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نگاهی به عالی ترین مرجع تصمیم گیری فرهنگ کشور

سکانداران  پیر
بی مسئولیت یا سرخورده؟!

ســرمقاله  ۱۷ آذر روزنامــه 
را کــه خوانــدم، بی درنگ 
نقدی بر آن نوشــتم و برای 
نویسنده اش ارسال کردم. 
یادداشت زیر خالصه ای از 
آن نقد است و بد نیست که پیش از خواندنش، 

سرمقاله  شماره  قبل روزنامه را بخوانید!
در آن سرمقاله در مقایسه  دانشجویان قبل و بعد 
از انقالب نوشته شده بود »کفه  دانشجویان قبل 
از انقالب بدجوری سنگینی می کند به طوری  که 
اگر تسخیر سفارت آمریکا و حضور در جنگ را هم 
ادامه  جنبش دانشجویی قبل از انقالب بدانیم، 
چیز دندانگیری برای کارنامه  متولدین دهه  ۶۰ 
به بعد نمی ماند«. برخالف آن سرمقاله، گمان 
می کنم مقایسه این دو نسل کار ساده ای نیست! 
دکتر شریعتی در کتاب »پدر، مادر ما متهمیم« 
مثال جالبی می زند. او می گوید بعضی ایرادات 
پدر و مادرها از نســل جوان چنان اســت که به 
شخصی که صورتش جوش زده، به صورت علمی 
و منطقی از معایب ظاهری و بهداشــتی جوِش 
صورت بگوییم و سپس از او بخواهیم حواسش را 

جمع کند که دیگر صورتش جوش نزند!
گاهی در نظر نگرفتن سایر شــرایط و عوامل به 
اشتباهی مشابه آنچه شریعتی گفته است، منجر 
می شود. نمی شود دو نسل جنبش دانشجویی 
را بی توجــه به فضــای جامعه و دانشگاهشــان 
قضاوت کــرد! آیا اســاتید اســتخواندار قبل از 
انقالب با برخی اســتادان کنونی دانشــگاه ها 
قابل مقایســه هستند؟ آیا اساتید با تاثیرگذاری 
اجتماعی فوق العاده، مانند دکتر شــریعتی، در 
ساختار دانشگاه های امروز امکان حضور دارند؟ 
)کافی است نحوه هیات علمی شدن امثال دکتر 
شریعتی و حتی شهید مطهری را با نحوه گزینش 
هیات علمی  های امروز مقایسه کنید تا ببینید اگر 
شریعتی امروز زنده بود، به هیچ وجه نمی توانست 
در یک دانشگاه مطرح عضو هیات علمی بشود!( 
همچنین آیا امنیت ذهنی دانشــجویان این دو 

دوره با آینده قابل مقایسه است؟
همچنین در آن سرمقاله از حمایت مسئولین از 
جنبش های دانشجویی و تشویق آنها در زمان ما 
گفته شد! اما دقیقا از چه جنبش هایی حمایت 
می شود؟ پس ماجرای کوی دانشگاه چه بود؟! 
سال ۸۸ با گروه های دانشجویی چه برخوردی 
شد؟ مگر نه اینکه عالوه بر تشکل های سیاسی، 
بســیاری از کانون های فرهنگی هــم یکی دو 
سال تعطیل شــدند؟ اصال مگر همین امسال 
یکــی از اتهامــات هم دانشــگاهی خودمــان، 
محمد شــریفی مقدم، صحبت در »تریبون آزاد 
دانشــگاهی دانشگاه شــریف« نبود؟ آیا همه 
فعالین دانشجویی حمایت و تشویق می شوند؟!
مخلــص کالم اینکه، االن هم اگر روزی برســد 
که جو سنگین روانی ناامیدی از آینده و برخی 
مشکالت فرهنگی - اجتماعی پایان یابد، دوباره 
شــاهد دوران درخشــان جنبش دانشــجویی 
خواهیم بــود و حتی خواهیم دید که تحلیل ها 
و اقدامات این نســل به مراتب پخته تر است. ما 
باید این نسل را باور کنیم و باور کنید دانشجویاِن 

امروز بی مسئولیت نیستند، سرخورده اند!

سرمقاله

برنامه  شورای صنفی به مناسبت روز دانشجو شنبه 17 
صفحه  2 آذرماه برگزار شد. از چند روز قبل  ...  

در مجلس ملی فرانســه که پس از انقالب کبیر تشکیل 
صفحه  3 شده بود، کسانی که در سمت چپ  ...  

کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین مساله ای است که 
صفحه  6 این روزها از گوشه و کنار اخباری از  ...  

فرش قرمز کارت سوختآخرین پرواز امیدمسئول مورد نظر در دسترس نیست

امیر هرمزی نژاد

صفحات 4و5

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک ۱۰۰۰۶۶۱۶۶۰۰۶ و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم.
رادیو شــریف تصویری 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

     1397 ماه  مهر     21 شنبه             779 شماره   جدید           دوره  هفدهم           سال 

جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 

سرمقاله

کمتر کســی می داند مرغوب تریــن گالب دنیا در کرمان به دســت 
صفحه  2 می آید و وسیع ترین گلستان های گل محمدی کشور  ...  

ســــــال گذشتـــــــه ، بــه مناســبت روز دانشــجو، روزنامه از 
صفحه  6 دانشجویان خواست یک پرسشنامه را تکمیل کنند که  ...  

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنیدکسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی

مرتضی محمودی

صفحات4و  5

صفحه  3 

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور 

از فضا غافل نمانیم

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

س: میالد مظفری
عک

دردورهدکتریچهمیگذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده
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دانشجوی دهه 60؛ 5 برابر یا 5 هزار برابر
دیروز ســایت دانشگاه گزارشی از جلســه خیرین دانشگاه در سالن شورای ریاســت منتشر کرد. هدف این 
جلســه انتخاب اعضای هیات امنای بنیاد شــریف بود و در آن درباره برنامه های آتی این بنیاد صحبت شــد. 
دکتر مشــایخی نیز از جمله کســانی بود که در این جلســه ســخنرانی کرد؛ اســتاد معروف دانشگاه و عضو 
هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد. مشایخی در بخشی از صحبت هایش در مورد دانشگاه گفت: »در 
ســال 9۶ مبلغ 253 میلیارد تومان برای ۱2 هزار دانشجو بودجه اختصاص داده شده بود که نسبت به سال 

۶۰ به یک پنجم آن کاهش یافته بود«.
حاال ما با دکتر مشــایخی ســخنی داریم. دکتر! می خواهید آمار بدهید، آمار دقیق بدهید! رد و بدل شــدن 

همین آمارهای نامشخص است که باعث شده وضع اقتصاد مملکت این باشد! 
اینجا مشخص نشده که این آمار با احتساب نرخ تورم است یا بدون احتساب آن! ما 
که امیدواریم آمار تورم هم در نظر گرفته شده  باشد که اختالفمان با دهه شصتی ها 
حداقل چیزی قابل لمس به  نظر بیاید! حتی اگر بخواهیم عواملی مثل کم شــدن 

نســبت اســتاد به دانشجو و درآمد حاصل از ســنوات و آموزش های آزاد را که دانشگاه از دانشجوها می گیرد 
حساب کنیم، باز هم اگر این »یک پنجم« بدون در نظر گرفتن تورم باشد، یا ما زیر خط فقریم و یا دهه شصتی ها 

مرفهین بی درد بوده اند.
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عکس خبری

 ساختمان رضایی، 
هر روز زیباتر از دیروز

از اول سال تحصیلی جاری تاکنون ساختمان 
شــهید رضایی ســاکت نبوده و همواره شاهد 
یــک برنامــه فرهنگــی بــوده اســت، از قاب 
نقلــی کانون هنرهای تجســمی که پر اســت 
از آثــار هنری بچه های این کانــون تا نواختن 
موســیقی و نمایشــگاه آثار هنری در همکف 
این ســاختمان. ایــن بار ســاختمان رضایی 
میزبان نمایشگاه کتابی است که به همت دفتر 
مطالعات فرهنگی برپا شــده. این نمایشگاه 
از شــنبه کار خود را آغاز کــرده و تا 2۷ آذرماه 

پذیرای دانشجویان است.

برنامه  شورای صنفی  روز گزارش مناســبت  بــه 
دانشجو شنبه ۱۷ آذرماه برگزار شد. از 
چنــد روز قبل پوســترهایی در ســطح 
دانشگاه به مناســبت این برنامه دیده 
مســئولین  از  بســیاری  می شــدند. 
آموزشــی  معاون هــای  و  دانشــگاه 
دانشکده ها در این برنامه دعوت بودند. 
قرار بود ســه نفــر از مســئولین اصلی 
دانشگاه، یعنی دکتر فتوحی )رئیس(، 
دکتر رشتچیان )معاون آموزشی( و دکتر 
فاطمی زاده )معاون دانشــجویی(، در 
برنامــه  حضور یابنــد. دو معاون مذکور 
برنامــه خــود را برای این دیــدار خالی 
کردنــد و دکتر فتوحی نیز با رونوشــت 
کــردن بــه معــاون دانشــجویی، از او 
خواســت به جای رئیس در آن شــرکت 
کنــد. اما وقتی پوســتر برنامه با عنوان 
»استیضاح« منتشر شد، این دو معاون 
آن را تند دانســتند، دلخور شــدند و از 
حضــور در برنامــه خــودداری کردند. 
بنابراین اعضای شورای صنفی تصمیم 
گرفتنــد خودشــان در ایــن جلســه به 
مشکالت دانشجویان گوش دهند. آنها 
ســعی کردند بــا بیان و شفاف ســازی 
مطالبات در دست پیگیری، پاسخگوی 

دانشجویان باشند.

شورای صنفی چه می کند؟
یکــی از مشــکالت اصلــی  کــه بعد از 
بــرای  اردیبهشــت ماه  بــات  نتخا ا
جریمــه   آمــد،  پیــش  دانشــجویان 
خوابگاه هــا بــود. خوابگاه هــا بــرای 

سمپاشی و مسائل رفاهی، جریمه هایی 
را برای برخــی از دانشــجویان در نظر 
گرفته بودند که بســیاری از آنها دارای 
نقــص و مشــکالت سیســتمی بودند. 
شورای صنفی اعتراضات را پیگیری کرد 
و توانســت فرصتی را برای هر دانشجو 
بگیرد کــه در برابر جریمه درخواســت 

تجدیدنظر کند.
یک موضوع بسیار بحث برانگیز در سال 
9۷ کمپیــن تحریم شــریف پالس بود. 
بســیاری از دانشــجویان به قیمت ها و 
کیفیت غذاهای شریف پالس معترض 
بودند. شورای صنفی موضوعات اصلی 
اعتراضات را در هشت مورد جمع بندی 
کــرد و آنها را بــا عنوان خواســته های 
هشــت گانه بــه دانشــگاه ارائــه داد. 
بسیاری از این خواسته ها انجام شدند 
و بعضی از آنها در حال پیگیری هستند. 
برای مثال، یکی از این خواسته ها رفع 
انحصار مجموعه  شــریف پالس بود که 

دانشگاه با آن موافقت کرده و قرار است 
یک مجموعه  فست فود دیگر در دانشگاه 
افتتاح شود. معاونت دانشجویی برای 
اســتقرار ایــن مجموعــه مــکان فعلی 
اســتراحتگاه دختران را پیشنهاد داده 
اســت. شــورای صنفی با این پیشنهاد 
مخالف اســت و تالش می کند که رفع 
انحصار شریف پالس بدون از بین بردن 

استراحتگاه دختران انجام شود.

آیا باید قید تحصیالت تکمیلی را 
بزنیم؟

موضــوع دیگری کــه دربــاره  آن بحث 
شد، مشکالت دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی بود. دانشــجویان کارشناسی 
ارشد و دکتری در سال های تحصیلشان 
مشکالت متعددی دارند. ریشه  بسیاری 
از این مشکالت هم این است که برخی 
اســتادان زمــان و انرژی کافــی برای 
دانشجویان خود صرف نمی کنند. این 

مســاله باعث می شود بسیاری از کارها 
بر عهده  خود دانشجو باشد و تحصیل او 
بیش از حد سنوات طول بکشد. راه حل 
مورد نظر شورای صنفی این بود که طی 
یک آیین نامه  رســمی، حداقل وظایف 
استادان در قبال دانشجویان مشخص 
شود. با تدوین این آیین نامه و انتشار آن، 
استادان موظف خواهند بود مواردی را 
که به آنها مربوط می شود، به طور کامل 
انجام دهند تا مشــکالت دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی کاهش پیدا کند.

امنیت ما را تامین کنید
بســیاری از دانشــجویان بــه امنیــت 
و  دانشــگاه  اطــراف  خیابان هــای 
خوابگاه ها معترضند. موارد بســیاری 
از زورگیــری و ســرقت در مســیر تردد 
دانشجویان گزارش شده است. کمیته  
حراســت شــورای صنفی راه حل هایی 
را بــرای جلوگیــری از ایــن اتفاقات به 
حراست دانشگاه پیشنهاد داده است. 
بــه اعتقاد این کمیته، بســیاری از این 
راه حل هــا - ماننــد نصــب کیوســک 
انتظامــی و افزایش نیروی گشــت - به 
همکاری شــهرداری و نیروی انتظامی 
نیاز دارند که متاســفانه بــه دلیل عدم 
همــکاری آنهــا به طــور کامــل عملی 
نشــده اند. همچنیــن عــدم پیگیری 
راه حل هایی که به دست خود دانشگاه 
عملی هســتند -ماننــد در نظر گرفتن 
ســرویس  رفت و آمــد بــه خوابگاه ها و 
نصب دوربین اطراف دانشگاه - به بهانه  

کمبود بودجه غیرقابل پذیرش است.

جلسه پرسش و پاسخ مسئولین دانشگاه با چند غایب بزرگ

مسئول مورد نظر در دسترس نیست
Ó	 بررسی نشریات بر اساس توالی زمان انتشار

آنهاســت و تقدم و تاخرشان در این ستون 
هیچ معنای خاصی ندارد.

Ó	 میز نشــریات این شــماره را با نشــریه  »در
دانشکده«، نشریه  انجمن علمی دانشکده 
مهندسی شیمی، آغاز می کنم که به ستون 
هفته پیش نرســید. در دانشــکده در این 
شماره همچنان حالت کشکول وار خویش 
را حفــظ کــرده و مطالــب گوناگونــی را از 
بی توجهی دانشــجویان به شورای صنفی 
دانشــکده و معرفی مکانی برای کارآموزی 
تا بخــش فرهنگی و یادداشــت طنز برای 
خوانندگانــش بــه ارمغــان آورده اســت. 
همچنین بچه های کیمیا، به مناسبت شش  
سالگی نشریه شان، مسابقه مقاله نویسی 
برای دانشــکده  مهندسی شــیمی و نفت 
تدارک دیده اند کــه می توان آن را گامی نو 

در حوزه فعالیت های یک نشریه دانست.

Ó	 اما با شــروع این هفتــه و تقــارن آن با روز
دانشجو انتظار می رفت که فضای نشریات 
دانشــگاه تا حد زیادی متاثــر از این واقعه 
مهم دانشــجویی باشــد. با این حال، جز 
نشــریه »خبرنامه« انجمن اسالمی، دیگر 
نشــریات همچــون »میــدان انقــالب« و 
»حیات« که این هفته منتشــر شــدند، به 
نوعی عطای پرداختن به شــانزدهم آذر را 
به دالیل نامعلومی به لقایش بخشیده اند. 
این شماره از خبرنامه به همراه ویژه نامه ای 
مختــص روز دانشــجو عرضه شــد. با این 
حــال، می توان آن را یکــی از ضعیف ترین 
شــماره های این نشــریه به لحاظ طراحی 
دانســت. عدم پیروی از یــک رویه ثابت در 
طراحی - آنچه نشریه دیگر این تشکل یعنی 
»فروغ« از آن برخوردار اســت - مهم ترین 
چالشی ا ســت که خبرنامه ای ها باید بر آن 
فائق آیند تا پس از آن به ضعف چشم نوازی 

نشریه شان بپردازند.

Ó	 دیگر نشــریاتی کــه در این هفتــه میزبان
جامعه مخاطبان دانشگاه بودند، دو نشریه 
حیات )نشریه هیات الزهرا( و میدان انقالب 
)متعلق به بســیج دانشــجویی( هستند. 
حیات پــس از مدت ها وقفه در انتشــار به 
فضای نشــر بازگشــت و در این شــماره به 
فعالیت  ها و فعاالن دانشــجویی پرداخت. 
این شــماره از حیات را می تــوان به لحاظ 
محتــوا تا حد زیــادی متفاوت با گذشــته 
دانست. با این حال، در این دگرگونی رو به 
جلو، از مشــکالت متعدد ویرایشی نشریه 
بچه های هیات نمی توان چشــم پوشــید. 
میدان انقالب نیز در این شــماره کماکان 
نقطــه قوتــش را در طراحــی مخصوصــا 
طراحی جلــد حفظ کرده و بــه موضوعی 
کامــال متفــاوت و غیرقابل انتظــار، یعنی 

»اهمال کاری«، پرداخته است.

حسام الدین میرجلیلی 

میز نشریات
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جوابیه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به مطلب »از عرش به فرش ترین« شماره 793 روزنامه
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه جهت گسترش فعالیت های ورزشی خوابگاه ها اقدام به برنامه ریزی و سازماندهی 
این فعالیت ها نموده است. ابتدا، بر اساس آیین نامه وزارت علوم، انجمن های ورزشی خوابگاه ها را تشکیل داده 
و اقدام به استخدام قراردادی کارشناسان ورزش در خوابگاه های دارای سالن چندمنظوره و میزبان مسابقات 
نمود. بر اســاس آیین نامه تدوین شــده برای مسابقات خوابگاه ها، خوابگاه های پســران با توجه به موقعیت 
جغرافیایی آنها به دو منطقه تقسیم و به هر خوابگاه، بسته به تعداد دانشجویان آن و مقطع تحصیلی، سهمیه 
اختصاص یافت. با گسترش مسابقات و افزایش متقاضیان و نیز استفاده بهینه از بودجه اختصاصی خوابگاه ها 
و ممانعت از حضور ورزشکارانی که با غیبت در مسابقات گروهی باعث برهم زدن نظم و کاستن کیفیت مسابقات 

می شــدند و همچنین ترغیب دانشجویان به فعالیت های ورزشی بیشتر، قرار دادن 
شرایطی مانند سه جلسه تمرین گروهی زیر نظر کارشناس ورزشی خوابگاه  و سپس 
عبــور از مرحله حذفی برای راهیابی تیم ها به جدول اصلی الزامی گردید. اقدامات 
دیگری نیز صورت گرفت که به طور خالصه عبارت است از: برگزاری سالیانه مسابقات 

خوابگاهی در رشــته های والیبال، فوتســال و تنیس روی میز قهرمانی خوابگاهی بین تیم ها و نفرات برتر هر 
منطقه با مشارکت بیش از هزار نفر، تهیه تجهیزات ورزشی و لباس های باکیفیت )دلیل حذف جوراب ورزشی(، 
تعمیر دوره ای و تجهیز سالن های بدنسازی و راه اندازی سالن بدنسازی خوابگاه های شادمان، مصلی نژاد و...

97 آذر   20 سه شنبه    794 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

در مجلس ملی فرانسه که پس از انقالب کبیر تشکیل شده بود، کسانی که در سمت چپ پارلمان می نشستند،  گزارش
مخالف سلسله مراتب سنتی قدرت بودند و از اصالحات پشتیبانی می کردند. در مقابل، افرادی که در سمت نگین خسروانی نژاد

راست پارلمان می نشستند، از وضع موجود حمایت می کردند و راست گرا خطاب می شدند. امروزه این اصطالحات در ادبیات 
سیاسی به معنای عام به کار می روند. در دهه 60 و نیمه اول دهه 70، در ادبیات سیاسی ایران از اصطالحات »جناح راست« 
و »جناح چپ« استفاده می شد. پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 76، از اصطالح »اصالح طلبان« و برای طیف مقابل 
از واژه »محافظه کاران« یا »اصول گرایان« اســتفاده شد. شــنبه، 17 آذر، در برنامه روز دانشجو که انجمن اسالمی برگزار کرد، 
پرتکرارترین کلمه »اصالح طلبان« بود؛ برنامه ای با عنوان جالب »آخرین پرواز امید«؛ برگرفته از مهاجرت تنها درنای سیبری 

به ایران و برعکس که سال هاست آن را تکرار می کند.

برنامــه انجمــن اســالمی دانشــگاه، بــه 
مناســبت روز دانشجو، با قرائت بیانیه این 
انجمن شروع شد. نسبت به فضای کرخت 
فعالیت دانشــجویی، بیانیه تــا حدی تیز 
بود، اگرچه می توانســت فعاالنه تر و تندتر 
هم باشــد. در بخشــی از بیانیه، وقتی نام 
میرحســین موسوی برده شــد، جمعی از 
دانشجویان شعار »یاحسین، میرحسین« 
ســر دادند. در ادامه برنامــه کلیپی پخش 
شــد که در آن بعضی از دانشجویان درباره 
روز دانشــجو و فعالیــت دانشــجویی نظر 
می دادند. همه افرادی که در کلیپ صحبت 
کردنــد، به کمرنــگ شــدن جنبش های 
اجتماعی و سیاسی دانشجویان در مقایسه 
با سال های دور اشاره داشتند. برای ادامه 
برنامه، ســه فعال سیاسی سرشناس برای 
مباحثه دعوت شــده بودند. یک نماینده 
مجلــس فعــال از فراکســیون امیــد، یک 
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی صاحب نام 
و یــک پژوهشــگر اجتماعــی جــوان. اما 
نقطه اشــتراکی بین آنها وجود داشت که 
باعث شد انتخابشــان بی ایراد نباشد: هر 
ســه نفر یــا اصالح طلب بودند یــا نزدیک 
به اصالح طلبان. این مســاله شور فضای 

مناظره ای و مباحثه ای را کاهش داد.

اگر آرا شفاف شود ردصالحیت 
می شویم

پروانه سلحشــوری دانش آموخته دکترای 
جامعه شناسی و از نمایندگان اطالح طلب 
تهران در دوره دهم مجلس شورای اسالمی 
است. او ریاست فراکســیون زنان مجلس 

شورای اسالمی را نیز بر عهده دارد.
سلحشــوری معتقد بود کــه اصالحات از 
طریق صندوق رای ممکن است و علی رغم 
اینکه نمایندگان اصالح طلب مجلس ناتوان 
و بی کنــش به نظر می رســند، تالش های 
آنها ادامــه دارد و لوایح مهمــی را تصویب 
می کننــد. سلحشــوری در پاســخ به این 
ســوال که چه فشــاری در مجلــس به آنها 
وارد می شود، پاســخ داد: »فشار از جانب 
کیهان و کیهانیان بســیار زیاد اســت. آنها 
با هر بهانه ای موجی از حمالت را به ســوی 

نمایندگان روانه می کننــد. برای مثال، در 
الیحه مربوط به مبارزه با پولشــویی، دلیل 
اینکه والیی ها بر شــفافیت اصرار داشتند، 
این بود که در ادوار بعدی افرادی را که رای 
مثبت داده بودند، رد صالحیت کنند«. او در 
بخش دیگری از صحبت هایش گفت: »من 
فکر می کنم سیاسیون، در مطالبه گری، از 
جامعه مدنی بسیار جلوتر هستند. ما جامعه 
مدنی بسیار نحیفی داریم. برای مثال، در 
روز دانشــجو، اینجا اصال شور دانشجویی 
حس نمی شــود. اصالحات بســیار هزینه 
داده  اســت که جامعه مدنــی را فربه کند. 
اما تا زمانی که جامعه مدنی با سیاســیون 
همراهی نکند، مطالبه ها به ثمر نمی رسد. 
مسئولیت اجتماعی دانشجویان این است 
که به مهاجرت اجباری تن ندهند. آنها باید 
در جامعه  بمانند و بــا آگاهی خود، نیروی 

مدنی را بسازند«.

اصالح طلبان نباید وارد قدرت 
می شدند

احمد زیدآبــادی روزنامه نــگار و تحلیلگر 
سیاسی است. او در پی حوادث انتخابات 
۸۸ به زندان رفت و شش سال حبس کشید 
و زمانی که در تبعید بود، در سال 94 با عفو 
عمومی به صحنه سیاسی کشور بازگشت.
او خــود را در شــمار منتقدیــن اصالحات 
دانست و عقیده داشت که اصالح طلبان، 
بــه دلیل نداشــتن اســتراتژی منســجم، 
موفــق نبوده انــد. زیدآبــادی گفت: »من 
معتقــدم که اصالحــات زمین گیر شــده 
اســت و دلیل زمین گیر شــدنش این بود 
کــه تعریف و موضع مشــخصی نداشــت. 
مدت ها مردم فکر می کردند که می شــود 
بــا اصالح طلبی کاری کــرد ولی حقیقت 
این است که نمی شود. از سال ۷۶ جریان 
اصالح طلبی آغاز شــد و قرار بود که ما را از 
نقطه الف به ب برســاند. اما از آن زمان در 
چه زمینه ای از کشــور پیشرفتی رخ داده 
اســت؟ اصالح طلبان نمی توانند بگویند 
»به مــا اجازه داده نشــد کاری کنیم« زیرا 
رقیب اساسا ذاتش این است که جلوی آدم 
را بگیرد. این بدیهی است و نباید انتظاری 

جز این داشــت«. او با ورود اصالح طلبان 
به عرصه سیاست مخالف بود و در پاسخ به 
این ســوال که عرصه مناسب برای فعالیت 
اصالح طلبان کجاســت، گفت: »جنبش 
اصالح طلبان بر یک نیرو و موج اجتماعی 
ســوار شــد و به عرصه قدرت سیاســی پا 
گذاشت. مشــکل این است که سیاسیون 
همیشــه از این امواج اجتماعی برای ورود 
به ســاختار قــدرت اســتفاده کرده اند در 
حالــی که ایــن دو نیرو همدیگــر را خنثی 
می کنند زیرا شما وقتی وارد سیستم قدرت 
می شــوید، دارای مســئولیت هســتید و 
نمی توانید ریشه اجتماعی و موضع منتقد 

خود را حفظ کنید«.
زیدآبــادی بــرای حضــور اصالح طلبــان 
در حکومــت ضرورتــی نمی دیــد و چنین 
اســتدالل کرد: »اگــر اصالح طلبــان در 
نهادهــای حکومتی نبودند هــم تمام این 
اتفاقاتی که به اســم آنها تمام شده  است، 
رخ مــی داد. خیلــی چیزهــا را پیشــرفت 
تکنولوژی و گذر زمان آزادتر کرده اســت، 
نبایــد آنهــا را بــه حســاب اصالح طلبــی 
بگذاریم. دوره هــای اصول گرایان - به جز 
دوره دوم آقــای احمدی نــژاد - تفاوتی با 
دوره هــای اصالح طلبــان ندارند. کســی 
کــه رئیــس دولــت می شــود، نمی تواند 
بنــا به اعتقــادات شــخصی اش هر کاری 
را کــه می خواهــد، انجام بدهــد. فضای 
جامعــه و فضــای سیاســی بین المللــی 
هســتند که اجــازه کارهای افراطــی را به 
اصول گراهــا نمی دهنــد، فکــر نکنید که 
اصالح طلبــان جلــوی آنهــا را می گیرند. 
حضور اصالح طلبان در حکومت تاثیری بر 
پیشرفت مطالبات آنها ندارد، فقط به چهره 

آنها در جامعه آسیب می رساند«.

خواسته های اندک ساالران با  ما 
یکسان نیست

محمدرضــا جالیی پــور، فعــال سیاســی 
اجتماعــی  پژوهشــگر  اصالح طلــب، 
و دانشــجوی مقطــع دکتــری در کالــج 
سنت آنتونی دانشــگاه آکسفورد است که 
پس از انتخابات ســال ۸۸ سه بار دستگیر 

شــد. او در مجموع پنج ماه را در بازداشت 
انفرادی به ســر برد. او مجددا فروردین ماه 
امسال بازداشت اما پس از ۷۷ روز با وثیقه 

از زندان اوین آزاد شد.
جالیی پور در حالی که طرفدار سرســخت 
اصالحات بــود، به اصالح طلبــان انتقاد 
داشــت. او در انتقــاد بــه رویــه فعلــی 
اصالح طلبان گفت: »اگــر اصالح طلبان 
به بنیــه اجتماعی خود بی توجه باشــند و 
همچنان به وعده های پیــش از انتخابات 
خود عمــل نکنند، احتمــاال در انتخابات 
بعدی مجلس شاهد کاهش مشارکت مردم 
- به خصوص در شهرهای بزرگ - خواهیم 
بــود. اما اگر منســجم کار کنند، مجموعه 
نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی و رفاه 

در انتخابات موفق خواهند شد«. 
جالیی پور موافق حــذف اصالح طلبان از 
حکومت نبــود و اعتقاد داشــت علی رغم 
نماینــدگان  و  ضعف هایــی کــه دولــت 
اصالح طلــب مجلــس داشــته اند، بودن 
آنهــا بســیار بهتر از نبودنشــان اســت. او 
گفت: »در این 2۰ ســال، در هر زمینه ای 
که حکومــت کارآمــد عمل کرده اســت، 
ردپایــی از اصالح طلبان دیده می شــود. 
هرجا اصالح طلبان محکم و منسجم عمل 
کردند، موفــق بودند. من نمی دانم چطور 
آقای زیدآبادی اصرار دارند که اصالح طلبی 
نباید وارد حاکمیت شــود. خواســته های 
اندک ساالران مثل اصالح طلبان نیست که 
بتوانید بگویید عملکردشان مثل آنهاست. 
بدون آقای ظریف برجام ممکن نبود، آقای 
جلیلی صد ســال دیگر نمی توانست آن را 
تصویــب کند. نقدی که بــه اصالح طلبان 
وارد اســت، این نیســت که چرا در عرصه 
سیاسی فعالیت می کنند، این است که چرا 

در سیاست بهتر و قوی تر عمل نمی کنند«.
او در مقایســه دولــت اصالح   طلب و دولت 
اصول گرا گفت: »تفاوت هــای دوره آقای 
احمدی نژاد با االن بسیار زیاد هستند. آن 
زمان آزادی در این حد نبود که حتی بشود 
یک متن در رســانه ها نوشــت. در آن دوره 
بالیی بر ســر وزارتخانه  ها و ســازمان های 
کشــور آمد کــه ســال ها طول می کشــد 
بوروکراســی ها به حالت عــادی برگردند و 
افراد بی کفایت تصفیه شوند. البته نقدهای 
زیــادی هم به دولــت اصالح طلبــان وارد 
است اما اصال با دولت اصلول گرایان قابل 
قیاس نیست«. جالیی پور که از اصالحات 
ناامید نبود، گفت: »همانطور که حکومت 
اصالح پذیــر اســت، اصالح طلبــان هــم 
اصالح پذیر هســتند. آنها در بســیاری از 
زمینه ها باید تغییر رویه بدهند اما نباید به 
خاطر حفظ چهره خود در جامعه، فعالیت 
سیاسی را رها کنند. عالوه بر آنها، همه ما 
هم باید برای افزایش دســتاوردها فعالیت 
کنیم. برای مثال، برای کاهش فســاد چه 
اقــدام حقوقی ای که تاثیــر حقیقی دارد، 
مهم تــر از الیحــه تعــارض منافــع و الیحه 
شفافیت مالی اســت؟ هر دوی این لوایح 
را دولت شــش ماه اســت که روی ســایت 
خود گذاشته و فراخوان داده  است تا مردم 
نظر بدهند. کدام نهاد دانشــجویی، کدام 
حزب، کدام چهره شــاخص اصالح طلب 
یک مقاله درباره اینها نوشــته است یا یک 
نشســت برای نقد این متن ها برگزار کرده 
است؟ اگر شــما واقعا ضد فساد هستید، 
می توانید ایــن قوانیــن را پیگیری کنید. 
مثال هــای زیادی مانند این وجود دارد که 
جامعه مدنی می تواند تاثیرگذار باشــد اما 

فعالیت نمی کند«.

در روز دانشجوی انجمن اسالمی چه گذشت

آخرین پرواز امید
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نوزدهــم آذرماه ســالروز صدور فرمان امام)ره( مبنی بر تشــکیل شــورای عالی انقالب  پرونده
فرهنگی اســت. این شــورا - چنان که از نامش برمی آید - کارش اتخاذ تصمیمات کالن و محمد مالنوری

سیاستگذاری در حوزه  فرهنگ کشور است و راهی را نشان می دهد که در انتهای آن تحوالتی برای آموزش 
و پرورش  و هنر کشــور اتفاق می افتد. وقتی نام شــورای عالی انقالب فرهنگی را در اینترنت جســت و جو 
کنید، با آدرس دو ســایت مواجه می شوید که نام شورا را یدک می کشند؛ شورایی که دو گروه مختلف از آن 
انشــعاب نکرده اند که هر یک مدعی آن باشــند، بلکه یک نهاد حاکمیتی است که قرار است وظیفه اتخاذ 
عالی ترین تصمیمات را در حوزه فرهنگ بر عهده داشته باشد. اعضای این شورا همواره عالی ترین مقامات 
کشور و شخصیت های حقیقی معتمد بوده اند و شورا در این سال ها در خرد و کالن مسائل حوزه  فرهنگ 

و هنر حضور داشته ولی نهایتا اکنون پس از ۳۳ سال منتقد وضع موجود است.

ستادی که شورای عالی شد
قبــل از انقالب، نقدی که به نظام دانشــگاهی صورت 
می گرفــت، فاصله دانشــگاه با نیازهای کشــور بود که 
گفته می شــد به ازخودبیگانگی منجر شده و ما را دچار 
غربزدگی کرده اســت. نقدهایی از این جنس به دلیل 
دوتکه شدن کشور که مراکز و قطب های مدرن در یک سو 
و گستره های فقر و عقب ماندگی در سوی دیگر آن وجود 
داشت، به دل می نشست. نیروهای سیاسی متعهد - اعم 
از مذهبــی و چپ - معتقد بودند دانشــگاه در خدمت 
دسته اول است و در یک نظام آرمانی، نیروهای دانشگاه 
در خدمــت محرومــان خواهد بــود. این ایــده  جذاب 
دانشــجویان را به یاری گروه های مســتضعف تشویق 
می کرد و ناتوانی آنان را به آموزه های دانشگاهی شــان 
ربط می داد؛ دانشگاهی که نهادی متعهد نبود و گاه با 
بیان در خدمِت سرمایه داری بودن آن و گاه با برچسب 
انســان محور و الحادی بودِن علم جدید، نیازمند تغییر 
رویه دانســته می شد. بر این مبنا، علم و تخصص باید از 

صافی ارزشی تعهد عبور می کرد تا مفید باشد. 
این بحــث در دوران پس از انقالب همچنان مطرح بود 
و گفته شــد که الزم اســت عالوه بر علم، عالم نیز از این 
صافی عبور کند و دانشــگاه ها از اساتید و نیروهایی که 
در رژیم پیشــین در خدمت دستگاه بوده اند، پاکسازی 
شــوند. پــس از انقــالب چهره دانشــگاه تغییــر کرد. 
گروه های دانشــجویی که پیش تر بنابر مشی چریکی 
دهه هــای 4۰ و 5۰ زیــر پوســت دانشــگاه مخفیانــه 
شــکل گرفته بودند، فرصت فعالیت علنی و بحث های 
جدی سیاســی پیدا کردند و هــم در عرصه عمومی در 
قالب احزاب و هم به صورت گروه های دانشــجویی به 
فعالیت مشغول بودند. جوش و خروش این فعالیت ها 
با حاشــیه هایی نیز همراه بود به طوری که در فروردین 
59، وقتی هاشمی رفسنجانی قصد داست در دانشگاه 
تبریز ســخنرانی کند، ایجاد اختالل از سوی نیروهای 
چپ سبب شــد که او نتواند صحبت کند. این اتفاق با 
واکنش نیروهای مذهبی در دانشــگاه همراه بود و آنها 
خواستار ساماندهی وضع دانشگاه ها شدند. در نتیجه 
این اتفاقات کم کم زمزمه »انقالب فرهنگی« به گوش 
رســید. در تهران نیز انجمن های اسالمی دو دانشگاه 
علــم و صنعت و تربیت معلم از طــرح انقالب فرهنگی 
حمایت کردند. نهایتا این اتفاقات به دخالت شــورای 

انقالب و ابوالحسن بنی صدر انجامید.
شــورای انقالب، به دنبال مالقات با امام، در بیانیه 29 
فروردیــن 59 خود مقرر کرد که دانشــگاه باید از حالت 
ســتاد عملیاتی گروه  های گوناگون خارج شود. در این 
بیانیه سه روز مهلت برای برچیده شدن دفا تر و تشکیالت 
گروه  ها در دانشــگاه  ها تعیین و گفته شد که امتحانات 
دانشــگاهی باید تا ۱4 خــرداد به پایان برســد و از ۱5 
خرداد دانشــگاه  ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی 
و... در آنها متوقف و نظام آموزشــی کشــور بر اســاس 
موازین انقالبی و اسالمی طرح ریزی شود. پس از کش و 
قوس های فراوان، تمامی گروه های سیاسی دفاتر خود را 
در دانشگاه ها تخلیه کردند و نهایتا با سخنرانی بنی صدر 
در یکم اردیبهشــت در دانشگاه تهران، دانشگاه ها وارد 
فازی جدید و آماده تعطیالتی شدند که مشخص نبود تا 

کی ادامه دارد. پس از این و در 23 خرداد آن سال، امام 
در فرمانــی محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشــی، 
حســن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، 
جالل الدین فارسی و علی شریعتمداری را مامور کردند 
تا در ستاد انقالب فرهنگی برای گزینش استاد، دانشجو 

و طرح درس دانشگاهی برنامه ای بچینند.
چالش های ستاد انقالب فرهنگی و وزارت آموزش عالی 
به ارائه طرح شورای عالی فرهنگ از سوی محمدعلی 
نجفی، وزیر وقت آموزش عالی، منجر شــد که البته به 
نتیجه نرســید و نهایتا از ســوی امام ترکیب شورا تغییر 
کرد و به شــورای عالــی انقالب فرهنگی تبدیل شــد. 
در این ســاختار جدید نخســت وزیر، وزرای فرهنگ و 
آموزش عالی و چهار فرد حقیقِی منتخب امام شــامل 
علــی شــریعتمداری، احمــد احمــدی، عبدالکریم 
سروش و مصطفی معین و دو دانشجو به انتخاب جهاد 
دانشگاهی عضو  شدند. آنگونه که مصطفی معین بیان 
کرده است، در این دوره مسائل مرتبط با فرهنگ نظیر 
ضوابط نشر کتاب نیز مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا در 
سال ۶2 دانشگاه ها مجددا باز شدند. ادامه چالش های 
این نهاد به تغییر ترکیب آن منجر شد و نهایتا امام در آذر 
۶3 شورا را گسترده تر کردند و با عضویت روسای سه قوه، 
وزیر آموزش و پرورش و اشخاص حقیقی شامل مهدوی 
کنی، رضــا داوری، نصرالله پورجــوادی و محمدرضا 
هاشمی گلپایگانی شورای عالی انقالب فرهنگی شکل 
گرفت. در اوایل دهه ۷۰، با نگرانی هایی که در خصوص 
تهاجم فرهنگی وجود داشت، وظایف بیشتری در حوزه 
فرهنگ به این شــورا محول شــد و در ســال ۷5 تعداد 

اعضای حقیقی و حقوقی آن افزایش یافت.

شورا و تداخل وظایف قانون گذاری
در سال 9۶، وزیر آموزش و پرورش طرحی را در شورای 
عالی آموزش و پرورش مصوب کرد که وضعیت مدارس 
ســمپاد را تغییر می داد و این مــدارس دیگر در مقطع 
متوســطه اول )راهنمایــی( و کالس هفتم دانش آموز 
ورودی نمی گرفتنــد و به این صورت این مقطع منحل 
می شــد. اما بحث ها و اعتراض های مخالفان انحالل 
سمپاد به طرح اصالح اساسنامه این سازمان در شورای 
عالی انقالب فرهنگی منجر شد. وزیر در اولین جلسه 
این شــورا برای این موضــوع حضور نیافــت اما نهایتا 
شهریور امسال اساسنامه در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی اصالح شــد و مدارس دوره راهنمایی سمپاد 
نیــز باقی ماند. این مورد تنها اختالف شــورای عالی و 
وزارتخانه های دولت نبوده و از ابتدا جایگاه قانونی آن 

مورد سوال بوده است. 
در سال ۶3، رئیس جمهوری وقت در سوالی از امام در 
خصوص جایگاه قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی 
ســوالی مطرح کرد که پاســخ امام این بود: »ضوابط و 
قواعدی را که شورای محترم عالی انقالب فرهنگی وضع 
می نمایند باید ترتیب آثار داده شود«. وضعیت تاسیس 
شورای مذکور همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام 
است که ابتدا بر مبنای فرمان امام شکل گرفت اما ادامه 
کارش با آن متفاوت اســت. مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در بازنگری قانون اساســی در ســال ۶۸ به قانون 

اساســی اضافه و جایگاه قانونی آن مشــخص شد اما 
شــورای عالی انقالب فرهنگی همچنــان بنا به حکم 
حکومتی به فعالیتش ادامه می دهد. شورا کارکردش را 
در جلسه 4۰9 خود، طی مصوبه مورخ ۷۶/۸/2۰، به 
عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، 
تصمیم گیــری و هماهنگی و هدایت امــور فرهنگی، 
آموزشی و پژوهشی کشــور در چارچوب سیاست های 
کلی نظام اعالم کرد و مقرر شــد تصمیمات و مصوبات 
آن الزم االجرا و »در حکم قانون« باشد و با استفاده از این 
عبارت هم جایگاه تقنینی مجلس که مرجع انحصاری 
قانونگذاری در کشور بر اســاس قانون اساسی است، 

حفظ شود و هم شورا بتواند قانونگذاری کند.

شورا؛ یک بوروکراسی بزرگ
بیشــتر اعضای شــورای انقالب فرهنگی حداقل یک 
مسئولیت دیگر نیز دارند و در نتیجه امکان کارشناسی 
محدودی برای موضوعاتی دارند که در جلسات مطرح 
می شــوند. همچنین، از آنجا که محدودیت زمانی نیز 
گریبانگیر اعضاســت، نهادهای مختلفی زیرمجموعه 
دبیرخانه این شــورا شــکل گرفته اند که به شورا کمک 
کنند. شورای معین که همان شورای عالی بدون حضور 
روسای قواست، می تواند مصوباتی داشته باشد که در 
صورت عدم وجود اعتراض، به مصوبه شورا بدل خواهد 
شد. کمیسیون های مشورتی، نخبگان، اصالح الگوی 
مصرف، تعلیم و تربیت، هنر و معماری، علمی و فناوری، 
آینده نــگاری علم و فرهنگ، پیوســت نگاری فرهنگی 
و ســبک زندگی اســالمی - ایرانی از زیرمجموعه های 
شورا هســتند که در کنار ســتاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور، شــورای فرهنگ عمومی، شورای 
توســعه فرهنگ قرآنی، کمیته فرهنگ و تمدن اسالم 
و ایران، شــورای اسالمی شدن دانشــگاه ها، کارگروه 
مدیریت کالن دســتگاه های فرهنگی، شــورای هنر، 
شورای مهندسی فرهنگی، هیات عالی جذب اعضای 
هیات علمــی، شــورای فرهنگــی - اجتماعــی زنان و 
خانواده، هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و 
شــورای تحول و ارتقای علوم انسانی به این نهاد کمک 
می کنند تا منویات شورا پیش رود. این سازمان ها عالوه 
بر دو موسسه انتشاراتی سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انســانی دانشگاه ها )ســمت( و نشر دانشگاهی 
هستند که در زمان تعطیلی دانشگاه ها به ابتکار ستاد 
انقالب فرهنگی راه اندازی شــدند تا هم منابع درسی 
را طراحی، تالیف و ترجمه کنند و هم اســاتید در زمان 

تعطیلی دانشگاه به کار مشغول شوند.

شورا و دانشگاه
یکــی از اولین کارهایی که از ســتاد انقالب فرهنگی و 
شورای عالی انقالب فرهنگی خواسته شده بود، تدوین 

برنامه درسی بود. بنابراین شورا دروس عمومی را برای 
دانشگاه ها طراحی کرد و بارها با تغییر عناوین به اصالح 
آنها پرداخت. تدریس »دانش خانواده« به صورت آزاد، 
آموزش عمومی مســائل حقوقی و گنجاندن فصلی با 
موضــوع تاریخ فرهنگ و تمدن اســالم و ایران در کتب 
درســی مدارس و دانشــگاه ها از این ابتکارات بودند. 
مدیریت دانشــگاه نیز از دیگر مســائلی بود که شورا به 

آن می پرداخت. 
مصطفی معین، وزیر اسبق علوم و عضو حقیقی اسبق 
شورای عالی انقالب فرهنگی، در مصاحبه ای می گوید: 
»به دلیل اهمیت مســئولیت رئیس دانشگاه، تصمیم 
گرفته شد که رئیس پیشنهادی وزیر در شورا مورد بررسی 
و بحث قرار گیرد و در صورت تایید شورا، حکم او توسط 
وزیر صادر شــود«. این مســاله پس از انتخابات 92 به 
چالشی بین فرجی دانا و شورا تبدیل شد. با بحث های 
زیادی که در خصوص تغییر روســای دانشگاه ها شکل 
می گرفــت، مدت زیــادی طول می کشــید تــا رئیس 
دانشــگاه تعیین شــود؛ امری که نهایتــا نیز با تفویض 
اختیارات شورا به کمیته ای منتخب در خرداد 94 تسریع 
شــد. انتخاب رئیس دانشــگاه یک نمونــه از مصادیق 
عالقه شــورا به کنترل و تمرکزگرایی است که در تعیین 
برنامه درسی و جذب اساتید هم با هیات هایی متمرکز 
نمــود دارد و حتی با تغییر دولت ها نیز مشــمول تغییر 

نمی شود. 
هرچند در انقالب فرهنگی گزینش دانشجو نیز مدنظر 
بود، اما به مرور زمان گزینش های سیاســی - عقیدتی 
در دوره کارشناســی محدود شــد و حتی شــورا آن را به 
»استعالم صالحیت داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری 
از وزارت اطالعــات« محــدود و قانونی کــرد. آیین نامه 
فعالیت تشکل های اسالمی در دانشگاه، بسیج دانشگاه 
و نحوه تشــکیل هیات امنای دانشــگاه ها و موسسات 

پژوهشی از دیگر مقررات گذاری های شورا هستند.

شورا و دیگر نهادها
شورای عالی انقالب فرهنگی در همه این سال ها، جز 
دانشگاه، با آموزش و پرورش و حوزه فرهنگ عمومی نیز 
سر و کار داشته است. موافقت با اصل تشکیل »سازمان 
مدارس غیرانتفاعی و مشــارکت های مردمی« وابسته 
بــه وزارت  آموزش و پرورش در اواخر دهه ۶۰ و تصویب 
»ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش« در سال 9۰ از 
تصمیم گیری های مهم آن برای آموزش و پرورش بوده 
است. در سال ۸۱ نیز تشکیل »کمیته تعیین مصادیق 
پایگاه های اطالع رسانی رایانه ای غیرمجاز« با مصوبه 
این شورا شکل گرفت. تایید اساسنامه و راه اندازی بنیاد 
سعدی، جامعه  المصطفی العالمیه و فرهنگستان های 
زبان و ادب فارســی، هنر، علوم و علوم پزشکی از دیگر 

اثرگذاری های این نهاد هستند.

نگاهی به عالی ترین مرجع تصمیم گیری فرهنگ کشور

سکانداران پیر
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ناکارآمد در هندسه فرهنگی
این را که تجربه شورای عالی  محمد بناء
انقالب فرهنگی در حدود 34 سال فعالیت خود 
تجربه ای ناموفق بوده است، می توان با لیستی 
از عناویــن و مفاهیم تهی شــده از معنا به طور 
مثــل  مفاهیمــی  داد.  نشــان  اجمالــی 
اسالمی سازی دانشگاه ها، اسالمی سازی علوم 
انســانی، مهندســی فرهنگی و... که همگی 
حتــی اگــر کمابیــش در آغــاز طــرح خــود 
خاستگاهی روشن داشته اند، امروزه دیگر فاقد 
هرگونه معنایی هستند و بیشتر صورت اسنادی 
بــی روح و شــعارهایی توخالی دارنــد. اما چرا 
نهــادی با این عرض و طول و با این ســرمایه از 
حضور بخشی از نخبگان جامعه ایرانی به چنین 
روزی افتاده اســت؟ برای پاســخ اولیه به این 
پرســش اساســی می توان به دو دسته عوامل 

ساختاری و محتوایی اشاره کرد.
از میان عوامل ســاختاری ایــن ناکارآمدی دو 
مورد از همه مهم تر هستند. اول اینکه شورای 
عالی انقالب فرهنگی در هندســه سیاســی - 
فرهنگی جایگاه مشخص و معینی ندارد. نه در 
قانون اساسی و نه در عرف نانوشته حکمرانی 
ایران محدوده و ســطح شــورای عالی انقالب 
فرهنگی مشــخص نیست و برای کارآمدی این 
نهاد باید نسبت آن با مجلس شورای اسالمی و 
چندین وزارتخانه مرتبط مثل علوم، بهداشــت 
و ارشاد و نهادهای دیگری مثل معاونت علمی 
نهاد ریاســت جمهوری مشــخص شــود. باید 
مشخص شود شــورای عالی انقالب فرهنگی 
متکفل چه مسائلی با چه سطحی از ورود است؟ 
دومین عامل ساختاری ناکارآمدی شورای عالی 
انقالب فرهنگی مربوط به ساختار داخلی آن و 
عدم ارتباط بین دبیرخانه و اعضای شوراست. 
به عکس تصور اولیه که تصمیمات شورا برآمده 
از اعضای آن است، در واقعیت - غیر از بعضی 
تصمیمات خاص که نوعا رنگ و بوی سیاســی 
می گیرند - عمال اعضای شــورا با دبیرخانه که 
تصمیمات شــورا را طراحی می کند، نســبت 
جدی ندارند و حداکثر در جلســات هفتگی و 
ماهانه - اگر شــرکت کنند - به بیان چند نکته 
غالبــا صوری در خروجی های شــورا بســنده 

می کنند.
مســتقل از عوامــل ســاختاری ناکارآمــدی 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، این شــورا به 
جهت محتوایی هم مشکالت عدیده ای دارد. 
مهم ترین وجه این مشکالت این است که شورا 
در ترکیــب فعلی آن نه حامــل نظریه فرهنگی 
مشخصی اســت و نه در زمینه حکمرانی ایده 
معینی دارد. شــورا نه مجموعه ای دموکراتیک 
اســت که افــکار گوناگــون در آن بــه تضارب 
ایده ها بپردازند و نه از طرف دیگر مجموعه ای 
اســت که منعکس کننده نظریه و نگاه معینی 
به سیاســت و فرهنگ باشــد. به عنوان مثال، 
در زمینه مســاله ای مثل اسالمی سازی علوم 
انسانی که یکی از عرصه های مهم فعالیت شورا 
در ۱۰ ســال اخیر بوده است، تقریبا هیچ نگاه 
مشخصی در این شــورا وجود ندارد و وقتی به 
نظــرات تک تک اعضای صاحب نظر آن در این 
حوزه مراجعه می کنیم، مجموعه پراکنده ای از 
نظرات را مشــاهده می کنیم که بعضا ناسازگار 
هستند. نتیجه این وضعیت در ساختار شورا در 
زمینه علوم انســانی، اسنادی از هم گسیخته 
و بی محتوا و شکل گیری ســتادهای ناکارآمد 
در زمینه تحول علوم انســانی است که در آنها 
فقط شــعارهای بی محتوا با صدای بلند تکرار 
می شــوند و به اقدامــات صوری نوعا ســلبی 

اکتفا می شود.

در ایــن بخش بــه مرور اعضای شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی می پردازیم. خوب اســت بدانیــد میانگین 
ســن اعضای این شورا بیش از ۶۰ سال است. 22 نفر 
از اعضا به واســطه جایگاه حقوقی شــان در این شورا 
حضــور دارنــد و 2۰ نفر هم شــخصیت های حقیقی 
عضو هســتند. از این جمع 3 نفر در رشــته های علوم 
پایــه تحصیل کرده اند و ۸ نفر رشــته های مهندســی 
آخرین مدرک تحصیلی آنان است. همچنین، ۱3 نفر 
تحصیالت حوزوی دارند و 4 نفر پزشــک هســتند. از 
۱3 نفر تحصیلکرده حوزه علوم انسانی 4 نفر فلسفه،  
2 نفر حقــوق، 2 نفر جامعه شناســی، 4 نفر مدیریت 
و یک نفر علوم سیاســی خوانده انــد. نکته  جالب آن 
اســت که اگــر اعداد بــاال را جمع کنید، یــک نفر کم 
می آورید. محاســبات غلط نیســت، فقط محمدرضا 
عارف جزو شــخصیت های حقیقی اســت که امسال 
به واســطه ریاست کمیســیون آموزش در این جایگاه 
حقیقی نیز حضــور دارد و دلیل این تفاوت نیز همین 
است. بین اعضا کسی نیست که تحصیالت آکادمیک 

مرتبط با هنر و یا ادبیات داشــته باشد. حضور پررنگ 
فلســفه خوان ها در شورا نشــانگر ذوق و اندیشه  نظام 
سیاسی ای اســت که در این ســال ها پایگاه تئوریک 
خــود را بــر مبنای فلســفی نیز بنــا نهاده تــا آنجا که 
حتــی در چهار دوره اخیر مجلس شــورای اســالمی 
نیز روسای فلســفه خوان حضور داشته اند. حضور دو 
اندیشــمند مطرح این سال های کشــور در حوزه علم 
و فلســفه دینی، یعنی دکتر داوری و دکتر گلشنی نیز 
نشان می دهد که هنوز شورا پاسخی قطعی برای این 
سوال که نسبت علم با دین چیست، ندارد. همچنین 
در حالی که محمدتقی مصباح یزدی خود عضو شورا 
نیست،  شــاگردانش در آن حضور دارند. البته این در 
حالی است که عضو پیشــین ستاد انقالب فرهنگی،  
عبدالکریم سروش و شاگردانش در آن حضور ندارند.

جوان ترین عضو شــورا محمد قمی است که با سمت 
ریاســت سازمان تبلیغات در آن حضور دارد و پیرترین 
فــرد هم احمد جنتی اســت که عضو افتخاری شــورا 
محســوب می شــود. رهبری در انتصاب پیشین خود 

در ســال 9۰ احمد جنتی و حسن حبیبی را به عنوان 
اعضای افتخاری شورا منصوب کردند. پس از جنتی، 
رضــا داوری و مهــدی گلشــنی، بــا ۸5 و ۸۰ ســال، 

مسن ترین اعضای شورا هستند.
آیا این ترکیب بــرای تصمیم گیری در تمام حوزه های 
فرهنــگ مناســب هســتند؟ وقتــی بــه تحصیالت 
اعضا نگاه می کنیــم، حوزه های زیــادی را می بینیم 
کــه هیچ یــک از افــراد در آن موضوعــات تحصیالت 
آکادمیک ندارند. به طور مثال، هنرمندان که کارشان 
درهم تنیده با فرهنگ اســت، هیچ نماینده ای در این 
شــورا ندارند. نه از سینما کسی هست، نه از موسیقی 
و نقاشی و... حوزه های تخصصی دیگری چون رسانه، 
علــوم ارتباطات، روابــط بین الملل، مردم شناســی و 
ایران شناسی، ادبیات، روان شناسی کودک و نوجوان 
و بســیاری حوزه هــای دیگر نیــز در این شــورا بدون 
نماینده انــد. البتــه برخی افــراد حقوقی به واســطه 
سمتشــان به حوزه های نام برده مرتبط می شوند ولی 

کافی به نظر نمی رسد.

در انتظار یک پوست اندازی اساسی
مجید اسدپور شــورای عالی انقــالب فرهنگی 

باالترین نهاد تصمیم گیرنده و سیاســتگذار کشور در 
عرصه عمومی، علم و دانشگاه، فرهنگ و هنر و تعلیم 
و تربیت محسوب می شود که در ۱9 آذر ۶3 به دستور 
امام خمینی)ره( تشکیل شد. قبل از آن، ستاد انقالب 
فرهنگی در سال 59 شکل گرفته بود تا فرایند اصالح 
و بازگشــایی دانشــگاه ها را مطابق با اهداف انقالب 
اســالمی به عنوان اولین و مهم ترین اولویتش انجام 
دهد. در بازنگری قانون اساسی در اواخر دهه ۶۰ مقرر 
شــده بود که این شــورا، همانند شورای عالی امنیت 
ملی، در قانون اساسی گنجانده شود اما کمبود زمان 
ناشــی از بیماری و وخامت حال امام موجب شد این 
اتفاق نیفتد. در حال حاضر ســه شــورای »عالی« در 
کشور داریم که سومیِن آنها، یعنی شورای عالی فضای 

مجازی، در سال های اخیر شکل گرفته است.
شورای عالی انقالب فرهنگی حدود 4۰ عضو حقیقی 
و حقوقی دارد که ریاست آن با رئیس جمهوری است 
و دبیــر آن از میــان اعضا انتخاب می شــود تــا بعد از 
تاییــد رهبری و با حکم رئیس شــورا منصوب شــود. 
جلســات شــورا هر دو هفته یــک بار سه شــنبه ها در 
دفتر رئیس جمهوری برگزار می شــود و بیشــتر از ۱۰ 
سال اســت که دکتر مخبر دزفولی مسئولیت دبیری 

جلســات و ریاســت دبیرخانــه آن را بر عهــده دارد. 
روســای سه قوه و مسئوالن نهادهای مرتبط همچون 
وزرای علوم، بهداشــت، آمــوزش و پرورش و ورزش و 
جوانان، روسای کمیســیون های آموزش، فرهنگ و 
بهداشت مجلس و نیز روسای سازمان های فرهنگ و 
ارتباطات و تبلیغات اسالمی از جمله اعضای حقوقی 
آن هســتند. از اعضای حقیقی نیــز می توان به افراد 
مطرحی چون آقایان والیتی، حداد عادل، ضرغامی 
و رحیم پور ازغدی اشــاره کرد. از دانشگاه شریف هم 
دکتر عارف )دانشکده مهندسی برق( و دکتر گلشنی 
)دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم( سال هاست در 
این شــورا عضویت دارند. اعضا توســط رهبر انقالب 

تعیین می شوند. 
دبیرخانــه شــورای انقــالب فرهنگی - متشــکل از 
صاحب نظران و کارشناســان دانشگاهی و حوزوی - 
وظیفــه رصد و پیگیری مصوبات و پشــتیبانی علمی 
و کارشناســی از تصمیمــات ایــن شــورا را بــر عهده 
دارد. این دبیرخانه از ســه نوع ســاختاِر شــوراهای 
تخصصی )همچون شــورای فرهنگــی - اجتماعی، 
زنان و خانواده، شورای اسالمی شدن دانشگاه ها، و 
هیات عالی جذب(، کمیســیون های علمی )همانند 
کمیسیون علم و فناوری و کمیسیون هنر و معماری( 

و کارگروه های ویژه شکل گرفته است.
تایید روسای دانشگاه ها، تصویب و ابالغ سیاست های 
فرهنگــی و علمی همانند آیین نامــه ارتقای اعضای 
هیات علمی، تاسیس ســازمان ها و بنیادهایی چون 
بنیــاد ملــی نخبگان، تدویــن و تصویب اســناد ملی 
هماننــد نقشــه مهندســی فرهنگی و نقشــه جامع 
علمی و مخالفت با ســند آموزش 2۰3۰ از مهم ترین 

فعالیت های این شورا در سال های اخیر بوده است.
از نظر تحول اداری و انعطاف پذیری، سازمان ها باید 
کارایی خود را با ماموریت و هدفشــان ارزیابی کنند. 
شــورای عالی انقالب فرهنگی نیز بــا وجود افزایش 
کمی و کیفی عملکردش در ســال های اخیر نیازمند 
تحول ســاختاری، ســاز و کاری و نیروی انســانی در 
34 سالگی خود است. دبیرخانه این شورا با توجه به 
انتظارات مردمی و لزوم اثرگذاری، حجیم و غیرچاالک 
است. برخی اعضای شورا نیز توان یا وقت و یا انگیزه 
کافــی برای ادامه فعالیت ندارنــد و صرفا هر دو هفته 
یک بــار در جلســه حاضــر می شــوند. در نتیجه، از 
ابتدای ســال 9۶ تغییرات اصالحی در دبیرخانه آن 
آغاز شده است و شــنیده ها از تغییر در اعضای شورا 
و جوان گرایــی حکایت دارد که تا صــدور احکام باید 

منتظر ماند.

نگاهی به ترکیب شورا

یادداشت

 ترکیب اعضای شورا 
بر اساس زمینه تحصیالت

   انسانی
   حوزوی

   فنی و مهندسی
   پزشکی

   علوم پایه

٪۳2

٪۳2

٪10

٪7

٪19
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در تب و تاب بازگشت دوباره  کارت سوخت

فرش قرمز کارت سوخت
کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین  اقتصاد

مســاله ای اســت که این روزها از مائده صالحیان
گوشــه و کنار اخباری از بازگشتش به گوش می رسد. 
امــا این طرح، مثل اولین باری که اجرا شــد، برای ما 
عجیب و پیچیده نیست، فقط چند سالی است که اجرا 
نشــده؛ مســاله ای که با توجه به شرایط امروز اقتصاد 
منتظر بازگشت آن هستیم. ناگفته نماند که حذف آن 
از اول هم اشتباه بزرگی بود که تاوانش را مثل همیشه 
مردم دادند. در مطلب پیش رو به بررســی طرح کارت 
سوخت و سهمیه بندی بنزین و مزایای آن می پردازیم. 

پیدایش کارت سوخت
در ســال ۱3۸۰ مصرف روزانه بنزیــن ۷3/۶ میلیون 
لیتــر و واردات روزانه  آن بــه 2۷/5 میلیون لیتر یعنی 
3۷ درصد تقاضا رســیده بود که پــس از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین در سال ۱3۸۶ به ۱9 میلیون لیتر 
کاهش یافت. اگر طرح کارت هوشــمند سوخت اجرا 
نمی شــد و مصرف با همان رویــه قبل پیش می رفت، 
مصرف بــه ۱5۸/۸ میلیون لیتر در روز می رســید در 
حالی  که مصرف روزانه بنزین در سال ۱394، ۷۰/5 

میلیون لیتر و واردات آن ۱۰ میلیون لیتر بود.
کاهــش شــدید واردات بنزین با اجــرای طرح کارت 
هوشمند سوخت باعث شد که تهدید به تحریم بنزین 

نیز دیگر معنا و مفهومی نداشته باشد.

مزایای کارت سوخت
بهتریــن مزایای اجــرای این طرح کنتــرل مصرف و 
کاهــش واردات بنزین، کاهــش آلودگی هوا، کاهش 
ترافیک، جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت عرضه 
سوخت هســتند. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، 
این طرح ساالنه ۱۰ میلیارد دالر منفعت اقتصادی با 

خود به همراه داشته است.

از ســوی دیگر، با اجرای این طرح، می توان تعرفه ها 
و مالیات های تنبیهی و تشــویقی را متناسب با میزان 
مصرف سوخت و آالیندگی خودروها برای خودروهای 

کم  مصرف و پرمصرف لحاظ کرد.

حذف سهمیه بندی
در دولت آقای روحانی و بدون هیچ دلیل مشــخصی 
در ســال ۱394 بنزین تک نرخی و لیتری هزار تومان 
اعالم و عمال سهمیه بندی بنزین حذف شد. دولت با 
ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، با وجود افزایش تورم ، 
در واقــع بنزین را هر ســال ارزان و ارزان تر کرد و با این 
 کار خسارات بسیار زیاد و جبران ناپذیری اعم از قاچاق 
ســوخت، آلودگی هوا و بر باد رفتن ســرمایه ملی )به  

وسیله واردات روزافزون بنزین( به مردم تحمیل شد.
در حال حاضر دولت ساالنه 2۰۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه بــه بنزین اختصــاص می دهد که اگــر قرار بود 
این پول را میان مردم تقســیم کند، به ۷۶ میلیون نفر 
ماهــی 45 هزار و 5۰۰ تومان یارانه نقدی می رســید. 
این در حالی است که اکنون بیشتر این مبلغ به جیب 
ســود جویان قاچاقچــی ســوخت و مصرف کنندگان 

پرمصرف که قشر پردرآمد جامعه هستند، می رود.

قاچاق سوخت
رشــد ســه برابری نــرخ ارز و کاهــش ارزش پول ملی 
باعث افزایش شــکاف عمیق بین نرخ سوخت ایران و 
کشورهای همسایه شــده و این مساله ریسک قاچاق 
بنزیــن را برای قاچاقچیان به شــدت کاهش و قاچاق 

سوخت را افزایش داده است.
با توجه بــه اینکه حداکثــر مصرف واقعــی بنزین در 
کشــور روزانه 9۰ میلیون لیتر اســت، تازه ترین آمارها 
از عرضــه ۱2۰ میلیون لیتر بنزین در کشــور حکایت 
دارد. این مســاله رقم باالی قاچاق بنزین را در کشــور 

نشــان می دهد؛ رقمی که بین 2۰ تا 4۰ میلیون لیتر 
تخمین زده می شود. 

افق های پیش رو
با توجه به را ه اندازی طرح های جدید پاالیشی و تولید 
بنزین  و در صورت وارد شــدن همه فازهای پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس بــه مدار تولید، با گذشــت ۱۰5 
ســال از واردات بنزین، می توانیــم خودکفا و حتی به 
صادر کننده این محصول تبدیل شویم. اما همه اینها 
تا زمانی اســت که مصــرف بنزین مدیریت شــود. در 
صورت عدم مدیریت صحیح، هر چقدر هم پاالیشگاه 
بســازیم، در تامین بنزین مورد نیاز کشــور با مشــکل 
مواجه خواهیم بود. بنابراین در شرایط کنونی بهترین 
راهکار استفاده از زیرساخت کارت هوشمند سوخت 

و احیای طرح سهمیه بندی بنزین است.
مجلس شــورای اسالمی و دولت موافقت خود را برای 
استفاده مجدد از کارت سوخت در ماه های اخیر اعالم 
کرده اند و موضوع بازگشــت کارت ســوخت در دولت 
نهایی شده اما هنوز زمانی برای اجباری شدن استفاده 

از این کارت مشخص نشده است.

اقتـــصاد و کســـب و کـــاراستارت آپ 97 آذر   20 سه شنبه    794 شماره 

از صفر تا ثروت

جوان ولی سرآمد در زیست فناوری
حــوزه زیســت فناوری در ایــران وارد برهه  
حساسی شده است و شرکت های گوناگونی 
نیــز زمینه کاری خــود را پیرامون آن تعریف 
کرده انــد. البته با توجه به گســتردگی این 
حوزه و کاربردهای آن، خألهای زیادی هنوز 
وجود دارد و شرکت های نوپایی که وارد حوزه 
زیست فناوری شــوند، می توانند سهمی از 

بازار را به خود اختصاص دهند. 
شــرکت »مهندســی  زیســت ســرآمد برنا« 
با جمــع شــدن چند نفــر از دانشــجویان 
دانشگاه های شریف، تهران و علم و صنعت 

در بهار سال ۱39۶ با هدف تولید تجهیزات 
و دســتگاه های زیســت فناوری و پزشــکی 
شــکل گرفت. اعضای این شــرکت با توجه 
به نوپا بودن شــرکت و تجربه خود، تصمیم 
گرفتند مدل کاری شرکت را طراحی و تولید 
دستگاه های پرکاربرد با فناوری غیرپیچیده 
تعریف کنند که در بازار ایران نیز مشــتریان 
زیــادی دارد. آنها تاکنون ۸ دســتگاه با این 
مشــخصات تولید و تاییدیه های مورد نیاز را 
نیز از مراجع مربوط دریافت کرده اند. اما از 
طرف دیگر، با هدف توسعه دستگاه های با 

تکنولوژی پیشرفته، طراحی و توسعه دستگاه 
»ترمال ســایکلر« در دستور کار این شرکت 
قرار گرفــت که با همکاری صندوق حمایت 
از سرمایه گذاری زیست فناوری محقق شد. 
این دستگاه برای تکثیر DNA کاربرد دارد و 

در حال حاضر از خارج وارد ایران می شود.
این شرکت تاکنون محصوالتش را برای ابعاد 
آزمایشــگاهی و تحقیقاتی طراحی کرده و 
ســاخته ولی هم اکنون در حــال مذاکره با 
یک شــرکت داخلی برای ســاخت دستگاه 
»فریــز درایر« برای محصــوالت پروبیوتیک 

است. مهندســی  زیست سرآمد برنا تاکنون 
دستگاه های تولیدی خود را در سطح تهران 
به فروش رسانده و در نمایشگاه هایی نظیر 
»ساخت داخل« فعال بوده است و هم اکنون 
نیز این شــرکت در نمایشگاه ساخت داخل 
9۷ غرفــه دارد. این شــرکت فعالیت خود را 
با حمایت موسسه »زیست بنیان« آغاز کرد 
و ابتدا در باشــگاه نوآوری شــریف مســتقر 
شــد و در حال حاضــر با ترکیبــی 9 نفره از 
دانشــجویان رشــته های مهندســی برق و 
مکانیک دانشگاه های شریف، تهران و علم 

و صنعت در ساختمانی در خیابان حبیب ا... 
فعال است. همچنین دو نفر از دانشجویان 
دکتری زیســت فناوری در نقش مشــاور با 

اعضای تیم آن همکاری می کنند.

سودای کسب ثروت از رمز ارزها
در مطلب قبل درباره برخی روش های سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال مانند 
»ماینینگ« و خرید از دالالن در بازار ســیاه و فروش آن به صورت خرد به مشتریان 
موجود صحبت کردیم. اما مهم ترین روش کسب درآمد از ارزهای دیجیتال که باعث 
ورود افراد زیادی به این حوزه شده است، اصطالحا »ترید« نام دارد که به  معنای تبادل 
ارزها با یکدیگر و شبیه بازار بورس است. ترید در بستر سایت های اکسچنج در سراسر 
جهان انجام می شود. در این اکسچنج ها هر فرد پس از ورود، ثبت نام و احراز هویت 
می تواند سرمایه خود را به شکل یکی از ارزهای متداول رسمی یا دیجیتال به ودیعه 
بگذارد و هر زمان که تمایل داشت، برای تبادل آن با سایر ارزها اقدام کند. برخی از 

این اکسچنج ها اصطالحا »فیات بیس« هستند که قوانین ضدپولشویی)AML( را 
به صورت سختگیرانه رعایت می کنند. »فیات« به ارز رسمی کشورها اطالق می شود. 
در اکســچنج های فیات بیس، انتقال پول از طریق حواله بانکی صورت می گیرد 
و به همین دلیل برای کاربران ایرانی اســتفاده از آنها امکان پذیر نیســت. از جمله 
اکسچنج های معروف در جهان می توان به بیترکس )آمریکا(، بایننس )چین( و بیت 
فاینکس )ژاپن( اشاره کرد. در ایران نیز اکسچنج های رمزینکس و نوبیتکس به تازگی 
فعالیت خود را آغاز کرده اند. این اکسچنج ها برای کاربران ایرانی که می خواهند با 

سرمایه ریالی وارد این بازار شوند، بسیار مفید هستند.

تقسیم کیک ۲
علیرضا محمودزاده در مطلب قبلی از تســهیم 
ســهام بیــن هم بنیانگــذاران بــا یکدیگــر و 
هم بنیانگذاران با سرمایه گذار صحبت شد. در 
این مطلب می خواهیم نــگاه دقیق تری به این 
فرایند بیندازیم. در ابتدا که ایده استارت آپی در 
ذهن چند نفر ایجاد شده، ارزش ایده تقریبا صفر 
است و معموال سرمایه گذاران رغبتی برای ورود 
به آن ندارند زیرا آینده بســیار مبهمی در انتظار 
ایده است. در این شرایط تیم تصمیم  می گیرد 
که با هزینه شخصی ایده خود را پیش ببرد. تیم 
در ایــن مرحله به تحقیقات بــازار، تکمیل مدل 
درآمدی و امکان ســنجی ایده خود می پردازد و 
باید ســعی کند کمینه محصول پذیرفته شدنی 
)minimum viable product( ایــده خــود را 
بســازد. فعالیت تیم در ایــن دوره از چند منظر 
اهمیت دارد. اول اینکه تیم در حال شکل گیری 
اســت و محور اصلــی فرهنــگ آن در این دوره 
ساخته می شود. رفتار هم بنیانگذاران می تواند 
باعث به وجود آمدن یک فرهنگ مناسب در تیم 
شــود. بنابراین هم بنیانگذاران خــود را با دقت 
انتخاب کنید. بهتر است قبل از همکاری با یک 
نفر از خود بپرسید که آیا حاضرید با هزار نفر مانند 
این شخص همکاری داشته باشید؟ دوم آشنایی 
تیم با حقیقت ایده است. ایده بد توسط یک تیم 
خــوب نیز به موفقیت نمی رســد. بنابراین بهتر 
اســت تیــم قبــل از اینکه به ســاخت محصول 
متناســب با بازار بپــردازد، از ایده خود مطمئن 
شود، گرچه در پیمودن مسیر نیز امکان تغییرات 
ایده با توجه به شرایط و بازار دور از ذهن نخواهد 
بود. زمانی  که تیم کمینه محصول پذیرفته شدنی 
خود را ساخته و امکان سنجی الزم را انجام داده 
اســت، می توانــد اســتارت آپ خــود را بــه 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران فرشته ای و دیگر 
ســرمایه گذاران مرحله pre-seed یا seed ارائه 
دهد. در این مرحله باز هم ارزش تیم بسیار پایین 
اســت و معموال در ایران عددی بیــن 25 تا 5۰ 
میلیون تومان را در ازای واگذاری ۸ تا 25 درصد 
سهام جذب می کند تا در یک بازه زمانی )بنا به 
نــوع اســتارت آپ از ۶ تا ۱2 ماه متغیر اســت( 
تناسب محصول و بازار )product market fit( را 
انجــام دهــد. در ایــن مرحلــه تیــم خــود را با 
متناسب ســازی محصول، آماده رشد می کند. 
معموال پــس از پایان این مرحله ارزش تیم ها به 
بیش از ۸۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. در این 
مرحله و مراحل بعدی جذب سرمایه بسیار مهم 
اســت برای اینکه استارت آپ اوال در مسیر خود 
متمرکز باقی بماند، ثانیــا بتواند در مواقع لزوم 
تغییرات مناسب را ایجاد کند و ثالثا سرمایه گذار 

مناسب خود را انتخاب کند.
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بازیافت؛ حلقه مفقوده تفکیک پسماند

لطفا تفکیک کنید

می گویند مرغداری زیــرک و فرصت طلب پس از دیدن  محمدجواد هاشمی

افزایش قیمــت تخم مرغ در هفته های اخیر به میــان مرغان رفته و با زدن 
گردن یکی از مرغان کم کار، به ســایر مرغان هشدار می دهد که اگر از فردا 
کمتر از سه تخم بگذارید، به سرنوشت مرغ کم کار نگون بخت دچار خواهید 
شد. روز بعد مرغدار به مرغداری می رود و می بیند که تهدیدش کارساز بوده 
و همه مرغان ســه تخم گذاشــته اند به جز یکی از آنها. مرغدار خشــمگین 
می شود و مرغ تک تخم را برای گردن  زدن از میان جمعیت خارج می کند و 
با یادآوری این نکته که مرغی که کم کار می کند باید بمیرد، دست به چاقو 
می شــود. مرغ پریشــان به التماس افتــاده و گریه کنان فریــاد می زند که 
»قربانت گردم؛ گردن من را نزنید. من یک خروســم و بیش از این در توانم 

نبود«!
داستان باروری ابرها در کشور ما هم مثل اجبار یک خروس به تخم گذاری 
اســت، ابر بدون رطوبت بارور نمی شود! انسان عاقل به جای هزینه کردن 

برای تخم گذاری خروس، نیاز خود را به تخم مرغ کم می کند. 
باروری ابرها ســال های ســال موضوع بحث محافل علمی بــوده و آثار آن 
به طور قطعی اثبات نشــده است. بارورســازی ابرها به فرایند اضافه کردن 
مواد شــیمیایی بــه ابر برای افزایش بــارش گفته می شــود. در این فرایند 
ذرات کوچکی در ابرها پخش می شــود تا به بارش برف یا باران کمک کند. 
دانشــمندان از دهه  ۱94۰ مطالعه روی این فرایند را آغاز کرده اند. در این 
دهه، جوی برنارد ونگوت به این نتیجه رســید که ذرات یدید نقره می توانند 
ابرهای حاصل از بخار آب را تا دمای پایین ســرد و در فضای آزمایشــگاه به 
برف تبدیل کنند. به این روش »بارورســازی یخزاد« یا Glaciogenic گفته 
می شــود. با وجود ســال ها تالش برای بارورســازی ابرها، انجام این روش 
خارج از محیط کوچک آزمایشــگاه دشــوار اســت. یک دلیل عمده  برای 
چنین مشــکلی به این موضوع برمی گردد که واسطه های اندازه گیری در 
سال های گذشــته قادر به اندازه گیری بی درنگ ابعاد قطره  آب موجود در 

ابرها نبوده اند. دانشمندان بدون دانستن عملکرد ابرها پس از بارورسازی 
نمی توانند از نتیجه بخش بودن یدید نقره مطمئن شــوند. یک دلیل دیگر 
برای مساله  یادشده نیز ماهیت بی نظم آب وهواست که انجام آزمایش های 
کنترل شــده  و طبیعــی را تقریبــا غیرممکــن می ســازد. با انجــام یک بار 
بارورســازی، دیگر نمی توان آن را در جو مشــابه برای بار دوم تکرار کرد زیرا 

شرایط جوی تکرار نمی شود.
حال آنچه می دانیم، به ما می گوید که حتی اگر باران زایی با این روش ممکن 
باشــد، حجم باران تولیدشده بسیار محدود است و اگر این روش کارساز و 
گره گشــا بود، مشتری اصلی آن کشــورهای پیشرفته بودند، نه کشورهای 

در حال توسعه. 
بهتر اســت به جای التماس بــه ابر بی بار و اتکا بــه راه حل های هیجانی و 
کوتاه مــدت، بر کاهش مصرف و نیاز آبی کشــور تمرکز کنیم. مهم نیســت 

چقدر پولدار و پرزور باشیم، خروس هیچ گاه برایمان سه تخم نمی گذارد!

تخم خروس و باروری ابرها

این هفته در غرفه شــریف  آشــغال ۱۱ هزار و 432 گــرم کاغذ فرم و 
ضایعات دریافت شــد. از این میزان، ۱9۱4 گرم را خانم خیرمند از 
لوازم  تحریر طبقه سه سلف )مجتمع خدمات رفاهی( که تازه از این 
هفته به ما پیوسته است، با سهم تقریبا ۱۷ درصدی، به شریف  آشغال 

تحویل داد و رتبه اول این هفته را کسب کرد.
این هفته کار جدیدی از ســوی بچه های شــریف  آشغال شروع شده 
اســت: به ازای تحویل دادن بیشــتر از یک کیلو کاغذ از سوی افراد، 
به اندازه ۱۰ درصد کاغذ دریافتی، کاغذ یکرو ســفید به آنها تحویل 
داده می شــود. پس با نزدیک شــدن به آخر تــرم و فصل امتحانات و 
با توجه به نیاز مبرم شــما به کاغذ هــای چرکنویس، کاغذ های کامال 
استفاده شــده خود را برای شریف  آشغال بیاورید و کاغذ یکرو سفید 
دریافت کنید. امیدواریم مزد این کار خود را با موفقیت در امتحانات 

نفسگیر پایان ترم دریافت کنید.

فرد 
 صعود امتیازگروهتحویل دهنده

در جدول

لوازم تحریر طبقه خیرمند
+۱9۱4سه سلف

حمیدرضا 
+۱5۷5/42محورفتحی

محمدصالح 
+۱54۷/۰4روزنامهانصاری

+۱۰23روزنامههاتف محقق
محمد 
+۸4۷دانشکده برقشهبازی

شریف آشغال

بازیافت یکــی از بهترین راه هایی  محیط زیست
است که با آن می توانید بر دنیایی میالد بنی طالبی

که محل زندگی تان اســت، تاثیر بگذارید. بازیافت هم 
برای محیط  زیســت و هم برای ما مهم است. ما باید به 
همــان ســرعتی کــه زباله هــا را در طول زمــان تولید 
می کنیم، نســبت به زباله های تولیدی واکنش نشان 

دهیم. 
بازیافت نه تنها زمین های زیادی را از تبدیل  شــدن به 
اماکن دفــن زباله محافظت می کند، بلکــه از تولید و 
انتشار گازهای گلخانه ای نیز ممانعت به  عمل  می آورد. 
وقتی زباله ها را بازیافت می کنیم، آب و انرژی کمتری 
بــرای تبدیل مواد خــام به محصــوالت پایانی مصرف 
می شود. بازیافت برای ما و سیاره خاکی مان مفید است 
و پول نقد ما را ذخیره می  کند. در واقع، اگر هزینه  مواد 
زائد جامد بر اساس میزان زباله دور ریخته شده توسط 
شــما به  طور ماهانه از شــما اخذ شــود، قادر خواهید 

بود با مبادرت به بازیافت از هزینه های خود بکاهید.

چرا بازیافت می کنیم؟
Ó	 حفظ منابع طبیعی با استفاده مجدد از پسماند ها

بــرای تولیــد وســایل و کاالهای جدیــد به جای 
استفاده همیشگی از منابع طبیعی

Ó	 افزایــش بهــره وری و کاهش نیاز بــه فضای دفن
پســماند کــه می تواند برای مــوارد دیگر همچون 

کشاورزی، اسکان و... مورد استفاده قرار گیرد
Ó	 کمک به کاهش عوامل گرمایش جهان )گازهای

منتشرشده از فضاهای دفن پسماند(
Ó	 ذخیره انــرژی: تولید برخی محصــوالت از مواد

بازیافت شده نیازمند انرژی بسیار کمتری نسبت 
به تولید همان محصوالت از مواد خام است.

Ó	کاهش آلودگی ناشی از دفع مواد
Ó	 ایجاد مشاغل: نیاز به نیروی انسانی در چرخه بازیافت

موجب ایجاد فرصت های شغلی بیشتری می شود.

چگونه می توان به فرایند بازیافت کمک کرد؟
۱( در خانــه مواد قابــل بازیافت را از مــوادی که قابل 
بازیافت نیســتند، جدا کنید. مزایای جدا کردن مواد 

قابل بازیافت در خانه عبارتند از:
Ó	 مواد قابل بازیافت از مواد غیرقابل بازیافت تفکیک

و درنتیجه به قیمت بیشــتری فروخته و همچنین 
توســط دســتگاه بازیافت فرآوری می شــوند و به 

فضای دفن پسماند برده نمی شوند.
Ó	 جمع آوری پســماند آســان تر و کارآمد تر می شود

چراکه مواد قابل بازیافت مستقیما به محل بازیافت 
و مواد غیرقابل بازیافت به محل دفن پسماند انتقال 

داده می شوند.
2( از محصــوالت تولیدشــده از مــواد بازیافتی خرید 
کنید. این کار موجب پایداری اقتصادی بیشتر بخش 

بازیافت می شود.

چگونه باید زباله های خود را تفکیک کنید؟
Ó	 تمــام پســماندهایی را که در تصویر عنوان شــده

اســت، در ســطلی با نام »قابل بازیافت« و ســایر 
پسماندها را در سطل های مرتبط قرار دهید.

Ó	 برای تحویل پســماند های قابل بازیافت به مراکز
بازیافت تالش کنید.

کدام پسماندها برای بازیافت مورد استفاده قرار 
می گیرند؟

کاغذ )مقوا، روزنامه و مجله(، شیشه )ظرف و بطری(، 
پالســتیک )کیســه، ظرف و بطری(، فلــز )بطری(، 
Tetra packs )پاکت هایــی که الیه فلزی در آنها به کار 
رفته اســت مانند پاکت شیر و آبمیوه( و پلی استایرن/ 

استرایروفوم ها

نکات قابل توجه برای تفکیک زباله ها
Ó	.تمامی درب ها را جدا کنید
Ó	.تمامی محتوای ظروف را خالی کنید

Ó	 پاکت ها و جعبه های پالســتیکی و کاغذی را پهن
کنید.
Ó	.مطمئن شوید که بطری ها شکسته نیستند



صفحـــــــه آخـــــــــر

044****09۳7: این قصه ناقص سر تکمیل ندارد.
  ُخــب االن می خوای این قصه ناقصی که 

فرستادی رو تکمیل کنی یا چی؟
954****0919: ســالم. می خواســتم از دانشگاه 
بابت جشــن باشــکوه و توجــه بی حد و انــدازه اش 
من باب روز دانشــجو تشــکر کنم! ممنون می شم به 

گوششون برسونید!
  بابــا صنفی می خواســت به گوششــون 

برسه دیگه. خودشون نیومدن.
597****0919: تــو ســرمقاله شــماره پیــش از 
فعالین دانشــجویی زمان انقالب کلی تعریف کرده 
بودید و گفتید فعالین دانشجویی االن دنبال وصل 
شــدن به قدرتند. همون قدیمی هاش هم اگه االن 
زنده باشــن یا پشیمونند یا دودســتی چسبیدن به 

مقامشون...
  حاال تو بیا و فعال دانشــجویی این زمان 

باش و اینجوری نباش! بیا و طرحی نو درانداز.
6۳۳****090۳: ســالم. در متن شریف افزار ۷93 
یك اشکالی هســت! برای مسیر رفت و آمد فقط یك 

JARVIS بعد در نظر گرفته شده! از طرف
  مشــکل اون نوِتیشــن شریفی شماست 
کــه فکر می کنــی x یک تابع با یــک خروجیه! X از 
نظر نویسنده تابع مکانه و خروجیش به صورت یک 

سه تایی طول و عرض و ارتفاع خواهد بود.

اس ام اس

عکس و مکث
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بنری که مشاهده می کنید، 
بیش از یک سال از تاریخ 

برگزاری برنامه آن گذشته بود 
تا اینکه باالخره با پایه اش، با هم 

پایین آمدند!

بیدارگاه
پس از مصوبه  جسورانه  قوه 
قضائیــه مبنی بــر »تغییر 
کاربری زندان های سیاسی 
به خوابگاه دانشــجویی«، 
و  نــد  معا ی  نه ها رســا
 »FATF« و »ADSL« معلوم الحالــی چــون
کــه تحت الحمایــه مالی دول غربی هســتند، 
کوشیدند با شانتاژ گسترده خبری و سیاه نمایی، 
تصویری مشــوش و دروغیــن از خوابگاه های 
دانشــجویی در اذهان عمومی ترســیم کرده و 
تصمیم ســازنده نیروهای عدلیه را زیر ســوال 
ببرند. لذا نگارنده متعهد و قلم ارزش محورش 
بر آن شدند که به شرح محاسن پرشمار زندگی 
خوابگاهی در عرصه هــای گوناگون پرداخته و 

آتش به خرمن توطئه دشمنان بیندازند. 
آموزش عالــی: »خوابگاه دانشــجویی کمپ 
تــرک اعتیــاد بــه درس خواندن اســت«. این 
تازه تریــن و دقیق تریــن تعریفــی اســت کــه 
جامعه شناسان و متخصصان »یونسکو« برای 
»خوابگاه« ارائه کرده اند. نتایج نظرسنجی ها 
و سرشــماری های این نهاد بین المللی حاکی 
از آن اســت که برنامه ریزی بــرای گذران وقت 
در خوابــگاه به وســیله عمل »تــاس  ریختن« 
انجام می گیرد، بدین صورت که هر دانشــجو 
یک بار تاس می انــدازد و در صورت مواجهه با 
اعداد یک تا پنج، به تماشای فیلم یا خوابیدن 
مشغول می شــود اما اگر تاس روی عدد شش 
بایســتد، وی برنده جایزه شــانس مجدد برای 
تاس  ریختن خواهد بود. با این الگوریتم دقیق 
و حساب شــده، نرخ مطالعه دانشجو به تدریج 
به صفر حدی متمایل شده و او از کمند پدیده 

شوم اعتیاد به یادگیری خالصی می یابد.
فرهنگ و هنــر: راهروها، محوطه و مجموعه 
فضــای ســبز خوابگاه  ها این قابلیــت را دارند 
که تداعی  کننده دیباچه »گلســتان ســعدی« 
در ذهن افراد باشــند چراکه با قدم  زدن در این 
محیط بوی »گل« چنانشان مست می کند که 
دامنشــان از دست می رود و به تردید می افتند 
که آن مکان شــریف خوابگاه دانشجویی است 

یا آسایشگاه مغزهای بزرگ بنگ زده!
والیــت معنــوی: با پخــش طنیــن دل انگیز 
اذان از بلندگوهــای خوش فرکانس خوابگاه، 
تمامی دانشــجویان - اعم از مومن و آتئیست 
- از خواب غفلت ســحرگاهی پریده و به توفیق 
»بیداری اســالمی« نائل می شوند. نمازخانه 
خوابگاه نیز در لیالی پرقدر امتحان از گمراهان 
توبه کننده ای که در طول ترم به »ان االنســان 
لفی خسر« ایمان نداشته اند، میزبانی می کند 
تا »ســالم هی مطلــع الفجر« بــه منصه ظهور 

برسد.
محیط زیست: سیستم فسادناپذیر شهرداری 
خوابگاه، با بــه تعویق  انداختــن نظافت اتاق 
و شست وشــوی ظــروف و بهره گیــری از عمر 
انقالبــی آنهــا، از هدررفت منابــع آب و انرژی 
کشور جلوگیری و همزیستی مسالمت آمیزی 

میان انسان، کپک و ساس برقرار می کند.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به عقل برتر. تقدیم می شــود به اعتماد، به غرور کاذب که باعث می شود فهم 
خود را برتر از دیگران بدانیم. تقدیم می شود به تمام کســانی که بدون داشتن تخصص برای عده ای دیگر تصمیم 
می گیرند! تقدیم می شــود به قانونگذارانی که عقل خود را برتر از دیگران می دانند و بدون اینکه حتی نظر آنها را 
بپرسند، قانون و آیین نامه تصویب می کنند. تقدیم می شــود به کسانی که از دانشجوها برابرترند. تقدیم می شود 
به همه شــوراها و هیات های مرتبط با دانشــگاه. تقدیم می شود به هیات امنای دانشــگاه و شورای دانشکده که 

پیش شورای عالی انقالب فرهنگی درس پس می دهند.

تقدیم می شود به ...

فرزاد فتوحی

97 آذر   20 سه شنبه    794 شماره 

آدرس: دانشــگاه صنعتی شــریف، جنب معاونت پژوهش و فناوری، 
daily@sharif.ir         66166006 :طبقۀمنفــی یــک         تلفــن

 دانشگاه صنعتی شریف
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شرح هجران
عمر به پایان رسید در هوس روی دوست

برگ صبوری که راست؟ بی رخ نیکوی دوست
گر همه عالم شوند منکر ما، گو، شوید

دور نخواهیم شد ما ز سر کوی دوست...
)امیرخسرو دهلوی، قرن هفتم، غزلیات(

واژ و ژاژاستاد شریف ما

دانشــجوی شــریف ما آن زمان ها که ریکام ها الکترونیکی نشده و 
کاغذی بودند، به استادش که T Aاش هم بوده، یک ریکام بیشتر از 
آنچه نیاز داشت درخواست داده بود تا بتواند آخرین پاکت را باز کند 
و ببیند استاد برایش چه چیزی نوشته است. در متن ریکام آمده بود 
»من این دانشجو را اصال نمی شناسم. آمده به من گیر داده است که 

برایش ریکام بنویسم«.
استاد شریف ما هر شخص جدیدی که به کالس اضافه می شود، یک 
بار جمعیت کالس را از اول می شــمارد. اگر حاضرین بیشتر از نصف 

تعداد ثبت نامی درس بودند، حضورغیاب می کند.
دانشــجوی شریف ما در توییتی از یکی از درس های این ترمش ابراز 
نارضایتی کرده است. استادش هم توییت را دیده و از دانشجو خواسته 
است به دفترش برود و بگوید به نظرش مشکل استاد و کالس چیست.
استاد شریف ما می خواهد برای Spicy کردن امتحانات یک سوال 
یک نمره ای به ســواالت امتحان اضافه کنــد که »در یک خط هدف 
زندگی را بنویســید«. وی همچنین می خواهد به جواب درست برای 

این سوال نیم نمره امتیازی بدهد.
حراست شریف ما استند روزنامه را پشت ستون در ورودی دانشگاه 
می گذارد و می گوید کســی که مخاطب واقعی باشد از پشت ستون 

هم روزنامه را می بیند و برمی دارد.

آزاد: born A | آ + زاد = توشه باکیفیت | مجموعه آزهای برداشته توسط 
یک نفر که شخصی اصفهانی او را مورد خطاب قرار می دهد؛ آزهایت. مثال: 
تو چی چی می گوی بابا؟ برو آزادو پاس کن، ِبچه شیمی! | رها از بند. متضاد 
فعال صنفی، کارگری، معلمی و دانشجویی | سبکی از شعر که در آن شاعر 
)کســی که شعر هم می گوید( می تواند رها از وزن، قافیه و به خصوص معنا 

به هنرنمایی بپردازد. کپشعر | آن که بنده کسی نباشد، تو | آن  که بنده تو باشد، من.
آزادی: نام ایستگاهی در مترو که به علت دردسرهایش آن را به شادمان تغییر دادند | آزاد بودن 
| مجسمه ای که نسخه آمریکایی اش مشعلی را با دستش باال گرفته و در نسخه ایرانی اش پایش 
را به شــکل رونالدو برای زدن ضربه آزاد باز کرده اســت. همین نکته نشان دهنده تفاوت سطح 
مطالبات در غرب )روشنی و روشنگری( و در اینجا )فوتبال و ورود به استادیوم( است | پدید ه ای 
 nous jurons « :که ملت مظلوم فرانسه از داشتنش محروم هستند و یکصدا دارند شعار می دهند
à chaque homme, Ahmadi reviendra« یعنی »به جون هر چی مرده، احمدی برمی گرده«.

آزززاددییی: نوعی از آزادی که ما داریم و معموال با »بشین بریم« همراه است.
آزاده: درســت صحبت کن؛ خانم صمدی! | آن کس که بنده کســی نباشد و به همین دلیل 

در بند باشد.
دانشگاه آزاد: دانشــگاهی که قید و بند نــدارد و رئیسش می تواند استادهایی را که دوست 

ندارد اخراج کند.
انرژی آزاد گیبس: قسمتی از انرژی گیبس که برایش برنامه  خاصی نریخته بود و با آن کارهای 

بیهوده انجام می داد.

عمادالدین کریمیان


