
نقد کنــم، ترجیح می دهم کــه عملکرد خــودم در ارتباط با 

کارآفرینی در طول یك دهه اخیر را نقد کنم.
برای نمونه هایي از خروار، من در حمایت مؤثر از استارت آپ ها 
کوتاهي کــرده ام. شــأن و لیاقت عزیــزان و نخبــگان ما در 
دانشــگاه خیلي بیشــتر از این حرف هاســت. ضریب نفوذ 
برنامه هــاي کارآفرینــي در میــان دانشــجویان و ســرانه 
آموزش های کارآفرینی هنوز کم است. همچنین برغم همه 
اتفاقات مثبت این سال ها، فضاي کارآفریني و فناوری ما از 
مشکل کمبود زیرساخت فیزیکي رنج مي برد و من درقبال آن 
مسئولم. یا مثاًل ما هنوز مدل مناسبي براي انتفاع دانشگاه 
از شرکت های دانش بنیان ایجاد نکرده ایم. رفع این نواقص، 
حتمًا از وظایف ماســت و امیدوارم بتوانیــم در این ارتباط، 

بهتر عمل کنیم.
 * رئیس سابق مرکز رشد و کارآفرینی 
دانشگاه صنعتی شریف

مجید دهبیدی پور*

نمی شود اسم استارت آپ بیاید و پای یک کامپیوتری به پرونده باز نشود. رسول جلیلی یکی از استادان برجسته دانشکده کامپیوتر و از طرفداران 
فضای کارآفرینی و استارت آپی است که در این گفت وگو به نظرات منتقدان دانشگاه نسل سومی پاسخ می دهد.

بحثی مطرح اســت مبنی بر اینکه فضای 
اســتارت آپ و کارآفرینــی در بخــش بازار، 
خــوب جواب می دهــد و هماهنــگ با این 
فضاست؛ ولی اگر دانشگاه را به این سمت 
ببریم، دیگر چه کسی به تحقیقات بنیادی 

و پروژه های ملی بپردازد؟
با یک مقدمه شروع می کنم. دانشگاه ما الگوبرداری ای 
از دانشــگاه های پیشــرفته تر در این حوزه اســت که 
مدلی غربی اســت. یک سری آســیب ها به اصل این 
کپی برداری وارد بود. شــاکله  این آسیب ها این بود که 
نحو موضوع رعایت شــد؛ ولی معنای موضوع رعایت 
نشد. مثاًل ما استاد، دانشجو، مدرک، سیستم آموزشی 
داریم، هزینه می کنیم، در بودجه  سالیانه قرار داریم؛ 
ولی به اینکه هدف چه باشــد توجه زیادی نکرده ایم. 
مؤلفه هایی بیرون از دانشــگاه در کشوری که ما از آن 
کپی برداری کردیم، وجود داشــته کــه مصرف کننده 
خروجی دانشگاه بوده و یک جاهایی به دانشگاه خط 
می داده اســت. آن را نتوانســته ایم بیاوریم. یعنی در 
آن کشــورهای صنعتی، صنعت به روز بوده و ما رفتیم 
صنعت را هم به شــکل دیگــری آورده ایم؛ ولی ارتباط 
صنعت و دانشگاه را نیاورده ایم. به واسطه اینکه استاد 
در دانشگاه داشتیم، در دانشگاه باید مقاله می نوشتیم 
و بایــد نــوآوری در ســطح بین المللی می داشــتیم. 

دانشگاه جلو افتاد؛ ولی صنعت حرکت نکرد. براین اساس خروجی دانشگاه 
به درد صنعت نخورد. کمی پس از آن حتی فارغ التحصیل دانشــگاه به درد 
صنعت نخورد؛ یعنی صنعت مجبور می شــد این فارغ التحصیل را بازآموزی 
کند و به او آموزش خاص بدهد. جاهایی هم صنعت فارغ التحصیل قدبلند 

الزم نداشت! به همین دلیل هم فارغ التحصیل قدبلند 
ما جایی برای ابراز توانش برای نشان دادن خودش پیدا 
نمی کرد و نمی کند. این شد که این ارتباط قطع شد. 

بعضی شعار رفع مســئله های صنعت کشور را دادند؛ 
درحالی که مسئله ای در صنعت کشور در ظاهر وجود 
نداشــته که بخواهد حل شــود. بعضی ها گفتند که ما 
مأموریــت جهانی داریــم و باید علم را توســعه دهیم. 
صنعت برود مســئله خــودش را حل بکنــد. چند نوع 
تفکر در دانشگاه نسل دوم وجود داشته است. دوتا از 
آن چند نوع تفکر شــاخص، یکی مأموریت دانشگاه را 
در ارتقای علم، در ارتقــای نظریه پردازی و بنیان های 
علمی می دانســته است، مســتقل از اینکه چه کسی 
خریدار آن اســت. عده ای هم می گفتنــد تا زمانی که 
خریداری پیدا نکنیم، بهتر اســت که نقشه  راهمان را 
ترســیم نکنیم و این نقشــه  راه را مبتنی بر حل بدانیم. 
آن هایی که می خواســتند علم را ارتقــا بدهند، چون 
بودجــه ای را دولت به صورت ســالیانه می گــذارد، به 
هرحال از هــر 100دانشــجو بخشــی از آن ها کمک 
می کرده اند که پژوهشی شــود، مقاله ای نوشته شود، 
نــوآوری ای باشــد، ارتبــاط بین المللی ای باشــد. در 
این زمینه خروجی های ملموســی داشــتیم و ارزیابی 
پژوهشگران و اســتادانمان را هم نوعًا بر آن اساس بنا 
کردیم. آن عــده  دیگر، یعنی عده ای که حل مســائل 
صنعتی را محور می دانســتند، ظرف 15 سال گذشــته با شروع از 20 سال 
گذشته در دانشگاه تالش کرده اند ارتباط با صنعت را تقویت بکنند؛ ارتباط 
با صنعت به معنای اینکه بروند صنعت را راضی کنند که پروژه ای به دانشگاه 
بدهد. درست اســت که در خیلی از موارد این پروژه درحدی نبوده است که 
در شأن دانشگاه، در مقام دانشگاه و مغز دانشگاه و توان پژوهشی دانشگاه 
باشد؛ ولی برخی از آن پروژه ها این ویژگی را داشته اند. یعنی ما در آن بخش 
موفقیت هایی داشــته ایم. این موفقیت ها در قالب آشناکردن دانشجویان با 
محیط صنعتی و کار درحد آشــناکردن استاد با مســائل واقعی صنعت بوده 
که این ارزشمند است، ضمن اینکه دولت پولی برای این نمی داده است. بر 
این اساس در بحران های مالی و بودجه ای دانشگاه این مقداری جلب توجه 

کرده و دانشگاه به آن عنایت داشته است.
آیا رســالت دانشــگاه شــریف کارآفرینی اســت؟ چرا دانشگاه 
این قدر تبلیغش را می کند؟ آیا این باعث نشــده اســت کســی 
که می توانست در بحث پژوهشی بســیار آدم توانمندی باشد، 
به علت این فضایی که ایجاد شــده و جذاب تر از فضای پژوهش 
است، به ســمت کارآفرینی گرایش پیدا کند؟ آن هم درحالی که 

خیلی وقت ها این فضا جوزدگی هست.
هر دو نگاه افراط و تفریط دارد. من به جد معتقدم که دانشــجوی 
کارشناســی در انتهای دوره کارشناســی باید مســیر زندگی 
چندده سال آینده اش را مشخص کند. در کوتاه ترین سناریو 
1دهه، در بلندترین 4دهه یا 5دهه زندگی اش را باید تصویر 
کند. در این تصویر، یک ســؤال االن برای فارغ التحصیل 
دوره کارشناسی شریف بسیار مهم است: »می خواهم 
االن از کشــور بروم، می خواهم داخل کشــور بمانم یا 
می خواهم بروم یک دوره خارج از کشور تجربه کسب 
کنم و برگردم؟« باید یکی را انتخاب کنند و دوتایش 

هم باهم قابل جمع نیست. 
سؤال دوم این است که چند سال پس از فراغت 
از تحصیــل، باید در محیط پژوهشــی بمانم تا 
امکانات اولیه زندگی ام فراهم شــود؟ بچه ها 

با گســترش فرهنــگ کارآفرینی، ظهــور پدیده  اســتارت آپ و پیشروبودن شــریف در این حوزه پرونده
درمقایسه با دانشگاه های کشور، نگاه منتقد جدیدی شکل گرفته 
اســت. این نگاه معتقد است ترویج کارآفرینی، نیروی انسانی را از 

تولیــد علم غافل نگه داشــته اســت و همــه به دنبــال راه اندازی 
کســب وکار خــود افتاده انــد. درمقابــل طرفــداران کارآفرینــی و 
دانشگاه نسل 3 هستند که معتقدند آنچه به طور عام در دانشگاه 
عنوان پژوهش را یدک می کشــد، نتیجه و محصول ملموسی برای 

ما در پدیده استارت آپ، 
تکه بســیار ســاده آن 
را انتخــاب کرده ایــم. 
تکه ای که ارزان اســت 
و زود انجام می شــود و 
برخــی از خروجی های 
اســت.  ملموس تر  آن 
پدیده ای که خیلی روی 
می شود،  داده  مانور  آن 
اسنپ و تپسی. اسنپ و 
تپسی چه تحولی ایجاد 
کردند؟ در حوزه نوآوری، 
کارآفرینی و فناوری چه 

کار کرند؟ 
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دانشگاه باید نسل 3 باشد، از نـــــــــــــــــــــــــــوع مترقی

با مهندس جواد درویش، دانشجوی دکتری فلسفه علم شریف گفت وگو کردیم که انتقاداتی جدی به فضای استارت آپی و دانشگاه 
نسل سومی دارد.

چــرا برخی افراد در دانشــگاه به 
ترویج کارآفرینی و ارزش آفرینی 

حساس اند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه رســانه ها روی 
همــه مســائل دانشــگاه از ســردر گرفته تا 
بهــداری و اردوهــای دانشــجویی و..، کار 
می کنند؛ ولــی روی مهم تریــن موضوع که 
خود دانشــگاه و سرنوشــت و خط ســیر آن 
اســت، کاری نمی کنند. البتــه وزارت علوم 
یکی دو سال پیش بر ضرورت تأسیس مراکز 
دانشــگاه پژوهی، تأکید کرده اســت؛ ولی 
هنوز در دانشگاه ما چنین مرکزی راه نیفتاده 

و امیدواریم روزی این امر محقق شود. 
بــه نظــر مــن وجــه مشــترک نگرانی هــا و 
حساسیت ها، برمی گردد به غفلت دانشگاه از 
امور دیگری که وظایف ذاتی آن است. تولید 
علم، حل مســائل اساسی کشــور، پرورش 
نیروی انسانی و تأثیرات فرهنگی اجتماعی 
روی جامعه، همه جزء وظایف ذاتی دانشگاه 
اســت که در پرتو توجه صرف بــه کارآفرینی 

ممکن است مغفول بماند. 
برخی معتقدند شــأن دانشــگاه 
شــریف ایــن نیســت کــه وارد 
فضاهــای اســتارت آپی شــود. 
خیلــی از دانشــجویان کــه بــه 
اجبــار وارد دانشــگاه شــدند و 
ندارنــد،  شــکوفایی  فرصــت 
جذب فعالیت های اســتارت آپی 
می شوند و اتفاقًا از نگاه خودشان 
به موفقیت های خوبی می رسند. 
مگر مشــکل فضای استارت آپی 
چیست؟ یکی از مشکالت بزرگ 
کشــور بحث اشتغال اســت. آیا 
دانشــگاه با پــرورش کارآفرینان 
موفق یــا فراهم کردن شــرایطی 
بــرای پاگرفتن کســب وکارهای 
کارآفرینانــه نمی توانــد بــه حل 
بخشی از این مشکل کمک کند؟
البته بنــده چنین اعتقــادی نــدارم و بعید 
می دانم کسی در شــرایط فعلی که با بحران 
بیــکاری مواجــه هســتیم، به کلی بــا اصل 
کارآفرینی و استارت آپ مخالف باشد. بحث 
ســر این اســت که اواًل آیا بهتریــن جا برای 
توســعه کارآفرینی، دانشــگاه و وزارت علوم 
و معاونت علمی اســت، یا اینکــه اگر هدف 
صرفًا اشتغال زایی است، وزارت کار یا وزارت 
اقتصاد بهتر می توانند ایــن ایده را راهبری 
کننــد؟ و ثانیًا اگر هــم وزارت علــوم متولی 
این امر است، آیا دانشــگاه شریف که محل 
تجمع نخبگان کشور است، باید جلودار این 

حرکت باشد؟ 
درمورد مسئله نخست، در بحث های فلسفه 
و سیاست گذاری علم و فناوری در دهه های 
  STS اخیــر ایده ای مطرح شــده باعنــوان
 .))Science, Technology and Society
طرفداران این نگاه به طور خالصه می گویند 
توسعه علم به گونه ای شده که نمی توان علم 
را از تکنولوژی و جامعــه جدا دید و جداگانه 
برای آن سیاست گذاری کرد. این سه مقوله 
در یک طرح یکپارچه و در تعامل دائمی باهم 
جلو می روند. این تعامل اقتضا می کند علم 
نســبت به جامعه، متعهد باشد و نیازهای آن 

را برطرف کند. ایده کارآفرینی از دل چنین 
تلقی ای از علم بیرون آمده که البته خیلی هم 
خوب است؛ ولی مشکل ازآنجا آغاز می شود 
که مشــکالت جامعه تقلیل پیــدا می کند به 
مسائل اقتصادی و از علم، صرفًا انتظار حل 
مشــکالت اقتصادی می رود. در این شرایط 
علم هم می شــود یک کاال و مــی رود در بازار 
ســرمایه و سرنوشت آن ســپرده می شود به 
دســت نامرئــی آدام اســمیت! هرطرف که 
ســودهی بیشــتری دارد، علم به آن سمت 
مــی رود و هرجــا که ســوددهی و بازگشــت 
سرمایه ندارد، مثل علوم پایه و علوم انسانی، 

تضعیف می شود.
باز همین سیاســت گذاران  علم، یک مثلثی 
دارند کــه می گویند توســعه علــم باید این 
سه ضلع را پوشــش دهد: 1. علم برای حل 
نیازهــای بنیادین کشــور، مثــل بحث های 
موشــکی، هســته ای و بحــران آب؛ 2. علم 
بــرای پیشــبرد مرزهای دانش، مثــل تولید 
شــتاب دهنده ها، تحقیقــات روی امــواج 
گرانشــی و.. ؛ 3. علــم برای تولیــد ثروت و 
اشــتغال زایی، مثــل اکثــر قریــب به اتفاق 
استارت آپ های فعلی. البته به نظر من و در 
کانتکست فرهنگی و تمدنی ما، می توان ُبعد 
چهارمی هم بــه آن اضافه کرد که همان علم 
برای اخالق، انســانیت و زندگی است. این 
موضــوع البته این روزها در دنیــا هم در پرتو 
بحران هــای محیط زیســت و...، طرفداران 
زیــادی دارد. حتــی برخی مثــل نیکالس 
ماکســول ایــده دانشــگاه حکمت محور را 
به عنوان نسل چهارم دانشــگاه ها پیشنهاد 
کرده اند؛ لذا به نظر من ایده کارآفرینی غلط 
نیست، ناقص و بســیار محدود است و همه 
ابعــاد و انتظارات از توســعه علم را پوشــش 

نمی دهد. 
اما درمورد مسئله دوم که مربوط به نخبگان 
است، من به شوخی عرض می کنم که کار ما 
مثل کسی اســت که یک پورشه را  فقط برای 
این خریده که از ضبط آن برای شنیدن آهنگ 
استفاده کند. این مسئله مهمی است که چرا 
ما از استعدادهای برتر خود که توانایی هایی 
بیش از شــرکت داری و بورس بــازی دارند و 
می توانند مرزهای علم را جلو ببرند و به حل 
مشکالت بشــریت کمک کنند، این قدر کم 
 بهره می بریــم. به نظر من ایــن کار مصداق 
کفران نعمت است، هم برای خود نخبگان و 
هم برای سیاست گذاران. همین االن رئیس 
و مؤســس اســتارت آپ »مامان پــز« یکی از 

هم ورودی های ما البته در دانشکده برق بود 
که بعد رفت MBA و االن هم مامان پز را اداره 
می کند. خب این کار را که البته خوب است و 
اشتغال زاست، کسی دیگر غیر از یک رتبه زیر 

100 کنکور نمی تواند انجام دهد؟ 
هزینــه پژوهــش خیلــی زیــاد 
است. آیا دانشــگاه ها می توانند 
ایــن هزینه هــا را تأمیــن کنند؟ 
مگــر پژوهش هــا، پایان نامه ها و 
مقاله های بیرون آمده از دانشگاه 
چقدر به بهبود وضعیت کشــور 
کمک کرده اســت؟ آیا کارآفرینی 

مفیدتر نبوده است؟
ببینید دانشــگاه کارآفریــن را همان طور که 
می دانید نســل سوم دانشــگاه ها می دانند 
کــه بعــداز دانشــگاه های آموزش محــور و 
پژوهش محور، ایجاد شده است. اواًل به این 
نکته توجه کنید که این مســیر، سرنوشــت 
محتــوم همه مراکــز علمی جهان نیســت. 
هنــوز جریــان غالــب در اروپا شــاید همان 
پژوهش محور باشــد؛ مؤسسات علمی مثل 
ماکس پالنک در آلمان هستند که بیشترین 
نوبلیســت را در جهــان تربیــت می کنند یا 
مرکز CERN که بزرگ ترین مؤسســه علمی 
و تحقیقاتــی جهان در ســوییس اســت و با 
مشــارکت 20 کشور اداره می شــود. جالب 
است بدانید که اگر به ســایت سرن مراجعه 
کنید، نوشــته اســت مسئله ســرن، کشف 
حقایق ایجاد جهــان ازطریق ذرات فیزیکی 
است. یعنی در دنیا هنوز هم چنین مسائلی 

زنده است و همه چیز پول و اشتغال نیست.
نکته دوم اینکه قرار بود این ســیر، یک سیر 
انباشتی باشد؛ یعنی نسل سوم، خوبی های 
نســل های قبلی دانشگاه را داشــته باشد و 
چیزی بر آن ها بیفزاید. دانشــگاه نسل اول 
مدیر و مهندس بــرای اداره کشــور قرار بود 
تربیت کند و دانشــگاه نسل دوم، تولید علم 
و پژوهش کند. ســؤال اینجاســت که آیا این 
اتفاق ها االن در دانشــگاه نسل سوم با ورژن 
شریفی آن می افتد؟ ببنید ما اگر خودمان را 
با ام آی تی مقایسه می کنیم، ام آی تی سالیانه 
بیش از 250 جلد کتاب منتشر می کند؛ ولی 
دانشگاه شریف ســال گذشته 16-17 جلد 
کتاب منتشــر کرده که بیشتر آن  هم ترجمه 
بوده اســت. حاال تعداد مقاالت و همچنین 
تربیت نیروی مناســب برای اداره کشور و... 
بماند. پــس نگرانی ها از غفلت دانشــگاه از 

سایر تعهداتش، بیجا نیست. 

همه چیز پول و اشتغال نیست

حســاب می کنند و می بینند این می شــود یک دهه، می بینند که فالنی که 
درسش را ول کرد رفت، ظرف 2 ســال در بازار موفق شد؛ همین 2 سالی که 
ایشان مانده تا درسش تمام شود. از آن طرف باالخره ما داستان موفقیت ها 
را بزرگ کردیم، به درستی هم بزرگ کردیم. موفق ها را نشان دادیم. ناموفق ها 
و شکست خورده ها را نشــان ندادیم هیچ وقت. وام گرفته هایی که به واسطه 
عدم امکان در پرداخت قسطشــان زندان رفتند را هیچ وقت نشــان ندادیم. 
یک مقدار در این زمینه افراط کردیم؛ ولی این افراط آن قدری نبوده اســت 
که ما مسیر همه را عوض کنیم. یک عده شاکله این در ذهنشان بوده که یک 
نهاد حقوقی ذیل خودشان، یعنی با ریاست خودشان و سهام داری خودشان 

راه بیندازند.
خب ما این وســط داریــم هزینــه می دهیم؛ یعنی مثــل زمانی 
که تب مهندســی بود، همه می آمدند مهندســی و االن که تب 

استارت آپ است همه به آن متمایل می شوند.
به زعم بعضی از دوستان و همکاران به این تب زیاد پرداختیم. من این اشکال 
را خیلی وارد نمی دانم. الجرم ما باید به این تب یا پدیده می پرداختیم. اشکال 
الیه دومی این اســت که ما این جریان را که جریانی تا حدودی جهانی است، 

خیلی معطوف به IT کرده ایم.
نوپاهای حوزه IT با هزینه کمتری بنا می شوند. بعضی هایشان با شیب خیلی 
زیادی جواب دادند. این شیب زیاد جواب دادن باعث شده است که همه فکر 
کنند که حتی از رشته های دیگر باید بیایند در این حوزه. یعنی یک دانشجوی 
دکتری مکانیک را که قرار است برای ما موتور ملی تولید کند، قرار است مسئله 
خودرو خیابان ما را حل کند، آمده اســت استارت آپ IT می زند، استارت آپ 
تجارت الکترونیک می زند. بخشــی از اســتارت آپ های موفقی که برخی از 
مســئولین هم خیلی در بوق کردند، استارت آپ  هایی اند که پشتش فناوری 
نیست. خیلی خوب بود که ما استارت آپ فناورانه را مرتب در بوق می کردیم، 
مرتب در چشم دیگران نشــان می دادیم، نه صرفًا استارت آپی را که به واسطه 
فروش کاالیی که در خیابان های بازار دردســترس اســت، بگوییم چقدر پول 
درآورد و بعد امتیازاتی به آن بدهیم و یــک جاهایی به عنوان VIP قلمدادش 
کنیم. ای کاش ما در دانشگاه شــریف در این سال ها 5 تا استارت آپ حاصل 
از ماهواره شــریف و 100 نفر داشــتیم که توان صادرات ماهواره کوچک را به 

برخی از بازارهای هدف داشتند.
شما چگونه از یک تیم دانشجویی که یک دوره کارشناسی الگو 
برداری شــده فرمی و نه محتوایی گذرانده است، انتظار دارید 
مســئله فناورانه ای بیاورند؟ ما می توانیم فناوری را از کشوری 
دیگر وارد کنیم و چند تکنســین هم کار با آن را یاد بگیرند. چرا 
بایــد یک نفر ایــن کار را بکند و یک دانشــجو روی این مســئله 

ریسک کند؟
صنعت مونتاژی ما فارغ التحصیل شــریفی نمی خواهــد؛ ولی وقتی حرف 
استارت آپ می شود، بحث تکان دادن آن صنعت است. کی باید تکان دهد؟ 
معاونت علمی ریاست جمهوری، یکی از وظایفش این است که مسائل صنعت 
را به عنوان مســئله خرد تدوین و تبیین نماید و سر راه استارت آپ ها بگذارد و 
جایزه تعییــن کند. بعد وزارت صنایع بالفاصله بیایــد و جلوی ورود محصول 
مشابه خارجی را بگیرد. ما در پدیده استارت آپ، تکه بسیار ساده آن را انتخاب 
کرده ایم. تکه ای که ارزان اســت و زود انجام می شود و برخی از خروجی های 
آن ملموس تر است. پدیده ای که خیلی روی آن مانور داده می شود، اسنپ و 
تپسی. اسنپ و تپسی چه تحولی ایجاد کردند؟ در حوزه نوآوری، کارآفرینی 
و فناوری چه کار کرند؟ بله، باعث شــدند ما تاکسی رانی پیشرفته تری داشته 
باشــیم، مقداری ارزانی و اعتماد به مســافرکش و راننده را داشته ایم. ولی آیا 

حجم این صنعت را بزرگ کرده ایم؟ 
یک جمله فقط بفرمایید، دانشگاه نسل 3است یا نسل 2؟

دانشگاه نسل 3، که دانشــگاهی کارآفرین است، نه به این معنا که بتوان کار 
حاصل از دانشگاه را بدون تولید علم و فناوری انجام داد. اگر این بود که الزم 
نداشتیم دانشگاه داشته باشــیم. می گفتیم سازمان فنی حرفه ای را بزرگش 
کنیــم، مهمش کنیم. دانشــگاهی می خواهیــم که کار مغز مبنا، متناســب 
با محیط زیســت پاک و ارزآور بیافریند. این دانشــگاه را می گوییم دانشــگاه 

کارآفرین. 

کشــور نداشته است و درمقابل در این سیستم پر پرواز به سمت 
قله های موفقیت برای خیلی از افراد چیده شــده است. 

 با هــم در ایــن پرونده پــای صحبت هــای دغدغه منــد دو طیف 
می نشینیم.
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روز 13آبان 1358 و در  ســالگرد دانشجویان و گزارش
دانش آموزانی که سال 1357 شهید شده 
بودند، عده ای از دانشــجویان، موسوم به 
دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام، در 
اقدامی هماهنگ، در اعتراض به ورود شاه 
بــه خــاک آمریــکا، پــس از راهپیمایی از 
دیوارهای سفارت آمریکا باال رفتند و آن را به 
اشــغال خود درآوردند. طرح اولیه تسخیر 
ســفارت آمریــکا را نماینده دانشــجویان 
مســلمان دانشــگاه صنعتی شــریف، در 
جلســه شــورای هماهنگی دفتــر تحکیم 
وحدت مطرح کرده بود و برنامه ریزی اصلی 
ایــن حرکــت در خوابگاه زنجان )روشــن( 
دانشگاه شــکل گرفت.  جلســات شورای 
هماهنگی دفتر تحکیم وحــدت با حضور 
پنج نفر از نمایندگان دانشــگاه های بزرگ 
تهران و با محوریت نحوه ارتباط تشکیالت 
دانشــجویی با ولی فقیه تشــکیل می شد. 
ابراهیــم اصغــرزاده، نماینــده دانشــگاه 
صنعتی شریف در سومین جلسه این شورا 

پیشنهاد کرد دانشجویان برای نشان دادن 
اعتراضشان به سفارت آمریکا حمله کرده و 
آنجا را تســخیر کننــد. نماینده دانشــگاه 
تربیت معلم و دانشگاه علم وصنعت مخالف 
طرح اصغرزاده و نمایندگان دانشگاه تهران 
و پلی تکنیک موافق این پیشنهاد بودند. با 
مخالفت اعضا، بحث در جلســه ادامه پیدا 
نکرد و اجرای آن منتفی شد. اصغرزاده بعد 
از جلسه دوباره پیشنهادش را تکرار کرد و با 
تحلیل وضعیت انقالب و اینکه مشــکالت 
اساســی جامعــه ناشــی از فعالیت هــا و 
دسیسه های آمریکاست، بر تصرف سفارت 
آمریکا به عنــوان اعتراض به ورود شــاه به 
آمریکا تأکیــد کرد. در پایان جلســه، همه 
توافق کردند تســخیر ســفارت را خارج از 
چارچــوب دفتــر تحکیم وحــدت و فقط با 
مشــارکت چهــار دانشــگاه موافــق انجام 

دهند.
هماهنگی هــای  بــا   1358 13آبــان  
انجام شده، حدود 400 نفر از دانشجویان 
به همراه ســایر راهپیمایان از چهارراه قبل 

از ســفارت آمریکا شــروع بــه حرکت کرده 
و بــا ســردادن شــعار در خیابــان آیت الله 
طالقانی، به سوی دانشــگاه تهران حرکت 
کردند. دانشجویان هنگامی که جلوی در 
اصلی سفارت آمریکا رسیدند، مسیرشان 
را تغییر داده و پــس از بازکردن زنجیرهای 
ایــن در، به داخل ســفارت رفتند. گروهی 
از دانشــجویان از بــاالی دیوار خــود را به 
داخل سفارت رســانده و پیشروی به سوی 
ســاختمان های داخلــی ســفارت را آغاز 
کردند. از همــان لحظه های اول تســخیر 
سفارت آمریکا، گروه های مختلف مردم هم 
در مقابل در سفارت جمع شدند و شعارهای 

ضدآمریکایی سر دادند.
دانشجویان در ســه بیانیه ای که تا ساعت 
18 همان روز منتشــر کردند، اعالم کردند 
ســاختمان اصلی ســفارت تا ســاعت 15 
به تصــرف کامــل درآمده اســت. بــا آنکه 
تصرف ســاختمان اصلی 3 ســاعت طول 
کشــید و تفنــگ داران آمریکایی بــا پرتاب 
گاز اشــک آور دربرابر دانشجویان مقاومت 

کردند، هیچ گونه آســیبی به دو طرف وارد 
نشــد. دیپلمات هــای آمریکایــی، قبل از 
ورود دانشجویان به سفارت و سقوط کامل 
آن، مقداری از اســناد را در دســتگاه های 
مخصوص خردکــن ریختند و مقدار زیادی 
از اسناد را سوزاندند و نوارهای میکروفیلم و 
حافظه های کامپیوتری را از بین بردند. در 
این ماجرا، اسناد زیادی از دخالت سازمان 
سیا در ایران کشف و ضبط شد و دیپلمات ها 
و کارمندان سفارت به گروگان دانشجویان 

مسلمان پیرو خط امام درآمدند.
دانشجویان 6 ماه اول تسخیر را در سفارت 
آمریــکا که بــه آن لقب »النه جاسوســی« 

داده بودنــد، به ســر بردند. بعد از اشــغال 
ایــن ســفارت خانه، امام خمینــی)ره( در 
پیامی این اقدام دانشجویان را انقالب دوم 
و بزرگ تــر از انقــالب اول نامیدند. حدود 
100 نفر از 400 دانشجویی که در ماجرای 
تسخیر ســفارت آمریکا حضور داشتند، از 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بودند. 
گروگان گیری اعضای سفارت آمریکا پس از 
444 روز با امضای قرارداد الجزایر به پایان 
رسید. شــورای هماهنگی دانشگاه هم از 
این حرکت دانشــجویان حمایت و درمورد 
قطع رابطه بــا آمریکا بیانیه ای صادر و آن را 

محکوم کرد.

تسخیر سفارت آمریکا به روایت کتاب روزگار شریف

از خوابگاه زنجان شروع شد

پرونــــــــــــــــــــــــده

شریفی های شورا
هر کسی در سفارت مسئولیتی داشــت. ابراهیم اصغرزاده، طراح اصلی تسخیر سفارت آمریکا، 
دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، رضا سیف الهی از دانشجویان رشته 
فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، حبیب اهلل بی طرف دانشــجوی رشته مهندسی راه و ساختمان 
دانشگاه تهران، محسن میردامادی دانشــجوی مهندسی عمران دانشکده پلی تکنیک و رحیم 
باطنی از دانشجویان دانشــگاه ملی، شورای مرکزی دانشجویان را تشــکیل می دادند. در کنار 
شورای مرکزی، شورای بازو وجود داشــت. علی اکبر زحمتکش، دانشجوی مهندسی مکانیک 
دانشگاه صنعتی شریف، عباس عبدی، سیدمحمد هاشــمی اصفهانی، موسی رفان، محمدرضا 
خاتمی، محسن امین زاده، رحمان دادمان، شمس الدین وهابی، وفا تابش، محمد نعیمی پور، حسین 
شیخ االسالم و فیروز رجایی فر، اعضای این شورا بودند. بعد از این دو شورا، دانشجویان به چند واحد 

تقسیم شدند و هر کدام مسئولیتی برعهده گرفتند.

ابراهیم اصغرزاده
 مهندسی صنایع

 طــراح اصلی تســخیر 
ســفارت، اولین فرمانده 
سپاه قزوین و مدتی مدیر 
مسئول کیهان، نماینده 
دوره ســوم مجلس شورای اســالمی، عضو شورای 
اول شــهر تهران، عضو شورای ســردبیری روزنامه 
ســالم و مدتی دبیرکل حزب همبســتگی و مدیر 
مسئول روزنامه همبســتگی بوده است. اصغرزاده 
در شــورای شــهر  اول با گروهی از اصالح طلبان به 
مشکل خورد و این اختالفات بســیار دامنه دار شد. 
او درمورد کار خود هم گفته بود: »بیش از ســه دهه 
است که گروگان گیری به نظرم به تاریخ سپرده شده 
و فقط توســط نیروهای تندرو به عنوان ابزاری برای 

به هم زدن روندهای آشتی به کار گرفته می شود«.

 رضا سیف الهی
 فیزیک

هم زمان بــا تحصیل در 
دانشــگاه، در مدرســه 
حقانــی بــه تحصیــل 
حوزوی پرداخــت. او از 
مؤسسان سپاه پاســداران اصفهان بود و طی حکمی 
از سوی امام خمینی)ره( جهاد سازندگی این استان را 

نیز تأسیس کرد. همچنین مدتی مسئولیت اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ریاست ستاد مرکزی 
سپاه و فرماندهی سپاه دوم سیدالشــهدا را برعهده 
داشت. ســردار ســرتیپ پاسدار رضا ســیف الهی، 
فرمانده نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
در ســال های 13۷1تا13۷5 بــود. او درحال حاضر 
به عنوان معاون هماهنگ کننده مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام مشغول فعالیت است.

 علی اکبر زحمتکش
مهندسی مکانیک

واحــد  مســئولیت 
حفاظــت  عملیــات، 
کار  و  گروگان هــا 
نگهبانی از ساختمان ها 
به عهده علی اکبر زحمتکــش بود. او تنها فردی بود 
که در دادگاه های آمریکا به علت بازداشــتن یکی از 
گروگان ها از نابودکردن اســناد، تحت پیگرد قرار 
گرفت. زحمتکش بعدها به خوزستان رفت و همراه 
وفا تابش، از دیگر فعاالن النه، مســئولیت ساخت 
ســدهای کرخــه 2 و کارون 3 را بر عهــده گرفت. 
زحمتکش بعد از جنــگ به همراه موســی رفان، 
حمید زرگر و تعدادی دیگر، شرکت توسعه صنایع 
آب و نیروی ایران را با مســئولیت احداث سدها و 

نیروگاه های بزرگ کشور تأسیس کرد. 

چند مکانیکی پشت سر یک صنایعی

شریفی های شهید
از بین چهره ها و شخصیت هایی که در ماجرای تسخیر النه جاسوسی حضور داشتند، بعدها بسیاری راه جبهه 
را در پیش گرفتند و به شهادت رسیدند. از آن جمله می توان به حسین شوریده، محسن وزوایی، مجید مؤذن 
صفایی، محمد بلوردی، بهروز سلطانی، محسن ماندگار، جمال امیرخانی، محمد بهبهانی، محمد فاضل، ناصر 

فوالدی، حسین میرسلطانی و محسن روشندل، از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد.

 شهید محسن وزوایی
مهندسی مکانیک

مسئول اطالعات عملیات
وقتــی خبرنــگار اروپایی از او 
پرسید که مگر سفارت خانه  ها 
مصونیــت سیاســی ندارند، 
گفت: »ما بعد از گذشــت چند ماه از انقــالب فهمیدیم 
که ســرنخ بســیاری از توطئه ها اینجا اســت. ما ایمان 
پیدا کردیــم که غائله کردســتان، گنبد، بلوچســتان و 
خیابان های تهــران از اینجا خط می گیــرد«. وزوایی با 
شروع جنگ به جبهه غرب رفت و فرمانده گردانی بود که 
عملیات پارتیزانی انجام می داد. بعدها با تأسیس تیپ 10 
سیدالشهدا، او فرمانده این تیپ شد و فروردین 61 با این 
تیپ در عملیات بیت المقدس )فتح خرمشــهر( شرکت 

کرد و در همین عملیات به شهادت رسید.

 شهید حسین شوریده
رشته: مهندسی مکانیک

عضو واحد اطالعات 
عملیات 

مرداد 5۸ برای فعالیت در جهاد 
ســازندگی گنبدکاووس به آن 
شهرستان رفت و مســئولیت جهاد بخش کالله را به عهده 
داشت. او مدتی مسئول پشــتیبانی جنگ کرمانشاه بود و 
همراه شهید مهدی رجب بیگی، مسئولیت دفتر بررسی های 
سیاســی جهاد ســازندگی را هم به عهده داشت. شهادت 
شهید رجب بیگی به دست منافقان، ضربه روحی سنگینی 
به شــوریده وارد کرد؛ طوری که از آن دفتر بیرون آمد و در 
سمت قائم مقام امور اســتان های جهاد سازندگی مشغول 
کار شــد. او 14خرداد1361 در عملیــات بیت المقدس به 

شهادت رسید.

شریفی های استاد
خیلی از دانشــجویان فعال در تسخیر ســفارت، بعدها در سپهر سیاســی ایران نقش های تأثیرگذاری 
داشتند. در این میان عده ای هم ترجیح دادند کرسی تدریس در دانشگاه، وجه پررنگ تر کاری آنان باشد. 
محمدحسین صادقي عضو هیئت علمي دانشــگاه تربیت مدرس، دکتر عبدالحسین روح االمینی استاد 
داروسازي دانشگاه تهران، محمدهاشم پوریزدان  پرست، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز و سرکار خانم دکتر 

فیروزآبادی، استاد تمام دانشکده مکانیک دانشکده خودمان ازجمله این استادان هستند.

 دکتر بهار فیروزآبادی
 استاد تمام دانشکده 

مکانیک
عضو واحد بلندگو و 

گروگان های خانم
این واحد در جلوی سفارت برای 
مردم برنامه تهیه می کرد. فیروزآبــادی حدود چهار ماه در 

ســفارت بود و بعد بیرون آمد. مدتی در وزارت کشاورزی و 
آموزش و پرورش مشغول به کار شد. بعد به دانشگاه برگشت 
و هم زمان بــا کار، ادامه تحصیل داد. ابتدا مربی پژوهشــی 
در مرکز آب و انرژی بود و بعد با اتمام تحصیل، به دانشــکده 
مکانیک نقل مکان کرد. او اکنون اســتادتمام دانشــکده 
مکانیک اســت. ارشــادهای فیروزآبادی درمورد ساختار 
روزنامه شــریف و محتوای آن همواره تأثیرگذار بوده است.
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کلیپی را در کانال روزنامه قرار دادیم  هزار قلم
تا نظرات بازدیدکنندگان را دریافت محمد حسین مخصوصی

کنیم؛ کلیپی که تا چهارشنبه گذشته بیش از 11میلیون 
بار در فیس بوک دیده شــد. به طور خالصه در این کلیپ 
چهاردقیقه ای، قرار است مسابقه ای با جمعی انجام شود 
که طی آن هر کس مسیر تعیین شده را زودتر بدود، برنده 
100 دالر خواهد شد؛ ولی موضوع به این راحتی نیست. 
ابتدا همــه در خطی در کنارهم و به فاصله یکســانی از 
خط پایان ایســتاده اند. هر بار ســؤالی که شاید ناشی 
از تصمیم شــخصی فرد نیســت و به تأثیــرات محیطی 
برمی گردد، پرسیده می شود و هر کس که این شرایط را 
دارد، باید دو قدم جلو بیاید؛ مثل اینکه »پدر و مادرتان 
هنوز با هم زندگی می کنند؟«، »شما باید به فکر تأمین 

هزینه تحصیل خود باشید؟«، »به آموزش اختصاصی 
دسترسی داشته اید؟«، »در هزینه ها باید به پدر و مادر 
کمک کنید؟« و... . در پایان هر کسی، بسته به شرایط 
محیطی ای که داشــته، چندین قدم کم یــا زیاد جلوتر 

آمده و شرایط اولیه ای دارد.
پیام مسابقه این است که وقتی مسابقه شروع می شود، 
لزومی ندارد کســانی که زودتر به خط پایان می رسند، 
از افراد جلوتر یعنی با شــرایط محیطی بهتری باشند. 
زندگی نیز این گونه اســت و افراد می توانند تا حدودی 
فارغ از شرایط محیطی، سرنوشت خویش را رقم بزنند. 
شما چطور؟ شما حس می کنید چند قدم از بقیه جلوتر 
هستید و چقدر متأثر از محیط هستید؟ آیا به آن میزان 

که جلوتر بوده اید استفاده ای هم کرده اید؟

یاد جمله جورج اورول تو کتاب مزرعه حیوانات افتادم 
که می گه: »همه با هم برابرند، ولی بعضی برابرتر«.

غزل/ 92 شیمی

اینکه اصاًل چیز جدیدی نیســت. اصاًل جو شــریف 
جوریه که مال همین افراده. کســی که قباًل مدرسه 
خــوب و اکثرًا المپیــادی رفته و حتــی یکی دوباری 

دانشــگاه اومده و فضــاش رو می شناســه. حاال هم 
اومده شریف، بدون هیچ سختی برای قبولی و بعدش 

هم می ره برای اپالی.
سحر/ 90 فیزیک

اینکــه فرصت هــا نابرابــره، دردناکــه و واقعــی و 
متأســفانه بعد از یــه مدتی بعضی ها فکــر می کنن 

موفقیت هاشــون به خاطــر ژن خوبشــونه و بعضــًا 
دیگه خــدا رو هم بنده نیســتن. با پــول بابا کالس 
کنکور می رن، با ســهمیه هیئت علمــی بابا بهترین 
دانشــگاه ها درس می خونن، با رانت بابا مدیرعامل 
فالن شرکت می شــن، به خرج بابا ازدواج می کنن، 
با ارث بابا میلیاردر می شــن و در تمام این مدت فکر 
می کنن از بقیه بهترن.   البته من معنی زندگی رو این 

نمی دونم که داریم مسابقه می دیم و بعضی ها جلوتر 
هستن و بعضی ها عقب تر. برداشت من از زندگی اینه 
که اونی که فرصت بیشتری داشته )چند گام جلوتر 
وایساده(، باید هدف دورتری رو بزنه و اونی که فرصت 
کمتری داشته، با رسیدن به اهداف نزدیک تر هم به 

سعادت می رسه. 
رضا/ 94 صنایع

نقطه شروع زندگی برای هر کس متفاوت است

شما چند قدم جلوترید؟
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Aurora bozorgmehr_knegiiin#inktober day 3 : poisonmoh__sen

برای کســانی که نمی دونن اینکتوبر چیــه، اینکتوبر از 
ترکیب کلمات اینک + اکتبر درســت شده و سال 2009 
کسی به نام jack parker برای باالبردن مهارت های کار با 
جوهر، چلنجی رو راه انداخت کــه در ماه اکتبر به مدت 
یک ماه با موضوع های متنوع نقاشــی هایی با استفاده 
از هر نوع وســیله جوهری بکشــد و تبدیل به یک چلنج 

همگانی بین تمام هنرمندان شده . 
#inktober #inktober2017 #totoro #ghibli#ink...باشد که به زودی این شکلی بشه هوای شهر

درختی ساده ام آری، جفای باغبانم را
هرس پنداشتم پس شاخه ای دیگر در آوردم 

#حسین_جنتی

Mehdi  Silavi

سیلوستر اســتالونه یه فیلم اکشــن داره که توش 80 
تا تانــک بهش حملــه می کنــن. خــودش و رفیقش 
هســتند، می گــه چــی کار کنیــم حــاال؟ می گه که 

محاصره شون کنیم.

آبان شریف
علیرضا زمانی آبان، ماه برگ ریزان پاییز، خاطرات 
بســیاری را از صنعتی شریف در دل 
دارد. یازدهم آبان، ســالروز تأسیس 
دانشگاه شــریف ماســت؛ یازدهم 
آبانی کــه فرامــوش روزگاران اهالی 
شــریف اســت و جــای خالــی جشــن های پرشــکوه 
سالگردهای این دانشــگاه، در آبان سالیان گذشته اش 
عجیب احســاس می شود. نخستین ســالگرد تأسیس 
صنعتــی شــریِف امــروز و آریامهــر آن روزگاران، با چاپ 
نشــریه ای گرامی داشته شــد؛ نشــریه ای که از میراث 
گران بهای گنجینه این دانشــگاه اســت و جا دارد نسخ 
موجودش همچــون دری پرگهر در دانشــگاه نگهداری 
شود.  نخســتین فارغ التحصیالن شــریفی هم، جشن 
فارغ التحصیلی شان در یکی از همین یازدهم آبان های 

تاریخی گرفته شد. به آبان ســال 1349، نام شش نفر از 
نخستین شــاگرد اول های درس خوان شریفی در تاریخ 
این دانشگاه ثبت شــد تا بچه درس خوان های شریفی، 
الگویی برای سخت کوشی هایشان داشته باشند. حسن 
عزیزی نخستین شاگرد اول فیزیک، علینقی مشایخی 
نخســتین شــاگرد اول مکانیک، سیدحســین اولیائی 
نخســتین شــاگرد اول متالــوژی، صدرالدین گلشــن 
شــیرازی نخســتین شــاگرد اول شــیمی، ژاله دیهیم 
نخستین شاگرد اول ریاضی و مجید شریف نیا نخستین 
شاگرد اول برق، روشنی بخش راه جوانانی شدند که 51 
ســال اســت همچنان چراغ آســمان علم ایران زمین را 
روشــن نگاه داشــته اند. آری، آبان ماه شریفی های این 
عالم است. همان آبانی که در یکی از سیزدهمین روزهای 
چند دهه پیشش، النه جاسوسی ابرقدرت بالمنازع این 

عالم، به ابتکار و جســارت جوانان شــریفی اشغال شد و 
انقالب دوم مردم این سرزمین رقم خورد. همان جوانان 
شــریفی که در همین خوابگاه زنجان خودمان، دور هم 
نشســتند و مخفیانه و جسورانه طرح اشــغال سفارتی را 
ریختند که خیلی از تشکل های دانشجویی جهان جرئت 
خط انداختن به دیوار آن را هم نداشتند. دیواری که بچه 
شریفی ها نقشه باالرفتنش را کشیدند و همراه دانشگاه 
تهرانی ها و امیرکبیری ها و بهشتی ها اجرایی اش کردند.  
هرچند بعدها عــده ای از باالرفتنش اظهار پشــیمانی 
کردنــد. دیــوار و ســفارتی کــه در ایــن روزگاران بــه روز 
دانش آموز این ســرزمین، رنگ و جلوه و بویی دیگر داده 
است. روز دانش آموزی که مثل خیلی اتفاقات دیگر این 
سرزمین، باز پای یک شریفی یا شریفی ها را می توان در 
میان آن پیدا کرد. آبان است و هوای تهران سخت شریفی 
اســت. هوایی که یازدهم آبان هایش، جشــن پرشــکوه 

شریفی های این سرزمین را همیشه کم داشته است... .

صدای مخاطبان



صفحـــــــه آخـــــــــر

895...0912: مطالبي که جنبه اظهارنظر شــخصي 
داره، باید عنوان بشــه از جانب چه کسیه. این شماره 
کلي مطلب نوشته بودید که نامي از نویسنده ش دیده 
نمي شــد. همچنین باید بنویســید که نویسنده چي 

هست؛ یني تحصیالتش، شغلش و...
   عزیز سایز کفش و شماره شناسنامه و 

اینا نمی خوای؟ ولی چشم. از شماره بعد کنیه رو 
اضافه می کنیم.

725...0903: آقا این لحن عربي مجري رادیوتون تو 
حلقم. 

   اصاًل یه بزرگی می گفت شــهر داریم 
احواض.

253...0937: ایــن چه وضع امکانات دانشــگاهه؟ 
میــاي ارائــه پایان نامــه ارشــد بــدي، پروژکتور 
 قطــع مي شــه. بعــد مي گــن چــرا فــرار مغزها 

مي شین!
   با این فودکورت خجالت نمی کشــید 

فرار مغزها کنید؟

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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23

24
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک
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بسیج دانشجویی دانشکده 
مهندسی برق! اگر فردا دیدید 

انجمن اسالمی برق و انجمن 
مستقل مواد و جامعه اسالمی 

میم شیمی نفت هم برنامه 
برگزار کردند، تعجب نکنید. با 

این پوستراشون!

 چرا تشویق ها رو 
می ریزین تو استادیوم ها؟ 

برای وصله پینه این شماره 
تصمیــم گرفتیم ســری به 
لیگ فوتبــال بانوان بزنیم و 
گزارشی از یکی از بازی های 
هفتــه دوم آن تهیــه کنیم. 
البته به ما مجوز ورود نمی دادند و مجبور شدیم 
از پوشــش مبدل اســتفاده کنیم. بــا ما همراه 

باشید.
زمین چمن ورزشــگاه، مــا را یــاد زمین چمن 
مرحوم دانشگاه انداخت. درواقع نه فقط خود 
زمین چمن ســابق، حتــی همــان چیزی که 
االن جایگزین آن شــده است. چاله چوله های 
زمین به حدی است که ما را یاد زندگی خودمان 
انداخت که معمــواًل هم در ناحیــه چوله آن به 
سر می بریم. مشتی خرت وپرت هم توی زمین 
بازی پیدا کردیم که تعدادی شــان به درد دفتر 
روزنامه می خورد. بقیه آن ها هم در دفتر موجود 
هســتند. لطفًا با کارت دانشجویی در ساعات 

اداری به آنجا مراجعه کنید.
جالب تریــن نکته بــازی برای ما، تماشــاگران 
بودند. وارد ورزشــگاه شــدیم و دیدیم باالخره 
مطالبات مــا از دولت به بار نشســته و شــاهد 
حضور مــردان و زنان در اســتادیوم هســتیم. 
گویــا مشــکل، تغییر موضــع بوده و ســاختار 
ورزشــگاه های فوتبــال بانوان مهیــای حضور 
آقایان به عنوان تماشــاگر است. بازی آغاز شد 
و پــس از چند دقیقــه عده ای از تماشــاچیان 
بنابر وظیفه  خود شــروع کردند به تشویق یکی 
از تیم ها. در این لحظه ناظر دیدار جریان بازی 
را متوقف کرد. مسئوالن حفظ امنیت بازی، آن 
دسته از تماشــاچیانی را که تشویق می کردند، 
از ورزشــگاه اخــراج کردنــد. شــنیده های ما 
حاکــی از آن بود کــه التماس هــا و بهانه هایی 
نظیر اینکــه »آقا به خدا من فقط یه بار دســتم 
خورد به این دســتم، صدا داد. نمی خواســتم 
دســت بزنم«، »مــن فقط یــه ســوت زدم«، یا 
بهانه  همیشــگی »من فقط اومــده  بودم یه موز 
بردارم« هم کارســاز نبوده است. پس از اخراج 
تماشــاگران تشــویق گر که ســعی در متشنج 
کردن فضا داشــتند، تماشــاگران واقعی باقی 
 ماندند و در سکوت و دست به سینه ادامه بازی را 

تماشا کردند. 
بــازی به نیمه رســید و دو تیــم قاعدتــًا باید به 
رختکن می رفتند تا برای نیمه دوم آماده شوند. 
در اینجا ما بار دیگر سورپرایز شدیم. مسئوالن 
دو تیم با هم مذاکــرات پیچیده ای انجام دادند 
و درنهایت تصمیم بر این شــد که تیم میزبان به 
رختکن برود تا استراحت کند. تیم مهمان کنار 
چمن استراحت کرد و با پرچم کرنر و تیر دروازه، 

خستگی هایشان را در کردند. 
درنهایــت نتیجه بــازی را هم متوجه نشــدیم. 
بازی با نتیجه ای به پایان رســید و بازیکنان دو 
تیم بــه خانه های خود برگشــتند تا بــه خانه و 

خانواده شان برسند.

این شــماره از روزنامه تقدیم مي شــود به ١٣ آبان ١٣٩٦. به ظلم ســتیزي و عدالت خواهي. به اعتراضي که باید 
فریاد شود و فریادي که باید رسیدگي شود. به روحیه اي که باید حسیني باشد. مگر نه اینکه »کل یوم عاشورا«؟ 

تقدیم مي شود به دانش آموز. به »نون و القلم و ما یسطرون«. به دانشجویي که در برهه اي از زمان آموخته مي شد 
و حاال باید جویا باشد. جویاي دانش و جویاي حق. مگر نه اینکه »ال یدرك الحق اال بالجد«؟ 

این شــماره از روزنامه را تقدیم مي کنیم به انســان که کرامــت دارد و زیر بار ننگ و خواري نمــي رود. مگر نه اینکه 
»اجتمعنا هنا من اجل االنسان؟«.

تقدیم می شود به ... دانشگاهصنعتیشریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح 
رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین 

هوایی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

واژ و ژاژاستاد شریف ما

همان اســتاد شــریف مــا که تا به حال در هیچ یک از مقاطــع زندگی اش از 
امیرکبیر آن طرف تر نرفته، درحال حضور و غیاب وقتی به اسم یکی از بچه ها 

که هرجلسه غایب بود رسید، گفت: »ایشون چرا آل تایم ابسنته؟«.
استاد شریف ما عالقه بســیاری به روزنامه دارند؛ به گونه ای که فنجان های 

اتاقشان را هم روی کاغذهای روزنامه شریف می گذارند.
استاد شریف ما هرروز با تعدادی »همراه« از این طرف دانشکده تا آن طرف 
دانشکده را اندازه گیری می کند )متر می زند(؛ چنان که تو گویی می خواهد 

یک دوخوابه لوکس از دانشکده دربیاورد!
استاد شــریف ما در آزمایشــگاهش آزمایش هایی را انجام می دهد که هر از 
گاهی پس از پخش شدن رایحه ای در دانشکده، با ماسک از آن بیرون می دود. 

انگار مایی که آنجا نشسته ایم، آدم نیستیم!
دانشــجوی شــریف ما درحین بازدیدی علمــی، بعد از حدود نیم ســاعت 
صحبت های کارشناس مربوط درمورد پلیمریزاسیون بوتادی ان در رآکتورها 
در فشار 20 بار، درحالی که در گوشه ای از آزمایشگاه درحال وررفتن با چیزی 
بود، ناگهان پرسید: »این چیه؟« که کارشناس پاسخ داد: »درپوش شلنگه!«.
گروه دانشــجویی شــریف ما برنامه برگــزار کرده بــرای ورودی های جدید 
مهندسی شیمی و نفت شریف. آن وقت برای ســخنرانی، از فارغ التحصیل 

مکانیک و MBA امیرکبیر دعوت کرده اند!
روزنامه شریف ما گزارشی از جلسه رأی اعتماد غالمی در مجلس منتشر کرده 
که زیر آن نوشته: »مترجم: حسین رجبی«. البته اصل بر اعتماد است. حتمًا 

از گزارش تایمز استفاده کرده اند.

رســانه: medium. هر وســیله ای که مطلبی را به اطالع عموم 
می رساند. رسانه در لغت به معنای افســوس و حسرت و اندوه است 
و چون فرد شاغل در رسانه افسوس دوســتان دربندشده، حسرت 
امنیت شــغلی و اندوه معیشت دارد، آن را رســانه نام گذارده اند. به 
دلیل گسترش رســانه ها، عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند؛ 
اما چون برای صبح و ظهر و شــب نامی نگذاشته اند، ایرانیان که بســیار مقید به برنامه 
هســتند، در همه اوقات نیز همان کار را انجام می دهند و در رســانه ها ول می چرخند. 
رســانه ای که از مصونیت برخوردار است و برایش بودجه ای حســابی در نظر می گیرند 
و کســی هم نباید به آن معترض شود، رسانه مســتقل و سایر رســانه ها را زنجیره ای 
می خوانند. مهم ترین نوع رسانه، رســانه های زرد هستند، زیرا نقش زیادی در آگاهی ما 
از اخبار جامعه دارد، مثاًل ما را از شرط سحر قریشی برای ازدواج و شیوه استعمال ماست 
و عدس پلو توسط شادمهر مطلع می کند. آزادی رسانه ها از مهم ترین ارکان دموکراسی 
شمرده می شــود و به همین خاطر اســت که به صورت مرتب، رســانه گران دستگیر و 
 ســپس آزادی می شــوند تا با باالرفتن نرخ آزادی از طبقات برج بلند دموکراســی نیز 

باال برویم. 
در تذکره االمیدیا آمده اســت که روزی موالنا اســحاق ابن جهانگیــر در نطقی در باب 
اهمیت رسانه گفت: »از رسانه نباید ترسید«. مریدان خروشیدند که مگر نه اینکه رسانه 
موی دماغمان می شــود، مگر نه اینکه حرف هایی می زند که خوشمان نمی آید، مگر نه 
اینکه یک سره به تشــویش اذهان مشغول اســت و چندان در این باب بگفتند. اسحاق 
اجازه داد خروش مریدان تمام شود. پس با طیب خاطر پاســخ داد: »آری، ولی از رسانه 

نباید ترسید، رسانه باید از ما بترسد« و حقا که سخن عجیبی گفت. 

عمادالدین کریمیان

محمدحسین قاسمی


