
ورود عاقالن ممنوع
هاروارد یکی از قدیمی ترین روزنامه های دانشجویی 

محسن رستمی

را دارد؛ کریمسون، نورافکن را روشن می کند و هر بار 
نور را به گوشــه ای از دانشــگاه می تاباند. بازیگران 
اصلی اش دانشجویان هستند و ادبیات انتقادیشان 
در چارچوب قواعد هاروارد پذیرفته شــده اســت. 
پیوستگی و قدمت انتشارش سبب شده وقتی یکی از رؤسای دانشگاه 
می خواهد در مورد دغدغه ای مانند باالرفتن سطح نمرات یا کاهش بودجه 
ورزشی در هاروارد اظهار نظر کند، کریمسون را مرجع خبر و تحلیل خود 
ذکر  کند. یعنی به نوعی مرجعیت رسانه ای و تاریخی پیدا کرده است. اما 
اینها چیزی است که ما به عنوان محصول و نتیجه نهایی می بینیم. چه 
افرادی با چه نگاهی وقتشان را برای این کار می گذارند؟ آیا این قبیل کارها 
مخصوص افرادی است که از لحاظ درسی سرخورده شده اند و راه خروج 
از بحــران را در انجام کاری غیردرســی جســت وجو می کننــد؟ موتور 

محرکشان چیست؟ دانشگاه به این افراد به چشم کسانی می نگرد که در 
مسیر رسالتش فعالیت می کنند یا آنها را سربار به شمار می آورد؟ اصال 
این »رسالت دانشگاه« چیست؟ قرار است انسانی خردمند بار بیاورد که 
برای ورود به جامعه و قبول مسئولیت آمادگی الزم را داشته باشد یا اینکه 

دانشجویانی صرفا با توانمندی علمی تربیت کند؟ 
این پرسش ها یک جواب کلیشه ای دارد که همه مدیران به آن مسلطند 
و یــک جواب هم نتیجه عملی نگاهشــان اســت. کارکرد بســیاری از 
نشریات دانشجویی که قدمتی دارند به کریمسون نزدیک است. شما 
ســری به گنجینه اسناد دانشگاه بزنید و نقش همین روزنامه شریف را 
در آنجا ببینید. روزنامه ای که در آن از هر تیپ دانشجویی وجود دارد؛ 
کســی که وقتی ترم پنجم باالخره توانســت ریاضی 2 را پاس کند ما در 
روزنامه جشن گرفتیم، تا رتبه یک دانشکده که دفتر روزنامه را پاتوقی 
برای رفع اشکال بقیه می کند. از دانشجوی پرجنب و جوشی که االن 

اســتاد شــده تا افرادی که در میانه راه فهمیدند برای فنی و مهندسی 
ســاخته نشده اند و شــدند رتبه یک کنکور ارشد در ادبیات و مدیریت 
رسانه. روزنامه ای که شما می بینید دستپخت این افراد است. افرادی 
که شاید همگی تنها در این دغدغه به اشتراک می رسند که باید نسبت 
بــه بهبود محیط زندگی خود دغدغه داشــته باشــند. به قدرت تغییر 
اعتقاد دارند و دانشــگاه را فراتر از کالس و سلف و الف صفر میبینند. 
راســتش خیلی هم محاسباتشــان با منطق معمول جور درنمی آید. به 
همین خاطر کسانی که اهل محاسبه اند در روزنامه دوام نمی آورند. اما 
وقتی باز هم از باالتر به این افراد نگاه کنیم می بینیم که خیلی هاشــان 
االن بعــد از پایــان تحصیل، مدیــری موفق در کاری هســتند که به آن 
عالقه دارند حتی همان دوستی که برایش جشن پاس کردن ریاضی 2 
گرفتیم! اینجا ورود عاقالن ممنوع اســت، اما چشم انتظار دیدن روی 

ماه شما در روزنامه ایم...
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تربیون خلوت شورای صنفی در روز شلوغ دانشگاه 

از نان شب واجب تر؛ مثل امنیت
z	 ۳۰ از امــروز تا سه شــنبه )۲۷ تا

بهمن( سالن کنفرانس ساختمان 
شــهید رضایــی میزبان سلســله 

نشســت هایی به مناسبت چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی ایران است. 
معاونت فرهنگی این نشست ها را در 

چهار موضوع برگزار می کند.

z	 نشســت اول با موضــوع »انقالب و
گردش نخبــگان در ســپهر قدرت« 
بــا حضــور دکتــر ســعید نریمــان 
دکترای اندیشــه سیاسی، مهندس 
محمدمهدی میرزایی پور پژوهشــگر 
فلســفه غرب، و دکتر محمدحسین 
بادامچی دکترای جامعه شناسی، روز 
شنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۵ الی ۱۸ 

برقرار خواهد بود.

z	 نشســت »انقــالب و تمــدن نویــن
اســالمی« بــا حضــور دکتر قاســم 
و  فلســفه  ی  دکتــر حســن  ر پو
دکتــر ســیدجواد میــری دکتــرای 
جامعه شناســی، یکشنبه ۲۸ بهمن 

ساعت ۱۵ الی ۱۸ برگزار می شود. 

z	 دوشــنبه ۲9 بهمن از ســاعت ۱۳ تا
۱۵ سالن کنفرانس ساختمان شهید 
رضایــی میزبــان نشســت »انقالب 
و آینــده نهــاد دانشــگاه در ایــران« 
اســت که با حضور دکتر علی ملکی 
دکترای سیاست گذاری و دکتر میثم 
ســفیدخوش دکترای فلسفه همراه 

خواهد بود. 

z	 نشست آخر نیز نشســت »انقالب و
اسالمی شدن علم و دانشگاه« است 
که دکتر سیدحسن حسینی دکترای 
فلســفه و دکتر حمیدرضا آیت الهی 
دکترای فلسفه میهمانان آن هستند 
و روز سه شــنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۵ 

الی ۱۸ برگزار می گردد.

z	 اگر به دنبال بحث های عمیق و چالشی
درباره انقالب ۵۷ و ادامه آن هستید، 
ایــن برنامه هــا را از دســت ندهیــد.

 جعل و سوءاستفاده 
از سند مجعول

قانون گذار جمهوری اسالمی در تعریف 
جرم جعل بیان می کند که جعل عبارت 
اســت از اینکه شخص نوشــته، امضا یا 
مهری را ایجاد کند یا تغییر دهد به نحوی 
که دیگران را به اشتباه بیندازد تا آن را به 
جای اصلی بپذیرند. در واقع فریب افراد 
و به اشتباه انداختن آنها یکی از مهم ترین 
شرایط تحقق جرم جعل است. به عبارت 
دیگــر مالک تشــخیص جــرم جعل به 
اشتباه انداختن دیگران و فریب آنهاست 
و نه شباهت دو نوشته. برای مثال تصور 
کنید شــخصی گواهینامــه رانندگی را 
جعــل کرده و بــه جای امضــای رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی امضای خود 
را قرار داده است، در این مورد با توجه به 
اینکه ممکن اســت دیگران امضای وی 
را به جای امضای رئیس پلیس اشــتباه 
بگیرند جرم جعل اتفاق افتاده اســت. 
حال اگر در همین مثال به جای امضا اثر 
انگشت خود را قرار دهد کسی به اشتباه 
نمی افتد، چون مشخص است که رئیس 
پلیس از امضا استفاده می کند. بنابراین 
اثبات جرم جعل در قســمت دوم مثال 
تقریبا غیــر ممکن خواهد بود. موضوع 
قابل توجه دیگر این است که برای تحقق 
جرم جعل لزومی ندارد شخص جاعل یا 
استفاده کننده از نوشته یا سند مجعول، 

از این کار سودی برده باشد. 
مجازات این جرم چیست؟ اسناد به دو 
نوع اسناد عادی )اسنادی که اشخاص 
عادی تنظیــم می کنند ماننــد چک و 
ســفته( و اســناد رسمی )اســنادی که 
مامــوران دولتی مطابــق قانون تنظیم 
می کنند مانند شناسنامه و گواهی نامه 
تقســیم  محضــری(  وکالت نامــه  و 
شــده اند. مرتکبین جعل اسناد عادی 
و اســتفاده کنندگان چنین اسنادی به 
6 ماه تا ۲ سال حبس یا ۳ تا ۱۲ میلیون 
ریال جــزای نقــدی، و مرتکبین جعل 
اسناد رسمی و استفاده کنندگان چنین 
اســنادی به 6 مــاه تا ۳ ســال حبس یا 
۳ تــا ۱۸ میلیون جــزای نقدی محکوم 

می شوند. 

سمند اضطراری
دبیر شــورای صنفی در توییتر خود، پاسخ معاونت 
دانشــجویی دانشــگاه شــریف جناب آقــای دکتر 
فاطمــی زاده را دربــاره مســأله غیبــت چنــدروزه 
آمبوالنس بهــداری و جایگزینی آن بــا یک خودرو 
سمند منتشر کرد: »آمبوالنس دانشگاه برای تعمیر 
اساســی به تعمیرگاه رفته اســت، گویا به علت نبود قطعاتی در 
ایران خودرو، تعمیر طول کشیده. آخرین قول داده شده از سوی 
تعمیرگاه تحویل برای امروز اســت. البته ســمند مستقر دارای 

همان تجهیزات آمبوالنس است«.

در مقام یک دانشــجوی شــریف امیدوارم حداقل برای ماشــین 
آمبوالنس و سمند مذکور در ادامه مشکلی پیش نیاید تا در آینده 
با وسایل نقلیه ای مانند پراید، سه چرخه و موتورسیکلت در هیأت 

آمبوالنس موقت غافلگیر نشویم.
به عنوان یک مهنــدس مکانیک برایم مایه مباهات اســت که در 
کشور خودرویی تولید می شــود که در شرایط اضطراری قابلیت 
تغییــر کاربری به یک آمبوالنس مجهز را دارد و از آنجا که یک آدم 
قدبلندم، در تالش برای فهم این مسأله هستم که اصال چگونه و 

چطور مریض در صندلی عقب سمند جا می شود؟!

»طلبیده«ترین
اردوی پابوس عشق به مقصد مشهد که هر سال هیأت الزهرا آن را 
برگزار می کند، یکی از بزرگ ترین اردوهای دانشگاه به شمار می آید. 
امســال نیز این اردو توانست در بیســت و دومین دوره خود رکورد 
شرکت کنندگان را جابه جا کند. سال پیش از بین حدود ۱6۰۰ نفر 
ثبت نامی، ۸۰۰ نفر راهی مشهد مقدس شدند، اما امسال این اردو 
۲۲۰۰ نفر ثبت نامی داشت که از بین این افراد، ۱۰۰۰ نفر به قید 
قرعه برای رفتن به زیارت امام رضا)ع( انتخاب شدند. این اردو هفته 
پیش از ۲۳ تا ۲6 بهمن ماه برگزار شد و به دلیل استقبال بی سابقه 

از آن، عنوان »طلبیده« ترین را برایش انتخاب کردیم. 

»گینس«ترین
در شروع ترم جدید انجمن علمی دانشکده کامپیوتر )SSC( بسیار 
قدرتمند ظاهر شده و مرحله غیرحضوری دو مسابقه را کلید زده 
و در هردو مسابقه نیز رکوردی برای خود ثبت کرده است. مسابقه 
اول، یازدهمین دوره AI Challenge  است. در مرحله غیرحضوری 
این مسابقه ۲۰۰۰ نفر شــرکت کرده اند. همچنین SSC مسابقه 
DataDays را امسال برای اولین بار در حوزه دانش علوم داده شروع 
کرده. در مرحله غیرحضوری این مسابقه حدود ۱۰۰۰ نفر شرکت  
کرده اند. ما نیز به دلیل این میزان از فعالیت لقب »گینس« ترین را 

به SSC تقدیم می کنیم. 

سه شنبه ۱6 بهمن ساعت ۱۲، مقابل سلف طبق 
معمول هرروز شلوغ بود. البته با یک تفاوت؛ تریبونی 
بــاالی پله ها و حدود ده نفری کــه اطراف آن دیده 
می شد. دانشجوهایی که می خواستند وارد سلف 
شوند، چند دقیقه توجه شان به آن جلب می شد اما 
وقتی می فهمیدند موضوع تریبون مسائل صنفی است، ترجیح 

می دادند بروند ناهارشان را بخورند.
تریبون آزاد شورای صنفی با حضور دبیر و مسئول کمیته رفاهی 
شورا، مسئول حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه و تعداد کمی 
از دانشجویان، با مسأله امنیت در خیابان های اطراف دانشگاه 
آغاز شد. حسین محب زاده، دبیر شورای صنفی دانشگاه پشت 
تریبون رفــت و بیانیه اخیر شــورا درباره امنیت دانشــجویان را 
خواند. او معتقد بود راه حل هایی مانند کانکس پلیس، دوربین 
مداربسته، افزایش روشنایی معابر یا پلیس افتخاری اثربخشی 
الزم را ندارد. راه حل های پیشنهادی شورا، سرویس حمل و نقل و 
افزایش امنیت عمومی منطقه بود. سپس آقای صیامی، مسئول 
حفاظت فیزیکی حراســت دانشگاه در مقام پاسخگویی گفت: 
»شما می پرسید چه کاری کرده ایم؟ ما با فرمانداری و شهرداری 
مکاتبه کرده ایم. اما اگر می پرسید خروجی آن چه بوده، باید بگویم 
هنوز نتیجه ای نداشــته  است. قرار شد شــهرداری و فرمانداری 
اقداماتی انجام دهند اما زمانی می توان گفت ما کاری کرده ایم 

که آن اقدامات انجام شود، پس فعال ما هیچ کاری نکرده ایم.« او 
همچنین درباره پیشنهادهای شورای صنفی گفت: »سرویس 
حمل ونقل اصال به حراست مربوط نیست و آن را باید از معاونت 
دانشــجویی پیگیری کنیــد.« بعد از این، مشــکالت مربوط به 
خوابگاه به عنوان یکی از معضالت صنفی مطرح شد. دانشجوها 
درباره اینکه به زنان دانشــجو، خوابگاه متاهلی تعلق نمی گیرد 
و آنهــا حق شــرکت در انتخابات صنفی این خوابــگاه را ندارند، 
معترض بودند. علی لطفی، مســئول کمیتــه رفاهی و خوابگاه 
شورای صنفی، پشت تریبون رفت و گفت: »نصف اهالی خوابگاه 
متاهلین که خانم ها هســتند، به رســمیت شناخته نمی شوند. 
این مطابق هیچ اصلی، هیچ وجدانی و هیچ قانونی قابل قبول 
نیســت. ما این را به مســئوالن گفته ایم؛ ولی نتیجه ای نداشته 
 است.« دانشجویانی هم به وجود ساس در خوابگاه ها اعتراض 
داشتند که لطفی توضیح داد: »شورای صنفی در حال جمع آوری 
یک بسته پیشنهادی به دانشگاه، برای انجام بهتر روند بهسازی 

خوابگاه ها و افزایش سطح بهداشت است.«
تریبون نه چندان داغ صنفی با واکنش مجری به تعداد کم حضار 
پایان یافت: »نمی توانم از دانشجویان برای حضورشان تشکر کنم 
زیرا در واقع حضور پیدا نکردند. وقتی می توانیم انتظار داشــته 
باشیم در دانشگاه اتفاقی بیفتد که چند نفر در اینجا حضور داشته 
باشند، اما وقتی مطالبه ای نداریم، اتفاق خاصی هم نمی افتد.«

نیم واحد 
حقوق

شریف 
نیوز

نگین 
خسروانی نژاد

گزارش

رضا علیپور

ترین ها

سخن 
مسئولین
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دکتر باغرام از گنجینه دانشگاه می گوید:

خاطراتی به قدمت آجرهای قرمز شریف

 یک سوزن 
به فعاالن فرهنگی

تعــدادی از دوســتان کــه در اردو 
حضور داشــتند بعد از جلسه به من 
گفتند منظور ارائه را متوجه نشده اند. 
دلیل این نارســایی محتوایی را ضعف 
خود در بیان و استرس ناشی از کمبود 
وقت می دانــم. اما اصل مطلب: در دو 
ارائه قبلی کارگروه، به موضوع امید در 
دانشــگاه اشــاره کردیم و تاکیدمان بر 
ســاختارهای دانشگاه بود. اما در ارائه 
سوم )آخر(، نوک پیکان انتقادات را به 
سمت خودمان چرخاندیم و از فعاالن 
فرهنگی شــریف گفتیم و دسته بندی 
گروه های فرهنگی دانشگاه را از منظر 
خــود بیان کردیم؛ فاتحان ســنگرها با 
دغدغه های جناحی و سیاســی خارج 
دانشــگاهی، جزایر خوش آب و هوای 
بــا  دانشــکده ها  و  رضایــی  شــهید 
دغدغه هــای حداقلــی و محــدود به 
فعالیت گروه ها و خاموش هایی که هیچ 
فعالیتی ندارند و صرفا از گروه به عنوان 
بهانه ای برای داشتن پاتوق در دانشگاه 
استفاده می کنند. مغز کالم این است 
که تا وقتی دغدغه های غالب گروه های 
دانشجویی دانشگاهمان اینگونه است، 
نمی توان دانشگاه بانشاط تری را انتظار 
داشت. دید سیاست زده به فعالیت های 
دانشــجویی باید کنار گذاشــته شود و 
دغدغه های دانشــجویی در درجه اول 

اهمیت قرار بگیرند. 
کانون های فرهنگی پرکار و انجمن های 
علمــی که از آ نهــا با نــام جزایر خوش 
آب و هــوا یــاد کــردم نیــز نبایــد بــه 
فعالیت های خــود، به عنوان رویدادی 
صرفا دانشــکده ای یــا تخصصی نگاه 
کنند. تاثیرگذاری زمانی بیشتر می شود 
که هــدف عمده فعاالن ایــن گروه ها، 
ایجاد روحیه نشاط و امید در دانشگاه 
و در مقیــاس بــزرگ باشــد و از حالت 
جزیره ای کــه هم اکنون وجــود دارد، 
خارج شوند. بهتر است برای گروه های 
خاموش نیز فکری کنیم تا تکلیفشان را 
با خودشان و گروهشان زودتر مشخص 
کنند. نکته آخر نیز اینکه انتظار داشتن 
از مسئوالن دانشگاه و مدیران آن برای 
حل معضالت و مسائل اجتماعی سطح 
دانشگاه، اگرچه انتظاری است به حق، 
اما تجربه نشــان می دهد که نمی توان 
بــه آن امیدی داشــت. اگر قرار باشــد 
اتفاق مثبتی در سطح دانشگاه بیفتد، 
شــروع آن مطمئنا از سمت گروه های 
دانشجویی و فعاالن آنها و مطالبه گری 
آنان خواهــد بود. پس بهتر آن اســت 
که بــه جــای آنکــه منتظــر راه حل از 
سمت مسئوالن یا یک کارگروه باشیم، 
همگی آستین باال زده و به حل مسائل 
و معضــالت اجتماعی دانشــگاهمان 

فکر کنیم.

اگر ذره ای به شــریف و تاریخ آن عالقه مند 
باشید، حتما از قدم زدن در آن لذت خواهید 
بــرد؛ گنجینه دانشــگاه صنعتی شــریف 
نمایشگاهی از تاریخ 53 ساله دانشگاه است که در طبقه 
چهارم ساختمان کتابخانه مرکزی پذیرای عالقه مندان 
است. برای آشــنایی با این مجموعه، با رئیس کتابخانه 

مرکزی، دکتر شانت باغرام به گفت وگو نشستیم.

ایده گنجینه دانشگاه از کجا آمد؟
این ایده بیش از پنج، شــش ســال پیش شــکل گرفت که 
مرکزی وجود داشــته باشد که حافظ و مستندساز اتفاقات 
دانشــگاه و در واقع گنجینه دانشگاه شریف باشد، اما فکر 
می کنم این امر به طور عملیاتی از جشــن پنجاه ســالگی 
دانشگاه شروع شــد. کمیته ای که درحال برگزاری جشن 
بود، این اســناد را جمع آوری کرد و پروژه اسناد را به صورت 
عملیاتی شروع نمود. باید اینجا از دکتر مهدی قلی نیز نام 
ببرم. او از سال ۱۳۷۱ تا همین امسال رئیس کتابخانه بود 
و نقش بســیار مهمی در راه اندازی و شــروع به کار گنجینه  
داشت. دکتر مهدی قلی که عضو هیأت علمی انستیتو آب 
و انرژی و مکانیک است، در شروع کار خیلی زحمت کشید 
و همزمان آقای مهندس میرزایی به همراه تیمشــان که در 
جشن پنجاه سالگی بودند و همچنین از همکاران کتابخانه 
خانم جعفری در این پروژه کمک کردند. قسمت فیزیکی این 
گنجینه و اسناد از تاریخ ۲ مهر 9۷ رسما با حضور هیأت رئیسه 
دانشگاه آغاز به کار کرد که به صورت موزه یا نمایشگاه است. 
نکته جالب این اســت که این گنجینــه در آدرس اینترنتی 
Ganjineh.sharif.ir به صورت آنالین و تعاملی موجود است 
و سعی می شود در هفت دسته بندی متفاوت مستندسازی 
شــود؛ از مفاخر، اســتادان و رئیس دانشــکده ها گرفته تا 

آیین نامه ها همه در این مجموعه وجود دارد. 
آیا امکان بازدیــد از مجموعه وجود دارد؟ یعنی 

ما می توانیم توریست بیاوریم؟
هــر روزه از ســاعت ۲ تا ۳ همــه دانشــجوها، گروه های 
مختلف دانشگاهی مانند اعضای هیأت علمی و گروه های 
فرهنگی می توانند با هماهنگی از مجموعه بازدید کنند. 

آیا کسی می تواند چیزی اهدا کند؟
بلــه حتما. البته یک کمیته  مستندســازی وجود دارد که 
هر مورد اهدایی را از نظر ارزشــی که برای تاریخ دانشگاه 
دارد، بررســی می کند. احتماال همه موارد اهدایی ارزش 
دارنــد، اما اینکــه در چه مرحله ای می توان ایــن آثار را به 
مردم نشــان داد، ابتدا کمیته باید تصمیم بگیرد و سپس 
وارد فرایند مستندســازی فیزیکی و آنالین می شوند. این 
گنجینــه هم مانند سیســتم کتابخانــه ورودی اطالعات 
دارد؛ مستندسازی می شــود، Indexگذاری و به نمایش 

گذاشته می شود. 
آیا نقشه ای برای توسعه مجموعه دارید؟

االن مکان گنجینه در طبقه چهارم کتابخانه است و تقریبا 
یک چهارم این طبقه را در بر گرفته. با همین فضایی که در 
اختیار داریــم و برآوردی که کرده ایــم، می توانیم دو برابر 
چیزی که االن در گنجینه گذاشته ایم، به نمایش بگذاریم 
اما این به آن معنی نیســت که کافی است. دو برابر کردن، 
یک برنامه دو، ســه ســاله اســت و تا آن موقع احتماال ما 

می توانیم از همه این ظرفیت استفاده کنیم. 
توسعه گنجینه چه هزینه هایی دارد؟ 

مقداری از هزینه ها مربوط به بخش تخصصی مستندسازی 
اســت، چون برای ایجاد موزه تعاملی )Interactive( فرد 
متخصــص باید به دقت ایــن کار را انجام دهــد. مثال هر 
محتــوای جدیدی که وارد گنجینه می شــود، باید با بقیه 
محتــوای گنجینــه ارتباط پیدا کنــد. داده های جدید به 
خودی خود مجزا نیســتند و باید به عکس ها و ویدیوهایی 

که به آن محتوا ربط دارد وصل شود. 
آیا خــود کتابخانه مرکزی یا جــای دیگری برای 
ایــن کار تولید محتوا می کند یــا کتابخانه فقط 

مسئولیت جمع آوری را بر عهده دارد؟
هــردو کار در حال انجام اســت؛ یعنی هــم تولید محتوا 
داریم و هم جمــع آوری. مثال آیین نامه هایی را که از قدیم 
وجود داشته، صرفا جمع آوری می کنیم، اما اگر بخواهیم 
در مورد استادان گذشــته مستندسازی کنیم، باید تولید 
محتــوا انجام دهیم و فقط گرفتن رزومه کفایت نمی کند و 

باید آن را پرورش دهیم. 
چه کسانی کار مستندســازی و تولید محتوا را 

انجام می دهند؟
همان تیــم خانم جعفری و همکاران مهندس میرزایی که 

قبال اشــاره کردم، این کار را انجــام می دهند. البته آقای 
دکتــر مهدی قلی نیز در حــال حاضر مشــاور کتابخانه و 
گنجینه هســتند و برای گنجینه هفته ای یک یا دو جلسه 

وقت می گذارند و به تیم گنجینه کمک می کنند. 
ما تا االن هرچه که در گنجینه دیده ایم مکتوبات 
و عکس بوده. پس بحــث صوتی و تصویری چه 
می شــود؟ آیا در گنجینــه فیلم هم بــه نمایش 

گذاشته خواهد شد؟
بله. کلیپ هایی که از عکس ها ایجاد می شود و همچنین 
فیلم هــا در ســایت در حــال آماده شــدن هســتند. نکته 
دیگری که الزم اســت اشــاره کنم این اســت که ما عالوه 
بر ســایت Ganjineh.sharif.ir یک واســپارگاه نیز به نام 
Repository.sharif.ir داریم. این سایت قصد دارد تمام 
اســناد و مکتوباتی را که از دانشــگاه به زبان التین تولید 
می شود، جمع آوری کند؛ از مقاالت گرفته تا چکیده های 
انگلیسی پایان نامه ها. همچنین ما مراقب هستیم که حق 

کپی رایت این مقاالت را نیز رعایت کنیم.
در مورد گنجینه صحبت دیگری دارید؟

نکته کوتاهی می خواســتم بگویم که شبیه جمالت قصار 
اســت اما بسیار مهم. اینکه جایگاه ملت ها و فرهنگ ها با 
اینکه چقدر تاریخ خود را حفظ می کنند، مشخص می شود 
و من فکر می کنم که ما به صورت فرهنگی این مشــکل را 
داریم که گذشته را مکتوب و مستند نمی کنیم و این تالشی 
بســیار جدی در یکی از بهترین دانشگاه های ایران است 
که این کار را خیلی دقیق انجام دهیم؛ اینکه گذشــتگان 
چه مســیری را رفته اند و چه کارهای خوب و اشــتباهاتی 
انجام داده اند، و این را به فرهنگی عمومی تبدیل کنیم. 

گفت وگو

پایان باز ساختمان جدید آموزش
سال هاســت بخش قابل توجهی از کالس های آموزشــی 
دانشگاه در ساختمان ابن سینا برگزار می شود؛ ساختمانی 
که نمادی از دانشگاه است، اما به دلیل فرسودگی بیش از 

حد اکنون به  نماد یادآوری خطر تبدیل شده است.
ســال 9۱ پــروژه احداث ســاختمانی بــرای انتقال محل 
کالس ها و معاونت آموزشی کلید خورد که به دلیل مشکالت 
مالی متوقف شــد و در ســال 94 دوباره از سر گرفته شد؛ 
ساختمانی با 4۳ کالس، یک آمفی تئاتر و دو طبقه اداری 
که خارج از محوطه اصلی دانشگاه در حال ساخت است و 

آسانسورهایی مختص تردد دانشجویان دارد.
طبق وعده اولیه قرار بود ورودی های 96، در این ساختمان 
ســر کالس بروند و رنگ ابن ســینا را نبیننــد، اما به گفته 
دکتر نجمی، معاون اداری مالی وقت دانشــگاه، به دلیل 
نــازک کاری در این ســاختمان، امکان اســتفاده از آن در 

نیم ســال اول سال تحصیلی 96-9۷ وجود نداشت و قول 
برگزاری کالس ها در نیم ســال دوم آن ســال تحصیلی در 
ساختمان جدید داده شد که باز هم محقق نگردید. بعد از 
آن قرار شد ورودی های 9۷ افتتاح  کنندگان این ساختمان 
باشند و قبل از مهرماه هم ساختمان اداری آموزش به محل 

جدید منتقل شود که باز هم نشد.
البتــه در مصاحبه بعدی دکتر نجمی در مهر ماه ســال 9۷ 
گفت خودمــان هم بــه وعده هایی که در ســال تحصیلی 
گذشته دادیم امیدی نداشــتیم و االن امیدواریم در تاریخ 
تعیین شــده وعده ها محقق شــود. البته ناگفته نماند که 
هنوز تاریخ دیگری تعیین نشده است. طبق برآوردی که در 
تیرماه سال جاری انجام شده، اعتبار مورد نیاز برای تأمین 
تجهیزات ساختمان و تکمیل این پروژه ۳۰ میلیارد ریال بوده 
و دانشگاه در آن زمان در مرحله کسب پیشنهاد قیمت برای 

تجهیزات آموزشی و اداری بوده است. اینکه االن در چه حال 
است و برآورد هزینه ها چه میزان است ما نمی دانیم. تجربه 
ثابت کرده است که تا وقتی وارد یک ساختمان نشوی، عزمی 

برای تمام کردنش نخواهی داشت!

سینا طاهری

نامه وارده

گزارش

عکس: روابط عمومی
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مروری بر آنچه در جشنواره سی و هفتم فیلم فجر گذشت

سینما�یی که نکوست از بهمنش �ییداست
جشنواره فیلم فجر، مهم ترین جشنواره سینمایی کشور، نهایتا با تمامی متن و حاشیه هایش به پایان رسید؛ حاشیه هایی که طبق معمول هرسال از انتخاب 
فیلم ها برای جشــنواره شــروع شد و تا اختتامیه هم ادامه داشت. اما این بار درکنار حاشیه های زیادش، جشنواره متن بسیار قوی ای داشت و نوید یک سال 
خوب سینمایی را به سینمادوستان داد، چراکه جشنواره فجر شبیه یک پیش نمایش از صنعت سینمای کشور در سال آتی است. با اینکه بازهم تعداد فیلم ها 
درجشنواره زیاد بود و مسئوالن جشنواره می توانستند با پانزده فیلم جشنواره را برگزار کنند، این بار کیفیت آثار جشنواره هم بهتر بود و باعث شد مسعود فراستی که 
اصوال از هیچ فیلمی در سینمای ایران خوشش نمی آید در طول جشنواره چهار فیلم را بپسندد و از کیفیت جشنواره )نسبت به سال های قبل( ابراز رضایت کند. ما هم  

در این مقاله سعی می کنیم چشم اندازی از فیلم هایی که در طول سال پیش رو ارزش تماشا دارند )و یا ندارند!( برای شما ترسیم کنیم.

بهترین های جشنواره: پرواز سیمرغ

	zسرخ پوست؛ اثر نیما جاویدی

سرخ پوست دومین اثر بلند نیما جاویدی با هنرنمایی 
نوید محمــدزاده و پری ناز ایزدیار داســتانی در دهه 
چهــل را در یک زنــدان روایت می کند. سرخ پوســت 
از همــان روز اول و با تعریف غیرمنتظره فراســتی از 
فیلم مطرح شــد و در طول جشــنواره هم مردم فیلم 
را بسیار پســندیدند و بین پنج فیلم برتر آرای مردمی 
قرار گرفت. داســتان پرتعلیق و جذاب، فضاســازی 
محشــر، موســیقی متن جذاب و بازی بی نقص نوید 
محمدزاده قطعا می تواند شــما را برای دیدن فیلم به 

بکشاند. سینماها 

	zبیست وسه نفر؛ اثر مهدی جعفری

فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام است که روایت گر 
اسارت بیست وسه جوان در جنگ ایران  و عراق است. 
مهدی جعفری که قبال مســتندی هــم در همین باب 
ساخته بود، آشــنایی کاملی با تک تک شخصیت های 
فیلمش دارد و به زیبایی بیست وســه جوان را به تصویر 
کشیده و از آنها یک نفر را ساخته است. بیست وسه نفر 
فیلم خوبی است چون غلو ندارد، اغراق نمی کند، ملی 
است و موضوع اصلی اش اســارت است و آن  را با تمام 

وجودت احساس می کنی.

	zمتری شیش ونیم؛ اثر سعید روستایی
قطعا از همان ابتدای جشــنواره چشم ها به اثر جدید 
ســعید روســتایی معطوف بود؛ کارگردانی که به سبب 
فیلم اولش )ابد و یک  روز( بسیار مورد توجه قرار گرفته 
بود. متری شــیش ونیم داســتانی جنایی و پلیســی را 
بــه زیبایــی روایت می کند که پرکشــش اســت و بازی 
بازیگــران مطرح فیلم هم به این مهــم کمک می کند. 
متری شیش ونیم مورد استقبال بی سابقه مردم در طول 
جشــنواره قرار گرفت و از همیــن االن می توان حدس 
زد که فیلم جدید ســعید روستایی از پرفروش ترین آثار 
ســال آینده خواهد بــود؛ اگر برای اکــران عمومی به 

مشکل برنخورد!

متفاوت ترین های جشنواره: تالش برای تنوع

	zشبی که ماه کامل شد؛ اثر نرگس آبیار
نرگــس آبیار پــس از دو اثــر قبلی خود، شــیار۱4۳ و 
نفس، این بار با ســوژه ای حســاس وارد جشنواره شد. 
روایت زندگی عبدالحمید ریگی به روایت معشوقه اش 
موضوعی است که به خودی خود حساسیت زا است اما 
آبیار به زیبایی توانســته یک اثــر کامل به وجود بیاورد. 
فیلــم در طول جشــنواره مــورد تقدیر اکثــر منتقدان 
و مــردم قرار گرفت و بیــن پنج فیلم برتــر آرای مردمی 
نیز حضور داشــت. بازی خوب هوتن شــکیبا در کنار 
المان هــای محلــی بلوچســتان از جذابیت های فیلم 
اســت. در کنار تمامی اینها البته زمان فیلم کمی زیاد 
اســت و علی الخصوص فیلم در نیم ساعت آخر خود به 
نفس نفس می افتد که احتماال با یک تدوین مناسب این 

اشکال برای اکران عمومی رفع می شود. 

	zغالمرضا تختی؛ اثر بهرام توکلی
بهرام توکلی استاد ساختن فیلم هایی با محوریت افراد 
تنها اســت؛ از »اینجا بدون من« گرفته تا همین ســال 
گذشــته که »تنگه ابوقریب« را ساخت. او در تازه ترین 
اثر خود ســراغ جهان پهلوان تختی رفته و تالش کرده 
فیلمی با محوریت و روایت زندگی او بسازد؛ تالشی برای 
احیای ژانر بیوگرافی در ســینمای کشور و شناساندن 
بصری شــخصیت تختی به نســلی که تختی را ندیده. 
برای ســاخت فیلم گریم فوق العاده سنگین و خوب به 
طبیعی تر شدن هرچه بیشتر چهره تختی کمک کرده 
و لحن داســتانی و رمان گونه فیلم تا حد خوبی زندگی 
تختــی را روایت می کند. البتــه فیلم نقطه ضعف هایی 
هم دارد؛ مثال تختی در فیلم خودش شخصیت اصلی 
نیســت و احتماال به دلیل بازیگــران بی تجربه در اکثر 
سکانس های فیلم تختی منفعل است و تصویری از یک 
مرد محکم و قاطع را نشان نمی دهد. با این حال زندگی 
تختی و روایت بصری اش آنقدر جذاب هســت که برای 

تماشای آن به سینما بروید.

	zناگهان درخت؛ اثر صفی یزدانیان
صفی یزدانیــان غالبا به خاطر فیلــم اولش یعنی »در 
دنیای تو ســاعت چند است« که حال و هوایی متفاوت 
از سینمای ایران داشت شناخته می شود. فیلم دوم او 
هم همان راه فیلم اول را طی می کند و فیلم ســاز انگار 
برای خودش فیلم می ســازد؛ البته نه بــه این معنا که 
اهمیتی به مخاطب نمی دهــد، بلکه به این مفهوم که 
انگار فیلم، ســاخته خیال کارگردان اســت و در دنیای 
او جریان دارد. داســتان فیلم روایت گــر زندگی فرهاد 
)پیمــان معادی( اســت و او زندگی پنجاه ســاله اش را 
برای روانکاوش تعریف می کند. عالوه بر معادی، مهناز 
افشار، شــقایق دهقان، مهراب قاسم خانی و... نیز در 

فیلم حضور دارند.

خوش سابقه های جشنواره: کام بک رویایی!

	zقصر شیرین؛ اثر رضا میرکریمی

رضا میرکریمی کارگردان اثرهایی مثل »خیلی  دور، خیلی 
 نزدیــک« که اتفاقا مورد توجه جشــنواره هم قرار گرفته 
بود، این بار با »قصر شــیرین« که جز حامد بهداد بازیگر 
مطرح دیگری درآن دیده نمی شود وارد جشنواره شد و از 
همان ابتدا مورد توجه مردم و منتقدان قرار گرفت. بازی 
متفاوت حامد بهداد در فیلم و بازیگران خردسال فیلم که 
کامال در خدمت فیلم بازی می کنند، به اضافه فیلم نامه 
حساب شده و کارگردانی خوب، قصر شیرین را در رده آثار 

بسیار خوب جشنواره امسال قرار می دهد.

	z  ماجرای نیمروز2 /رد خون؛ 
اثر محمدحسین مهدویان

مهدویان فیلم سازی است که هم جوان است هم دارای 
امضــا در آثــارش. تازه ترین اثــر مهدویان هــم امضای 
خودش را پای  کار دارد و به خوبی توانسته فرمول موفق 
قســمت اول فیلــم را تکرار کنــد. البته فیلــم ایده های 
جدیدتری نسبت به قسمت اول خود ندارد، با این حال 
گریم و صحنه پردازی بسیار خوب فیلم در کنار فیلم نامه 
جذاب و پرداختن به عملیات مرصاد همراه با بازی خوب 
بازیگران اصلی فیلم به اندازه ای گیرایی دارد که شما را 
 به صف های بلند سینما برای تماشای ماجرای نیمروز۲ 

بکشاند.

	zطال؛ اثر پرویز شهبازی
طال بازگشت پرویز شهبازی به سینما است. شهبازی 
کــه فیلم هایش غالبا در جشــنواره جایــزه می گیرند 
در شــش ســال اخیر تنها فیلم فوق ضعیف »ماالریا« 
را ســاخته بود که یک شکســت کامل بود. امسال اما 
شهبازی با طال به جشنواره آمد؛ فیلم وضعیتی دوگانه 
میان مردم و منتقدان داشــت. عده ای فیلم را عالی و 
عده ای آن را یک اثر ضعیف می دانســتند. با این حال 
به نظر نمی رســد اثر جدید شهبازی فیلم بدی باشد و 
چه بسا با توجه به عوامل فیلم و بازیگران با اثر درخوری 

مواجه باشیم.

گزارش

از جشنواره فیلم ایران تا فرانسه
من فجر بودم، او 

سزار دوست داشت!
اختتامیــه جشــنواره فجر 
همیشــه حواشــی خــاص 

خــودش را دارد؛ از نحــوه برگــزاری و 
نــوع میهمانــان گرفته تــا داوری ها و 
اهدای جوایز. کنجکاو شــدیم ببینیم 
که اختتامیــه این جشــنواره ملی چه 
اختالف هایی با جشــنواره ای شــبیه 
خود، مثل سزار )جشــنواره ملی فیلم 

فرانسه( دارد؟
واضح ترین تفاوت اختتامیه جشــنواره 
فجــر با هــر جشــنواره  دیگــری نحوه 
برگزاری آن است؛ جایی که در همه جای 
دنیا این معمول اســت که یک کمدین 
یا مجری طنزپرداز که با دنیای ســینما 
آشناست مجری گری مراسم را برعهده 
می گیرد تا با شــوخی های متوالی هم 
مجلــس را از حالت خشــک و رســمی 
دربیــاورد و هــم میان ایــن همه پخش 
جوایز، مراسم خسته کننده نشود. اما در 
ایران اجرای مراسم معموال به مجریانی 
سپرده می شود که توانایی اجرای طنز 
فی البداهه را ندارند و سعی می کنند با 
جمع وجور کردن مراسم در زمانی کوتاه 
از خسته کننده شدن آن جلوگیری کنند.
تفاوت دیگر جشنواره فجر این است که 
این جشنواره عالوه بر ملی بودن، جور 
دولتی بودن را هم با خود می کشد و به 
همین دلیل برندگان جشنواره، درست 
یا غلط، معموال سبک خاصی از فیلم ها 
هستند و همین موضوع مورد اعتراض 
بسیاری از اهالی سینما واقع می شود، 
اما جشــنواره ای مثل ســزار فرانسه یا 
گویا در اســپانیا فقط ملی هستند و از 
طرف دولت دخالتی در آن وجود ندارد 
فلذا مشــکلی هم از این قبیل برای آن 
جشــنواره ها رخ نمی دهــد. یک مورد 
دیگــر تفــاوت داوری های جشــنواره 
این اســت که ریاست جشــنواره هایی 
مثل ســزار اغلب به افراد ســینمایی و 
کارگردان های کهنه کار سپرده می شود 
و هیــأت داوران هــم طیــف متنوعی 
از اهالی مشــغول در ســینما را شامل 
می شــوند تا بتوانند در همه رشــته ها 
از موســیقی متن گرفته تــا کارگردانی 
نظر کارشناســانه ای داشته باشند. در 
جشــنواره فجر اما غالبا این اتفاق رخ 
نمی دهد و هیأت داوران که معموال زیر 
ده نفر هستند باید راجع به هجده بخش 
نظر کارشناســی بدهنــد؛ درحالی که 
مثال هیچ آهنگســازی در میان داوران 
نیست. طبعا اعالم نامزدهای بهترین 
موســیقی متن از سوی داوران چندان 
کارشناســی نیســت و باعث می شود 
موســیقی فیلمــی مثل سرخ پوســت 

نادیده گرفته شود. 

علیرضا جعفراسماعیلی
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جشنواره فجر



روزنامه شریف چگونه به شماره 800 رسید؟

باور  به  تغیییر
یک روز رفته بودم برای مصاحبه با یکی از اســتادان درســت و حســابی دانشگاه و از او پرســیدم که چرا روزنامه را می خواند؟ مگر روزنامه مهم است؟ گفت: 
»روزنامه مهمه چون می دونه داره چی می گه. بعدشــم برام مهمه بدونم تو محیط زندگیم چی داره می گذره. وقتی لوله خونه م بترکه، هر چند برای کائنات 

مهم نباشه، ولی برای من قطعا مهمه«. این بار پرونده را به بهانه انتشار شماره 800 روزنامه، به مروری کوتاه بر تاریخ روزنامه شریف اختصاص دادیم. 
گزارش

زنده کردن شنبه ها و سه شنبه ها
در ســال های پس از ۸۸ فعالیت فوق برنامه 
دانشگاه کاهشی چشمگیر داشت. انجمن 
اســالمی هم بســته شــده بود و رقابتی در فضای 
سیاسی دانشگاه وجود نداشت. بیشتر فعالیت ها 
به گروه های فرهنگی و انجمن های علمی محدود 
شــده بود و فضای نشــریات به طور خاص، دچار 

رکودی جدی شده بود.

بازگشت اژدهای کاهی
مهر

91
گروهی از دانشجویان پیشکسوت دانشگاه 
به دکتــر روســتاآزاد نســبت بــه وضعیت 
نامناسب روحی حاکم بر فضای عمومی دانشگاه 
هشدار دادند. پیشــنهاد دانشجویان این بود که 
روزنامه، با همان شیوه قبلی احیا شود. منظور از 
شــیوه قبلی این بود که در کار آن دخالت نشود و 
حمایت های سابق مثل تخصیص مکان و امکانات 
صورت پذیرد. دکتر روســتاآزاد هم موافقت کرد و 
روزنامه زیر نظر حوزه ریاســت، با تیم و چهره ای 
جدید بازگشایی شــد و مهر 9۱ خود را به صحن 

دانشگاه رساند.

لباس رنگی پوشیدیم
بهمن

92
روزنامه از همان اول سیاه و سفید بود اما در 
سال 9۲ فهمیدیم که قیمت چاپ رنگی با 
سیاه و سفید آنقدر تفاوت نمی کند. پس آخرین 
شماره سیاه و سفید را در دی ماه 9۲ چاپ کردیم 
و بیــن دو ترم دنبال آن را گرفتیم تا چاپی با همان 
قیمت سابق، ولی رنگی پیدا کنیم و ظرفیت رنگ 
را به جلوه های بصری کار اضافه کنیم. البته برای 
رنگی شدن الزم شد صفحه بندی هم تغییر کند و 
از آن روز طرحی برای روزنامه اجرا شــد که بیش 
از ۲۰۰ شــماره دوام آورد. روزنامه از شماره ۵۸۳ 

رنگی چاپ شد.

App روزنامه
اسفند

92
تــازه تلفن های همراه هوشــمند و تبلت ها 
داشــت جــای گوشــی های قدیمی تــر را 
می گرفت و کم کم برنامه های فارسی نیز در مسیر 
رشــد قرار گرفته بودنــد که روزنامــه هم تصمیم 
گرفت به این مــوج بپیوندد. تصمیم گرفتیم یک 
Application تعاملی بسازیم تا هر شریفی بتواند 

تمام اخبار مربوط به شریف را از آن پیگیری کند، 
برای ما مطلب بفرســتد و روی هر مطلب روزنامه 
نظر بدهد. App روزنامه اگر تعریف از خود نباشد، 
بسیار کاربرپســند طراحی شد ولی پس از مدتی 
آن طور که باید نگرفت. دالیل مختلفی داشــت. 
یکــی از دالیل اصلی آن نبــود اینترنت Data بود 
و اســتفاده از اینترنت در تلفن همــراه و تبلت به 
جاهای محدودی که پوشــش Wi-Fi داشــتند 
محدود می شــد. موضوع دیگر این بود که رقیب 
قدرتمندی به نام Facebook وجود داشت که همه 
در آن حضور داشتند و وقتی کسی پشت کامپیوتر 
می  نشست، دیگر با تبلت کار نمی کرد! به هر حال 
App دوست داشــتنی روزنامه شکســت خورد و 
خاطره شــد و دیگر هم تصمیمی برای احیای آن 

نگرفتیم. اگر پیشنهادی دارید بیایید جلو!

صدا، ُبعد جدید روزنامه
اسفند

92
گروهی از بچه هایی که کم و بیش با روزنامه 
ارتباط داشتند، به مجموعه پیشنهاد دادند 
کــه با ایجاد یــک رادیو، به روزنامــه ُبعدی جدید 
بدهیم. پیشــنهاد خوبی بود و آدم مناســب این 
کار هم از تولید محتوا تا تدوین و انتشار آن خیلی 
ســریع به مجموعه پیوستند و اولین شماره رادیو 
شــریف را در منــزل یکی از بچه هــا، در یک اتاق 
کوچک که به شــکلی مذبوحانه با پتو و تشــک و 
بالشت آکوســتیک شــده بود، ضبط کردند. از 
همان اول هم رویکــرد رادیو طنز بود و به صورت 

ُجنگ طراحی شد.

چرخ فرهنگی
زمستان

93
زمســتان 9۳ مدیریت روزنامه پیشنهادی 
عجیــب و غیرمنتظــره به دکتــر دهقانی، 
معاون فرهنگی وقت دانشگاه ارائه داد؛ تأسیس 
یک پاتوق ســیار فرهنگی در دانشگاه! بر اساس 
این طرح یک چرخ دستی را مجهز کردیم تا در آن 
آش تازه نیکوصفت بفروشیم و دانشجویان بتوانند 
در حال میل کردن آش در اقصی نقاط دانشــگاه 
)!( روزنامه های روز کشــور را نیــز مطالعه کنند. 
تابستان سال بعد هم شربت های خنک، ارزان و 
زیاد چرخ خیلی مشهور شد تا آنکه پس از حدود 
یک سال فعالیت، یکی از مسئوالن دانشگاه زیرآب 

آن را زد و به خاک سیاهش نشاند.

غیبت صغری 
پاییز

95
ســال های اول بازگشــایی روزنامه، جریان 
مالی مجموعه بســیار منظم و بــه روز بود و 
حتی تسویه حساب تحریریه و چاپخانه تقریبا هر 
ماه انجام می شد. پس از تغییر مدیریت دانشگاه، 
کانــال اداری تأمین مالی روزنامــه تغییر کرد و از 
پویایی آن به شدت کاسته شد. بدهی به چاپخانه 
انباشــته می شــد و هر چنــد ماه یک بار تســویه 
می شد. باالخره اوضاع آنقدر بر مجموعه روزنامه 
سخت شد که در پاییز 9۵ تصمیم گرفتیم دیگر کار 
را منتشر نکنیم تا دانشگاه روّیه های مالی را اصالح 
کند. ایــن یک معامله پر ریســک برای مجموعه 
روزنامه بود که نتیجه آن هر چند اصالح مقطعی 
جریان مالی بود، ولی با توجه به اتفاقات زیاد آن 
سال )سقوط آسانسور، جنبش سنواتی ها و...( و 
ظهور پدیده ای به نام کانال در تلگرام، تا حد زیادی 
مرجعیت خبری )نه تحلیلــی( خود را در فضای 
مجازی از دســت دادیم و از جذب نیروی انسانی 
جدیــد محروم ماندیم و در حفظ نیروی انســانی 

قبلی نیز عملکرد مناسبی نداشتیم.

! Escape Room
بهار

96
زندگــی یکنواخت شــده بود کــه ناگهان 
فکری به کله بچه ها زد که ظرفیت زیادی در 
دانشــگاه صنعتی شریف داشت؛ طراحی »اتاق 
فــرار«. طی دو هفته چند تن از بچه های قدیمی 
سری جدید روزنامه با موافقت مدیرمسئول روزنامه 
و معاونت فرهنگی، یک اتاق فرار طراحی کردند 
که تمام سانس های آن در یک هفته ای که مسابقه 
برگزار شد، پر شــد و تقریبا هزینه های خودش را 

نیز جبران کرد.

ببخشید دیر شد
زمستان

96
تلگرام وارد زندگی همه شده بود ولی ما چون 
تجربه تلخی از App داشتیم، زمان زیادی 
را برای برنامه ریزی جهــت راه اندازی کانال تلف 
کردیم. اواخر تابســتان 96 بود که دیگر تصمیم 
گرفتیــم کانــال sharifdaily@ را از یــک کانال 
خنثی درآورده و فعال شــویم. البته کانال روزنامه 
هرگز از جایی حمایت نشد و کامال داوطلبانه اداره 
می شود. تصمیم مجموعه هم بر این بود که تابلوی 

اعالنات نباشیم و به خبرها کمی عمق بدهیم.

استودیوی اعظم رادیو
پاییز

96
رادیو نیــز مدتی تعطیل شــده بــود. تیم 
قبلی خســته شــده بودند و انتقال تجربه 
و کادرســازی هم ناقص مانده بــود. باالخره اما 
نســلی از بچه هــای جدید، فصل چهــارم رادیو 
را در تابســتان اســتارت زدند. مشکل بزرگی در 
ضبط داشــتیم و باید برای اســتودیو نیز هزینه 
می پرداختیم. باالخــره مدیریت محترم روزنامه 
تصمیمی غیراستاندراد ولی بسیار کارا و به صرفه 
گرفت. گوشه ای از دفتر روزنامه را که واقعا به هیچ 
دردی نمی خورد، با ابر و موکت از نظر پژواک صدا 
عایق کردیم و یک در برای آن گذاشتیم و به این 
ترتیب با چندصدهزار تومان توانســتیم صاحب 
یک اســتودیوی تنگ و کوچک، ولی بسیار کار 
راه بنداز شــویم به طوری که چند گروه دیگر نیز 

در آن کارهای خود را ضبط کردند.

صدا کم بود، تصویری هم شد!
تابستان

97
بچه هــای رادیو کال آدم هــای تنوع طلبی 
هستند. البته این جمله را بد تفسیر نکنید. 
منظور این اســت که میل به خالقیت شان زیاد 
است و دردسرســاز. تابســتان بحثی پیش آمد 
که رادیو را با چه تغییری به دانشــگاه بازگردانیم 
که همه شــوکه شــوند؟ پاســخ یک چیــز بود: 
رادیــوی تصویری. در حالی کــه هنوز اختالف 
نظــر در میــان بچه ها زیاد بود که آیــا از ظرفیت 
صدا به اندازه کافی اســتفاده شــده است یا نه، 
پــرده ســبزی خریدیــم و ضبط رادیو اســتارت 
خــورد. زحمتش چــه از لحاظ هنــری و چه از 
 لحــاظ اجرایــی چندین برابر شــد ولی تصمیم 

جسورانه ای بود.

لباس نو مبارک
زمستان

97
آخرین تغییری که در روزنامه دادیم، همین 
لباس جدیدی است که می بینید. احساس 
کردیم قالبی که از ســال 9۲ طراحی شــده بود 
دیگر برای مخاطب تکراری شــده اســت و وقت 
آن رســیده تا طرحی نو در اندازیم و کار بســیار 
ســخت و هزینه بر تغییر قالب را در زمان کم بین 
دو تــرم کلید زدیــم. امیدواریم کــه از این طرح 
جدید لذت ببرید و سوتی های چند شماره اول 

را بر ما ببخشید.

زیر صفر
روزنامه شریف در زمستان ۷9 منتشر شد اما مقدماتی داشت که برمی گردد 
به »نقطه سر خط«؛ نشــریه ای دانشجویی که در اوایل دهه ۷۰ با رویکردی 
نوآورانه نسبت به دوره خود در بدنه دانشجویی کشور، در شریف منتشر شد و 
خیلی سریع جای خود را در مقام یک فعالیت فرهنگی استخوان دار پیدا کرد.
هســته اصلی نقطه ســر خط را علی قنواتی، کوروش علیانی، رضا رنجبر، 
حامد شکیبانیا و احسان جاهد تشکیل می دادند. آنها این دغدغه را داشتند 
که دانشــجویان قلم نمی زنند و حرف هایشــان شنیده نمی شود. به همین 
منظور نقطه ســر خط را تأســیس کردند و در آن بیشتر فضا را به موضوعات 
فرهنگی و اندیشــه اختصاص دادند. البته همیشــه بخــش جدایی ناپذیر 
کارشان، قسمت گزارش بود که در برخی موارد دانشگاه را هم تکان می داد! 
نقطه ســر خط دست به دست شد. تیم مؤســس آن کمرنگ شدند و نشریه 
مســیر خود را پیش برد. قصه روزنامه اما از همین تیم نقطه ســر خط، چند 

سال بعد کلید خورد.

زمستان 79- روزهای سخت شروع
اواخر ســال ۷9، چند نفر از تیم مؤســس نقطه ســر خط، تصمیم گرفتند 
دوباره به دانشــگاه بازگردند. دغدغه شــان تکراری بود؛ ایجــاد تغییر، و 
ترس از رخوت بدنه دانشــجویی. آنها احساس کردند فعالیت فوق برنامه 
فرهنگی در حال افول است و باید به فکر یک بازگشت ویژه باشند تا بتواند 

فضا را تکان دهد.
علــی قنواتی که تجربه ارزشــمندی در روزنامه جام جم کســب کرده بود با 
دغدغه فرم و محتوا به میدان آمد و احســان جاهد، دانشجوی کارشناسی 
ارشد وقت، با تســلطی که نسبت به ساز و کار دانشگاه به دست آورده بود، 
به عنوان مدیرمســئول پا به میدان گذاشت. نتیجه بحث های طوالنی تیم، 
این شــد که باید با »خبــر« به دانشــگاه بازگردیم. آنها تصمیــم گرفتند به 
»خبر« اصالت دهند و در نهایت، پس از طراحی کلی روزنامه، اولین شماره 
)پیش شــماره( را در بهمن ۷9 در یکی از اتاق های طبقه منفی ۲ ریاســت 

)حوزه دانشجویی فعلی( بستند و دانشگاه را غافلگیر کردند!

استقالل؛ رمز پایداری
روزنامه رسانه اول خبری داخل شریف شده بود، ولی مدیریت روزنامه همیشه 
در برابر دخالت های دانشگاه ایستاد. البته مسئوالن اصلی دانشگاه معموال 
در موضوعاتی که روزنامه کار می کرد دخالت نمی کردند، اما بودند کســانی 
که دوست داشــتند یا به زور، یا پشت پرده یا به مدد نمک گیر کردن بچه ها، 
از روزنامه به نفع خودشــان استفاده کنند. با این حال نه جریان های فکری 
و سیاســی و نه باندهای غیررســمی داخل دانشــگاه، نتوانستند مجموعه 
روزنامه را به نفع خود مصادره کنند. به قول قدیمی های روزنامه این موضوع 
دو دلیل اصلی داشت؛ دلیل اول پایبندی دست اندرکاران روزنامه شریف به 
دغدغه محوری یعنی مســائل دانشگاه بود، و دلیل دوم باور مسئوالن ارشد 
دانشگاه نسبت به راه درست روزنامه و پرهیز از دخالت در محتوا و کار بچه ها.
روزنامه از بهمن ۷9 تا بهار ۸۸ بدون وقفه و حتی در برخی از سال ها تابستان ها 
نیز منتشر شد تا آنکه به دلیل مشکالت داخلی و به نقلی، دخالت های بیرونی 
به تعطیلی کشیده شد. البته این تعطیلی ربطی به اتفاقات سیاسی ۸۸ ندارد.

در عصر جدید روزنامه چه گذشت؟

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  800

    1397 مـاه  بهمن   27 شنبـه 
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گفت وگو با عباس عبدی

خواسته های انقالب 57 را مصادره می کنند 
گفت وگو

سی ساله ها
»حرف تازه برای ایران و جهان«؛ 
آنقدر این عبارت را شنیده ایم که 
دیگر تازه نیســت. آنقدر که تنها 
همین عبارت را به خاطر داریم و 

دیگر از خودمان نمی پرسیم اصال این 
حرف تــازه چه بــود؟ در چهار دهه ای 
کــه بر انقــالب ایران گذشــته با وجود 
همــه رخدادهــای متنوع سیاســی و 
اجتماعی هنوز این نســل اول انقالب 
است که سکان اداره کشور را در دست 
دارد. تصمیم هــای عمــده سیاســی، 
فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی 
در ســایه تعریف و تصویر همین نســل 
از انقــالب اســالمی ایــران، منافــع، 
مصلحت ها و بایســته های آن گرفته و 
اجرایی شده اســت. دهه آینده به جز 
صاحب قران کردن انقالب ایران و اولین 
نظام جمهوری در این سرزمین کهن، 
خواســته و ناخواســته کار دیگری نیز 
خواهد کرد. همه آنچه تا امروز بر عهده 
و در ید قدرت نسل اول بود در پایان این 
دهه به نسل های بعدی خواهد رسید. 
مدیران ارشد و تصمیم سازان کشور در 
پایان این دهه نقشــی در شکل گیری 
انقالب در ســال ۵۷ و جهت دهی کلی 
آن در دهه آغازین نداشــته اند؛ دست 

کم بیشتر آنها. 
حال تصویر و تعریف نســل های بعدی 
انقالب ایران چیست؟راه رفته دهه های 
گذشــته را چطــور تفســیر و تبییــن 
می کنند؟ کدام اشتباهات را راهبردی 
می دانند و بر سر ادامه کدام سیاست ها 
اصــرار خواهند کرد؟ اگــر بخواهیم با 
خودمان روراست باشیم بخش بزرگی از 
جامعه ایرانی و نسل های پس از انقالب 
تصویر شفاف و روشنی از زمینه تاریخی 
شــکل گیری انقالب یا مســیر پیش رو 
ندارند. کلیشه هایی مانند »حرف تازه« 
به حدی تکرار شده اند که مجالی برای 
شــنیدن و اندیشــیدن در باب انقالب 
نمی دهند. حرف های مخالفان انقالب 
هم در دام کلیشه های دیگری افتاده اند 
که رفتن به عمق نزاع و ماهیت انقالب 

را ناممکن کرده است. 
نسل اول انقالب، این روزها از گام دوم 
و گذاشــتن کارها بر دوش جوان تر ها 
می گوینــد و مخالفان، فراموشــی راه 
انقالب را انتظار می کشند. بازخوانی 
آنچه بر ایران رفته است این بار از زبان 
نســل های جوان انقالب راهی است 
برای فهم تعریــف جدیدی از انقالب. 
تعریفــی کــه بی شــک تفاوت هایی با 
تعریــف نســل اول خواهــد داشــت. 
تفاوت هایــی در اهــداف راهکارها یا 
اولویت هــا. تفاوت هایی که می توانند 
بــه عمق یابــی، تحریــف یا هــر چیز 
دیگری تعبیر شوند، اما هر چه باشند 

ناگزیرند. 

مرتضی یاری

عباس عبدی متولد 1335در تهران اســت و بیشــتر به عنوان فعال سیاســی و روزنامه نگار اصالح طلب و نیز پژوهشگر اجتماعی شناخته می شود. عبدی 
تحصیالت دانشــگاهی خود را در دانشــگاه امیرکبیر )پلی تکنیک ســابق( و در رشته مهندسی پلیمر به پایان رســاند و در هسته اصلی دانشجویان پیرو خط 
امام حضور داشــت که ســال 58 سفارت آمریکا را تسخیر کردند. این فعال سیاسی و اجتماعی در دولت های بعد از انقالب سابقه حضور در وزارت اطالعات، 
معاونت سیاســی دادســتانی کل کشور و نیز دفتر تحقیقات استراتژیک ریاســت جمهوری را در کارنامه خود دارد. حضور در شورای سردبیری روزنامه های سالم و صبح 
امروز نیز از جمله نقاط مهم زندگی مطبوعاتی عبدی به شمار می رود. او از پایه گذاران موسسه پژوهشی آینده بود؛ موسسه ای که یک مرکز خصوصی آمارگیری در ایران 
به شمار می رفت و به دلیل برخی نظرسنجی ها در سال 81 تعطیل شد. پژوهش های همین موسسه اتهام فروش اطالعات و جاسوسی و حکم زندان 8ساله را برای عبدی 
به دنبال داشت. البته وی بعد از 2 سال حضور در زندان از اتهام جاسوسی تبرئه شد. همزمان با چهلمین سالگرد انقالب، گفت وگوی کوتاهی با عبدی پیرامون گذشته، 

حال و آینده انقالب داشته ایم که در ادامه می خوانید.

چهل ســال از انقالب ســال 57 می گــذرد ولی 
حتــی امروز هــم بحث هایی پیرامــون اهداف و 
آرمان های انقالب بین نسل های مختلف مطرح 
است؛ برخی می گویند هدف انقالب صرفا رفع 
نیازهای مادی مردم نبوده. نسل شما که انقالب 
کرد، آرمان انقالب را چه می دید و یا ساده تر اینکه 

برای چه انقالب کرد؟
من نمی دانم افرادی که می گویند انقالب برای رفع نیازهای 
مادی نبوده، چقدر در انقالب حضور داشته اند؟ مگر مردم 
عقل خود را از دست داده بودند که بخواهند انقالب کنند و 
وضعیت اقتصادی شان بدتر شود. موضوع بهبود اقتصادی 
در بحــث انقالب مفروض گرفته می شــد و فــرض بود که 
انقالب قرار اســت بهبود رفاه مردم را نیز به همراه داشــته 
باشد. اگر هم در این مورد شبهه ای وجود دارد، می توان به 
سخنان مسئوالن یا امام نگاه کرد که نسبت به رفع حوائج 
مادی مردم دغدغه داشــتند. بحــث مصادره ها و قوانین 
اقتصادی مبتنی بر توزیــع زمین و ثروت، اولین اقداماتی 
بود که بعد از انقالب انجام شــد و اصطالح رفع استضعاف 

نیز ناظر بر وجه اقتصادی و رفع محرومیت بود.
اگر بــه انقالب در بعد سیاســی بپردازیم، نظام 
سیاســی از پادشــاهی مشــروطه به جمهوری 
تبدیل شــد تا نقش مردم در تعیین سرنوشــت 
پررنگ تر شــود. به نظر شما چقدر در این هدف 

موفق بودیم؟
بر اثــر انقالب ظرفیت هایی در مردم آزاد شــده که نشــان 
می دهد دیگر نمی توان مردم را به آن وضعیتی بازگرداند که 
پیشتر در آن قرار داشتند. ظرفیتی که از طبقات پایین آزاد 
شده و مطالباتی که آنها دارند، نشان می دهد که ظرفیت ها 
در حال حاضر بیشتر شده است. در تحقق مطالبات زنان هم 
که نگاه کنیم، در زمان شاه بیشتر مطالبات و حقوق به صورت 
دستوری و از باال به پایین بود که با مقاومت از سمت مردم هم 
مواجه می شد، اما در حال حاضر این مطالبات از پایین و از 
سمت مردم در حال شکل گرفتن است. از این رو باید تحول 
انقالب را از نظر تاریخی تحول مهمی دانست که گریزناپذیر 

بوده و البته این تحول عوارضی هم با خود داشته است.
شما در کتاب »جنبش دانشجویی پلی تکنیک« 
به این موضوع اشــاره می کنید که رفتار مردم و 
ظهور و بروز اجتماعی مردم در سال های نزدیک 
به انقالب در دانشگاه با فضای دهه 40 متفاوت 
می شــود. ســؤالی کــه در اینجا پیــش می آید، 
این اســت که طبقات متوســط قدیم که قبال در 
دانشگاه حضور داشتند، تغییر نگرش می دهند 
و با دید دیگری به شرایط واکنش نشان می دهند 
یا آنکه بــر اثر اصالحات ارضی و سیاســت های 
این چنینــی، گروه هــای دیگری وارد دانشــگاه 
می شــوند؟ این ســؤال را از این جهت می پرسم 
که شما به تغییر مطالبات مردم در این چهل ساله 
اشاره کردید. سوال من بیشتر حول این است که 
این مردم هستند که تغییر کرده اند یا گروه های 
مختلــف اجتماعــی در زمان هــای مختلــف به 

فراخور شرایط توانسته اند دیده شوند؟
پاسخ این پرســش در آن کتاب هست ولی به طور خالصه 
از یک ســو ورود طبقــات جدید بر اثر اصالحــات ارضی و 
مهاجرت به شــهر و نیز رایگان شدن آموزش به دلیل رشد 
درآمدهای نفتی در این تحول نقش داشت و از سوی دیگر 
رشد گرایش عمومی جامعه در بازگشت به خویشتن که در 

ایران بازگشت به اسالم تعبیر شد، در این وضع موثر بود.

زمــان انقالب بحثی مطرح بود کــه ما یک امت 
اسالمی هستیم یا اینکه قرار بود همه  خلق های 
مســتضعف دنیا را پشــتیبانی کنیم امــا امروز 
ایده ها حــول ایران، منافع ملی و... اســت. این 

نگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
این موارد ناشی از شرایط زمان انقالب بود که نگاه فراملی 
و بین المللی بین گروه های غیرمذهبی و نیز مذهبی حاکم 
بود که در گروه های اسالمی به شکل امت اسالمی خودش 
را نشان می داد. تعارضاتی که پس از انقالب به وجود آمد، 
کم کم نشــان داد که با این رویکرد نمی توان امور کشــور را 
اداره کــرد. ما در واقعیتی به نــام دولت- ملت قرار گرفتیم 
و این واقعیت را هم نمی شد به هیچ شکلی نادیده گرفت، 
زیرا کشــورهای دیگــر در این چارچوب رفتــار می کردند. 

کشورهایی هم که انقالب چپ داشتند و کمونیستی بودند، 
نهایتا با این موضوع مواجه شــدند و به این نتیجه رسیدند 
که در برابر ایدئولوژی ابتدا باید از کشورشــان دفاع کنند. 
بنابرایــن بــدون اینکه خیلی بحثی صــورت بگیرد، بحث 
ام القرای جهان اســالم به تدریج تغییر مفهــوم پیدا کرد و 
اکنون چیزی به این نام کمتر شنیده می شود و موضوع به 
اینجا کشیده شد که برای ما آنچه اهمیت دارد، ایران است. 
این جمله هم اصال به معنای عدم اهمیت اسالم نیست بلکه 
وظیفه  دولت ها اداره امور در چارچوب مفهوم دولت- ملت 

است که در همه حوزه ها خود را نشان می دهد.
مهم ترین چالش ماندن انقالب و انقالبی ماندن 

چیست؟

ابتــدا چالش مربــوط به انقالب را بیــان می کنم. انقالب 
یعنی پاســخ رادیکال بــه نادیده گرفتن خواســت مردم و 
پذیــرش رأی مردم. وقتی یک کشــور می توانــد بگوید ما 
همچنان انقالبی هستیم و از انقالب دفاع می کنیم که از 
این خواست دفاع کند. کشورهای دموکراتیک به این معنا 
انقالبی هستند. اما متاسفانه به دالیلی پس از انقالب این 
موضوع بالعکس می شود که مجال بحث آن اینجا نیست. 
یعنی یک عده می آیند خواسته های انقالب در سال ۵۷ را 
مصادره می کنند و به نام انقالب آن را در برابر خواست امروز 
مردم قرار می دهند که این مهم ترین چالش تداوم انقالب 
اســت. از پس این چالش هم نمی تــوان برآمد مگر اینکه 
با احترام گذاشــتن به خواســت مردم به انقالب برگردیم. 
خواست مردم هم آن چیزهایی نیست که پدر و پدربزرگان 
این مردم در سال ۵۷  می خواستند، بلکه مقدم بر محتوای 
آن خواســت، باید به خود آن خواســت احترام گذاشت، 
فارغ از آنکه چه خواستی دارند. بنابراین مهم ترین چالش 
انقالب، تداوم داشــتن آن بر اساس همان اصل اساسی 
انقالب است که احترام به خواست مردم به شمار می آید.

در مــورد مهم ترین چالش انقالبی ماندن هم به نظرم باید 
این موضوع را باور کنیم که انقالبی بودن به معنای گذشت، 
ایثار، اخالقیات و مادی نبودن و امثال آن یک امر موقتی 
است و نمی تواتد دائمی باشد. این موارد در شرایط موقتی 
به وجود می آید و نمی توان برای 4۰ سال مردم را در چنین 
شــرایطی نگه داشــت. باید قبول کنیم مردم می خواهند 
زندگی کنند و نمی شــود برای چهل ســال مــردم در این 
شــرایط ویژه باشــند. مثال اگر اول انقالب کسانی بودند 
که حقــوق دریافت نمی کردند یا نصــف می گرفتند و این 
موارد را زیــاد تجربه می کردیم، اما امروز می بینیم که یک 
وزیر ســابق در دادگاه حاضر می شود که در آن به حساب 
همســرش ۳ میلیارد تومان واریز شده و این موضوع اصال 
برایش مهم نیســت و حتی حاضر نیســت بابت این اتفاق 
عذرخواهــی کند که نســبت به حقــوق معلمان اجحاف 
کرده. شاید بگوییم این وزیر دزد و فاسد است، اما به نظرم 
ایــن یک جریان اســت که وی را به اینجا رســانده، همان 
جریانی که می خواهد طبیعت گرایش به زندگی را نادیده 
بگیرد و بــه همان میزان که این میــل را نادیده می گیرد، 
فرد را به پستوی فساد می برد که با چنین فاجعه ای مواجه 

می شویم.
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گفت وگو

مهم ترین چالش انقالب، تداوم داشتن 

آن بر اساس همان اصل اساسی انقالب 

است که احترام به خواست مردم به شمار 

می آید. در مورد مهم ترین چالش انقالبی 

ماندن هم باید این موضوع را باور کنیم 

که انقالبی بودن به معنای گذشت، ایثار، 

اخالقیات و مادی نبودن و امثال آن یک 

امر موقتی است و نمی تواتد دائمی باشد



توییتر در دهه فجر

از ماجرای سنگ و گنجشک تا راه�ییما�یی مّلی

 SOBHANRAHMANI

چند ساعت پیش داشتیم از خیابون 
آزادی رد میشدیم nتا غرفه وجود داشت 
که بــا یه تخمین سرانگشــتی برای هر 
غرفه حدود ۵۰۰ هزار تومن هزینه شده 
بود! آخه چرا؟؟؟ یاد و خاطره انقالب با 
این چیزا زنده نمیشه! بلکه با عملکرد 
درسته که میشه یاد انقالب و انقالبیون 

رو زنده کرد.

 Stranger in the night

وقتــی حــرف خودتــو از زبــون کس 
دیگــه ای میشــنوی خیلی زیباســت 
بخصــوص اگه خــودت نمیتونســتی 
تقریب خوبــی ازش در فضای کلمات 

پیدا کنی.

ملیکا 

جایی رو سراغ ندارین همیشه مثل این 
هفته باشــه؟ ۲-۳ روز تعطیل باشه، یه 
روز بریم ســر کار، دوباره یه روز تعطیل 
بشه، بعدش دو روز بریم سر کار، دوباره 

۲ روز تعطیلی باشه؟

 nani

هر میزان که اوقات برایم خوشتر باشد، 
تمایلم به عکس گرفتن کمتر می شود! 
دلم می خواد تا آخرین ذره آن لحظات 
را در ذهنــم ذخیره کنم. چون می دانم 
زمســتان های ســردی پیش روست و 

نیازمند گرمای بسیار خواهم بود.

شهرآشوب 

به نظــر بدیهی میاد اما ذکــر این نکته 
رو ضــروری میدونــم کــه قانــون »از 
راســت برانید« برای عابرین پیاده و در 

پیاده روها هم صدق میکنه.

 Amirali Rahbar 

4۰ ســال از انقالبی مردمی گذشــت 
و حــاال دیگر تقریبا رنــگ و بوی حاکم 
بــودن مردم بر سرنوشــت خــود ندارد 
راه بازگشــت به »همه« مردم است اگر 

بدانند.

 Ali madani

صفحه اینستاگرامش پرایوت است زیرا 
او نمی خواهد عکس های خصوصی اش 
را جز عده اندکی ببینند! اما به جایش 
تمــام آن عکس ها را به عنــوان عکس 
پروفایل تلگرامش انتخاب می کند تا هر 
کس در این گیتی دلش خواست آنها را 
ببیند. نتیجه اخالقی: حریم خصوصی 

تنها شامل اینستاگرام است!

همانطور که انتظار می رفت این هفته تقریبا 
همه سوژه ها ربطی به دهه فجر داشتند.

مثل همیشه پرحاشیه
جشنواره فجر زمان خوبی بود که فیلم دوستان 
شریفی را در توییتر شناسایی کنید! جشنواره مثل همیشه 
پرحاشیه شــروع شد، پرحاشیه ادامه پیدا کرد و پرحاشیه 
به پایان رســید! از قبل از شروع جشنواره تا بعد از پایان آن 
شریفی ها هم بیکار ننشسته  و مشغول توییت کردن اتفاقات 
جشنواره و نظراتشان در رابطه با فیلم ها بودند. مثال یکی از 
بچه ها در اوایل جشنواره گفته بود: »شب اول با کلی ذوق 
و شــوق رفتیم فیلم جدید سعید روستایی )کارگردان ابد و 
یک روز( رو ببینیم به علت توقیف برامون انیمیشن پخش 
کردند.« قبل از اختتامیه جو پیش بینی هم داغ بود. هرکس 
فیلم هــا را دیده بود، جوایــز را پیش بینی می کرد که بعد از 
جشنواره مشخص شــد یا بیشتر این پیشــگوها با قاعده 
سنگ مفت، گنجشک مفت پیش بینی کرده اند! یا داوران 

جشنواره بر اساس این قاعده جایزه داده اند!

پوستر دردسرساز
هیــأت الزهرا برای برنامه ایام فاطمیه اش در ســال جاری 
پوســتری طراحی کرده بود که بــاالی آن عبارت »از لطف 

نگاه تو 4۰ســاله شــد این باغ« دیده می شد و همین شعر 
کوتاه زمینه ساز بحث های زیادی در فضای مجازی شد. از 
جمله توییت یکی از شریفی ها که از ربط دادن یک موضوع 
دینی و یک موضوع سیاســی گله کرده بود. زیر این توییت 
هم بحث هــای کوتاهی درگرفت. از جملــه یکی از بچه ها 
گفته بود دین هرگز جدای از سیاست نیست و این حرکت 
کار اشتباهی نبوده. نظرات برعکس این نظر هم کم نبودند.

چهل سالگی
پرســر و صداترین اتفاق هفته گذشــته چهلمین ســالروز 
پیروزی انقالب اسالمی بود. قبل و بعد از ۲۲بهمن پر بود از 
توییت های مرتبط با این موضوع. قبل از روز راهپیمایی توییتر 
پر شده بود از توییت هایی با موضوع دستاوردهای 4۰ساله. 
توییت هایی که بعضی روی پیشــرفت ها و حرکت های رو به 
جلو در این 4۰سال حرف می زدند و بعضی هم به اشکاالت 
و سقوط ها. عده ای هم با این موضوع شوخی کرده بودند. روز 
راهپیمایی هم پر بود از توییت هایی با شکل ها و دیدگاه های 
مختلف. مثــال یکی از شــریفی ها با قرار دادن عکســی از 
راهپیمایی، خیلی کوتاه نوشته بود »زنده باد این عاشقانه...«. 
شــوخی بــا راهپیمایی هم زیــاد بود. از شــوخی با بعضی 
ویدئوهای منتشرشده گرفته تا آن شریفی که از سروصدای 
راهپیمایی که مانع خواب صبحش شده بود، شکایت داشت. 

بعضی هم سر شعارها دقیق شده بودند! مثل: »بیست و دوی 
بهمن ماه، روح الله روح الله دقیقا یعنی چی؟«

گام دوم
هفته گذشته به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی بیانیه ای تحت عنوان »گام دوم انقالب« از سوی 
رهبری منتشر شد. این بیانیه هم مورد بازخورد بسیاری از 
توییتری ها قرار گرفت. بعضی ها بخش هایی از این بیانیه را 
توییت کرده بودند و به اهمیت عملی ساختن این توصیه ها 
اشاره داشتند. بعضی هم به راهکارهای اجرایی این بیانات 
پرداخته بودند؛ مثال یکــی از فارغ التحصیالن دراین باره 
اینطــور گفته بود: »اگــر گام دوم انقــالب را جوانان باید 

بردارند، بگویید آقایان پایشان را از دم جوانان بردارند.«

سیستان و بلوچستان؛ تسلیت
روز پنجشــنبه بــود که خبــر دردناک انفجار تروریســتی 
و شــهادت دســت کم ۲۷نفر از هموطنانمان در اســتان 
سیستان و بلوچستان همه را در اندوه فروبرد. در توییتر هم 
بسیاری پیام تسلیت داده بودند، یا خطاب به تروریست ها 
گفته بودنــد که به ســزای اعمالتان خواهیدرســید. یکی 
از اســتادان هم در توییتش به آیه ۲9 ســوره یس اشــاره 
کرده بود: »ِإن َکاَنْت ِإاَلّ َصْیَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن.«

mhrzdm

 خیلی پسندیدم الهیجانو  

 Alisina | Enthusiastic

شــاید جالب باشــه بدونید توی دنیا ششــصد میلیون 
گربه وجود داره که از بینشون حدود پانصد میلیونشون 

اهلی و بی آزارن

 Navid Hosseini

Wandering in #snow

توییتر

اینستاگرام

عکس: سایت دانشگاه شریف

هاتف محقق

هزار قلم

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  800

    1397 مـاه  بهمن   27 شنبـه 

7

هزار قلم



   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد صالح انصاری     دبیر تحریریه: محمد جواد شاکر     تحریریه: حسین رجبی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین 
هوائی،  زینب محبی، سارا  زمردی، محمدجواد هاشمی،  سپهر حجازی، پیمان ملک محمدی، امیررضا درودیان، فراز مالجعفری، نگین خسروانی نژاد، مهدی فخرآبادی، سینا 

هوشنگی     مدیر فنی: سامان موحدی     سرویس عکس:  میالد مظفری     صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت     ناظر چاپ: وحید ملک     

با خفت گیرها چه کنیم؟
هر از چند صباحی یک نفر پیدا 
می شود که ادعا می کند اصال 
جلــوی همین ســلف یکی از 
مأمورین حراست سوار بر موتور 
گوشــی اش را زده. دانشگاه و 

شورای صنفی هم به توافق نمی رسند. 
در چنین شرایطی، جای خالی یک نگاه 
ســوم که بی طرفانه به تحلیل بپردازد و 
راه حل بدهد به شدت احساس می شود. 
آن نــگاه ســوم ما نیســتیم، امــا چون 
مسئولیتش را کسی بر عهده نمی گیرد؛ 
ُخب اصال خوِد خودمانیــم! امیدواریم 
راه های پیشنهادی در این متن، ظرف 
یک ماه یا زورگیران را از این منطقه پاک 

کند یا شریف را:
ر  به طــو ه  نشــگا ا د ت  یا نشــر  -۱
برنامه ریزی شده ولی خیلی زیرپوستی، 
به شــکلی که کســی بو نبرد، مقاالتی 
درمورد ســرطان زا بــودن تلفن همراه 
و لپتــاپ منتشــر کنند. اگر دانشــجو 
گوشــی یــا لپتــاپ نداشــته باشــد، 
هیچکــس نمی توانــد خفتــش را هم 
بگیرد. صرفًا ممکن اســت در چند نفر 
اول خفت گیرها ُکفری شده و دو سه تا 
نمودار روی تن بچه ها بکشند که اصال 
ایــن نمودارها زینت مهندس اســت و 

ایرادی ندارد.
۲- به زورگیرها غذای ســلف بدهیم. در 
غذای سلف دو نعمت موجود است و بر 
هر نعمت شکری واجب. اول آن که اگر 
دغدغه تأمین غذا را ازشان بگیریم شاید 
مشکل حل شــد. دوم هم این که غذای 
سلف ذاتا آتش آدم را می خواباند. شاید 
بعدش کمی آرام تر شــدند و صدایشان 
درنیامــد. یــک روزی از تقویــم را هم به 
نامشــان می گذاریم و به شان بختیاری 
می دهیم؛ ان شاءا... همه چیز خودش 

درست می شود.
۳- زورگیرها را ببریم زیباکنار. این راه حل 
در نــگاه اول هزینه آور اســت. اما با حل 
مســئله، هزینه اش به جیب دانشگاه و 
دانشجو برمی گردد. در زیباکنار فضایی 
فرهنگی مهیا می شــود که زورگیرهای 
متخاصم با دانشجوها گفت وگوهای فاخر 
بکنند. البته ممکن است در نهایت مسأله 
حل نشــود که اشــکال ندارد. درعوض 
خفت گیرها چند غــروب ربانی را تجربه 

کرده اند و حاال نمک گیرمان شده اند.
4- بــه خفت گیرهــا امــکان تحصیــل 
بدهیم. به مرور زمان جو شــریف باعث 
می شــود که این ها هم جوگیر بشوند و 
اپالی بکنند. احتمــااًل در بازه کوتاهی 
می توان با سود ناشی از ارزآوری صادرات 
خفت گیر به کشورهای اروپایی پردیس 

را تعطیل کرد.
الزم به ذکر اســت کــه راه حل های باال 
هیچ تضمین اجرایــی ندارند ولی مگر 
پروژه هایی که تضمین اجرایی داشتند 
چه شــدند که به اینها گیر بدهیم. امید 
اســت بــا به کارگیری تمهیــدات فوق، 
مسئله حل و هرگونه بساط خفت گیری 

منحل شود.

ما خیره که عاقالن چرا هشیارند/وآنان  حیران که ما چرا مجنونیم َگردان به هوای یار چون گردونیم/ ایزد داند در این هوا ما چونیم 
)موالنا، قرن هفتم، رباعیات(

وصله پینه

	z استاد شریف ما به دانشجویی که نمره امتحانش کم بوده، نمره تی ای را صفر داده
و در جواب اعتراض دانشجو گفته: »این نمره ای که از امتحان گرفته ای نشان می دهد 

از تی ای هم چیزی یاد نگرفته ای«.
	z تی ای شــریف ما استاد شــریف ما را در فرودگاه دیده و از او خواسته تی ای یکی از

درس هایش باشد اما بعد از شروع ترم رفته و دیگر خبری ازش نشده. 
	z ،استاد شریف ما در جواب دانشجویانی که به برگه امتحانی خود اعتراض داشته اند

گفته نمی توانید برگه خود را ببینید و وقتی بچه ها گفته اند این کار غیر قانونی اســت، 
گفته است می دانم!

	z استاد شریف ما به همه دانشجویان ایمیل زده که برگه ها تصحیح شده و ریزنمرات پشت
در اتاقم قرار گرفته ولی حتی یک عکس از ریزنمرات نگرفته که در پیوست ایمیل بفرستد.

	z استاد شریف ما که درس های زیادی ارائه می دهد، وقتی دانشجو بعد از ثبت نمره
به برگه اش اعتراض کرد و اعتراضش هم وارد بود، به او گفت: »ترم بعد درس بعدیت رو 
هم با من بردار، اونجا بهت یه نمره اضافه می کنم!« دانشــجوی شــریف ما هم ترم بعد 

درسش را با استاد دیگری برداشت!
	z معاون آموزشی دانشکده شریف ما برای ترغیب بچه ها به گرفتن درس با استادی

که خواهان زیادی نداشت، به بچه ها وعده می داد که اگر با فالن استاد بگیرند در انتخاب 
واحد ترم بعد به آنها جایزه می دهد و می توانند یک درس را به انتخاب خودشان بگیرند.

	z استاد شریف ما پنج نفر از دانشجوهایش را که درسش را افتاده بودند، به ترتیب نمره
مرتب کرده بود و یکی یکی ازشان خواسته بود بگویند پدرشان چه کاره است و خجالت 

نمی کشند که با این همه زحمتی که برایشان کشیده شده، افتاده اند.

شماره ۸۰۰ روزنامه به تاریخ بهمن 9۷ تقدیم می شود به شماره صفر روزنامه به تاریخ زمستان 
۷9. تقدیم می شــود به آنهایی که تا نیمه های شــب قلم زدند یا با دوربین شخصی شــان 
البه الی شــلوغی ها عکس گرفتند یا متن رفقا را ویراســتاری کردند یا نوشته ها را سر جای 
خودشــان قرار دادند و باالخره آنهایی که حاصل کار را صبح زود شــنبه و سه شــنبه، روی 

جایگاه قرار دادند. به طور ویژه این شماره تقدیم می شود به کسانی که در روزهای سخت، 
بدون چشم داشت و با احترام به استقالل و آزادی روزنامه، کنار مجموعه ماندند و در آخر و 
مهم تر از همه، تقدیم می شود به چشمانی که ما را خواندند و آنهایی که ما را تا کردند و در 

کیفشان گذاشتند و یادگاری با خود بردند.

602****0912: ســالم. موضوعی که خیلی وقته ذهنمو 
مشغول کرده می خواســتم شما یا بچه های شریف آشغال 
پیگیر باشــید این هست که در دانشــگاه یا در خوابگاه که 
ســلف غذا ارائه میکنــه هدررفت غذایی زیادی مشــاهده 
می شود و اینکه این همه مواد غذایی با ارزش که هزینه های 
زیادی برای فرآوری آن انجام شده به سطل ریخته می شود 
چی میشه؟ آیا دانشگاه از این دور ریزها برای کسب درآمد 

استفاده کنه و از طرفی جلوی اسراف هم گرفته شه؟
  سالم. گویا بچه ها یه بار از طریق یه مرغ داری 
پیگیر شــدن که پسماند ســلف رو بدن بهشون. مقدار 

زبالــه رو کــه بــه مــرغ داری گفتــن، حتــی مرغ  هــا هم 
خندیدن. در مقیاسش حدود ده به توان دو خطا داریم! 
به نظرم شــما به مســئولین ســلف پیامک بــزن بگو به 

بچه ها بیشتر غذا بدن.
878****0933: ســال دیگــه یــه کارگروه سیاســت تو 
زیباکنــار برگزار شــه روی کارگروه زنان رو ســفید میکنه. 
مشکالت حساس و اساسی قطعا دردسرهای بیشتری رو 
دارن و مخالفت ها بیشــتر خودشونو نشون میدن. و ااّل در 
مورد آسیب های اجتماعی و فلسفه بدیهیه کسی واکنش 

خاصی نداره و نمره خوب هم میگیرن!

  اصال یه کارگروه فوتبال هم بذاریم. بحث های 
بین استقاللیا و پرسپولیسیا خیلی عقالنی تره و خیلی 

احتمال بیشتری داره که به نتیجه برسه!
435****0912: ســالم و خســته نباشــید. این کلیپی 
کــه اخیرا از یــه کانالی فــوروارد کرده بودین کــه درمورد 
»مادربــودن« بــود، تهش چی شــد؟ اگه از ســازنده ش 

بپرسین چجوری به اون نتیجه رسید ممنون میشم.
  ما این مأموریت رو به شــما واگذار می کنیم که 
پرده از این حقیقت بردارید و به ما هم بگید. از این لحظه 

یک هفته وقت دارید!

تقدیم می شود به ...

پیامک

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر کاردرستی
مدیر محترم تغییر و تحول بلندمدت

به استحضار می رساند که وضعیت دانشگاه طوط )طرشت یونیورسیته آف طکنولوژی( 
مســاعد نیست و چنان چه با همین فرمان حرکت شــود، آینده دانشگاه کوتاه خواهد 
بود. عدم کارایی نظام دانشــگاه از نظر ســاختاری و روّیه ای به نقطه تســلیم رســیده 
اســت و با توجه به تحرکات دانشــگاه همســایه )صنعتی شریف( مســتدعی است که 
طرحی پیشــنهادی به منظور اصالح ساختاری دانشــگاه، تا پیش از جشن تجلیل از 

فارغ التحصیالن ۱۰۰ ساله دانشگاه تهیه و به هیأت امنای دانشگاه ارائه دهید.
بدین وســیله مطلوب است که ســرفصل های زیر حتما در طرح جدید مورد توجه قرار 

گیرند:
z	 کمبــود بودجه )همان طور که مســتحضرید بودجه ما یک صــدم بودجه دول راقیه

است(؛
z	 کمبود جا )برای اســتقرار اســتادان جوان مکان کم داریــم و بخش قابل توجهی از

اماکن در تصرف همکاران بازنشسته است(؛
z	 کمبود جای ۲ )وضعیت پارکینگ طوری شده است که همه متوجه شده اند که واقعا

طوری شده است! از هر طرف می رویم، خودرویی روییده است و دانشجویان خودروهای 
خود را میدان آزادی پارک می کنند!(؛

z	 امنیت )وضعیت منطقه جوری شده است که جزوه از اعماق کیف دختر شریفی هم
می ربایند، چه رسد به طوطی. اگر طوطیان از این درد بمیرند، رواست(؛

z	 بهداشت خوابگاه )شــاخص سس هر دانشجو )سرانه ســاس( از وضعیت سالم به
ناسالم رسیده است و گروه های حساس دیگر نمی توانند در تخت خود بخوابند و ناچار 

به مهاجرت به عبادت گاه زیرزمین و حمام شده اند(؛
z	 ارتباط با صنعت )رابطه امروز ما با صنعت، نه تنها خوب نیســت، که بســیار پرخطر

است و به نوعی در وضعیت طالق عاطفی قرار داریم(؛
z	 رتبه نامناســب ورودی های کارشناسی )امســال هم 9۷ نفر از ۱۰۰ نفر برتر آزمون

سراســری صنعتی شــریف را انتخاب کردند. چه کنیم که در پایــان برنامه، اگر 9۷ نفر 
شریف را انتخاب کردند، 9۸ نفر طوط را برگزینند؟(؛

z	 برنــد طوط )هر چه فکــر می کنیم می بینیم همه مملکت بــا تغییراتی جزیی در نام
دانشــگاه، از نام طوط بهره خود را برده اند جز خود دانشــگاه. انواع میوه فروشــی ها، 

پرنده فروشی ها، مدرسان طوط و... لطفا ظرفیت های این نام را زنده کنید(.
در نظر داشــته باشــید که در راه تدوین طرح پیشــنهادی، حتما از همــکاران باتجربه 

دهه های متمادی، نهایت استفاده را برای تحول ببرید.
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