
لک لک مکانیکی
•  سالم! صبح تون به خیر. خوب هستید؟

حسین افشار

•  علیک سالم. بفرمایید.
•  روزنامه داریم. تقدیم کنم؟

•  آهان، خوبین شما؟ بله بله؛ حتما.
•  با اجازه؛ روز خو...

•  ببخشید ببخشید؛ می شه یک دونه دیگه هم لطف کنید؟ همکارم دیرتر میان، 
ولی روزنامه می خونن.

•  خدمت شما! روز خوبی داشته باشید.
در مسیر بازگشت از ورزش صبح گاهی با سردبیر روزنامه، در یکی از روزهای گرم تابستان 
97، از او شنیدم که می گفت باید برود »روزنامه پخش کند«. آن روز کار مهمی نداشتم و 
به کمک سردبیر رفتم تا کارش را زودتر تمام کند. وقتی به دو سه تا از دفترهای دانشکده ها 
روزنامه دادم، تازه فهمیدم  چقدر دانشــگاه بزرگ است! به هر اداره ای که وارد می شدم، 
انسان های متفاوت و جدیدی به من لبخند می زدند و سالم می کردند. این سالم ها و این 
لبخندهای نو به قدری آن روز ذوق زده ام کرد که وقتی پخش آن شماره تابستانی تمام شد، 

به سردبیر گفتم پخش روزنامه را به من بسپارد.
وقتی یکی دو هفته پیش، سردبیر برای شماره آخر روزنامه در این ترم از من متنی خواست، 
سعی کردم به کاری که انجام می دادم بیشتر فکر کنم و در نهایت تصمیم گرفتم درباره تکرار 
بنویســم. فروشندگان مترو را دیده اید؟ در هر واگن مترو دو دفعه مقدمه، مشخصات کاال، 
قیمت کاال و پیشنهاد تست به مخاطب را با الگویی یکسان، تکرار می کنند و آن قدر این کار را 
کرده اند که حتی دیگر متوجه نمی شوند چه می گویند! مکالمه ای که در ابتدای متن خواندید 
را با اندکی کم و زیاد، به طور جدی از شماره 773 روزنامه به تعداد 47 شماره ضرب در تعداد 
زیادی از اتاق های ساختمان های اداری دانشگاه و نیز دفترهای دانشکده ها تکرار کرده ام، 
آن قدر که گاهی یادم می رود اصال به فالن اتاق یا فالن دانشکده روزنامه داده ام یا خیر! تکرار 
آن جمالت تا قبل از درخواست متن سردبیر باعث شده بود تا مثل فروشندگان مترو تبدیل 
به یک ماشین پخش خودکار بشوم؛ یک لک لک مکانیکی که صبح زود به دانشگاه می آید، 
تعدادی روزنامه در استندها می گذارد، به ادارات و دانشکده ها می رود و دم در هر اتاق با اجرای 
دیالوگی که دیگر خودش هم نمی شنود سهمیه شان را تحویل می دهد. در چند نوبت گذشته 
اما ســعی کرده ام تا کمی صدای خودم و دیگران را بهتر گوش کنم و نگذارم تکرار، زیبایی 
کارم را بپوشاند. اکنون و بعد از ماه ها، دوباره فهمیدم که چقدر دانشگاه بزرگ است و به هر 
اداره ای که وارد می شوم انسان ها به من لبخند می زنند. گاهی خوب است به تکرارهایمان 
توجه کنیم و در آنها دنبال لذت روز اول شان بگردیم. شما هم امتحان کنید؛ ضرر ندارد!
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 میان ترم روحانی
  نظر مخاطبان روزنامه شریف درباره حسن روحانی چیست؟ 

 در کیفیت حرف اول را می زنیم
  گفت وگو با دکتر هرمزی نژاد

  پیرامون فدراسیون سرآمدان علمی

 نجس یا بی حیا، یکی را انتخاب کن
  گفت وگو با حاج آقا سید جوادی درباره نگاه 

جامعه و اسالم به عادت ماهانه بانوان 

روزنامه را لک لک برای 
سرمقالهشما نمی آورد



»میزان رای ملت است« ترین
اگر شــما یک دانشجوی شــریف هســتید، به احتمال باالی نود 
درصد تا به حال در دام یکی از نظرسنجی های روزنامه افتاده اید؛ 
نظرسنجی هایی که حاصل درخشــش ابدی ذهنی بی آالیش با 
وســواس آمارگیری و نمودار و اکســل بودند. اگر نگاهی به کانال 
روزنامه از ابتدا تا انتهای سال 97 بیندازید، بیش از 30 نظرسنجی ، 
نمودار میله ای، دایره ای، متوازی االضالعی، سهموی، هذلولوی 
و... مشاهده خواهید کرد و این یعنی تحقق شعار سردبیر ما: »هر 
آخر هفته یک نظرسنجی«. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم مقام 
»میزان رای ملت است«ترین را به سردبیر روزنامه شریف اهدا کنیم.

»سپر بال«ترین
روزنامه در سال های گذشــته هیچ وقت از حاشیه و جنجال جدا 
نبوده؛ از اشتباه نوشتن اسم افراد در عکس یک جشنواره گرفته تا 
شاکی شدن برخی از مسئوالن به دلیل انتشار برخی از واقعیت ها. 
این حاشیه ها موضوعات متفاوتی داشتند اما همگی در یک چیز 
مشترک بودند. بعد از همه این اتفاقات همیشه تفنگ اعتراض ها 
به ســمت »ســپر بال«ترین فرد یعنی محمدصالح انصاری نشانه 
می رفــت و او بود که باید خیل عظیم داد و هوارها را از همه طرف 
تحمل می کرد و با تشکل ها، انجمن  علمی ها و مسئوالن دانشگاه 

به صورت حضوری و مجازی سر و کله می زد.

شریف برای اولین بار به صورت جدی به مسابقات مناظره کشوری پیوست 

یادگیری پشت تریبون
ادامه دارد. جهت ثبت نام به سایت 
hd.sharif. حوزه شریف به نشانی

ir مراجعه نمایید.

انتخابات دقیقه نودی
انتخابات سومین دوره شورای مرکزی 
کانون مذهبی آیین روشــن، روز شنبه 
از ســاعت 16:30 تــا 18 در کالس 
14 دانشــکده مهندسی شیمی و نفت 
برگزار می شود. انتخابات انجمن علمی 
دانشــجویی کیمیا نیز شنبه و یکشنبه 
در همکف این دانشــکده برقرار است. 
بچه هــای انجمــن علمی دانشــکده 
عمران نیز روز سه شنبه انتخابات خود 
را در همکــف دانشکده شــان برگــزار 
می کننــد. همچنیــن موعــد برگزاری 
انتخابــات مجــدد شــورای صنفی در 
واحدهایــی که شــورای صنفی شــان 

تشکیل نشده، روز یکشنبه است.

ادبیات در وقت اضافه
آخرین جلسه شــعرخوانی ترم جاری 
امروز از ســاعت 16:30 تا 18 در دفتر 
کانــون شــعر و ادب و با حضــور دکتر 
رحیمی برگزار می شود. سلسله جلسات 
کتاب خوانی نیز با حضور دکتر سیدان و 
با موضوع رمان رویای مادرم، اثر آلیس 
مونرو امــروز از ســاعت 15 تا 16:30 
در کالس 2 ســاختمان شهید رضایی 
برقرار اســت. همچنین کانون شــعر و 
ادب روز سه شــنبه از ساعت 16:30 تا 
18:30 مستند قدیس را با موضوع نقد 
و تحلیل جایگاه احمد شاملو در شعر و 
در ادبیات ایــران معاصر در آمفی تئاتر 

مرکزی اکران می کند.

آخرین مطالعه های فرهنگی
دفتر مطالعات فرهنگی سه شــنبه، 7 
خرداد از ساعت 16:30 میزبان جلسه 
»نگاهی به نظریه عدالت جان رالز« در 
نیم طبقه ســاختمان معاونت فرهنگی 
اســت. همچنین »پیوندهای ادبیات و 
فلسفه« موضوع جلسه دیگر این دفتر 
در روز یکشــنبه، 5 خــرداد از ســاعت 

16:30 خواهد بود.

سلطانی نفت 
دبیــر انجمن اســالمی دانشــگاه شــریف، یوســف 
ســلطانیان، در دیــدار بــا رئیس قــوه قضاییه گفته: 
»متأسفانه قوه قضائیه حتی نیمی از قدرت و سرعت 
عملــی را که در برخورد با فعــاالن اجتماعی، فعاالن 
محیط زیستی، فعاالن حوزه زنان و توقیف مطبوعات 
به خــرج می دهد، در بخــش مقابله با فســاد و پرونده هایی مانند 
پرونده هــای متهمان دکل هــای نفتی خرج نکرده اســت.« برادر 
من! یوســف جان! شما دیگر چرا؟ شــما که هم رشته ای نویسنده 
چیره دستی مثل رضا امیرخانی هســتی دیگر چرا؟ این همه این 

بزرگوار در کتاب نفحات نفت در مورد مضرات و مشکالت نفت برای 
مسئوالن سه¬لتی گفت، باز ما برویم و پیگیر پرونده های دکل های 
نفتی بشویم که چه؟ چه کاری ست آخر؟ آن هم وقتی این همه مسائل 
مهم تر وجود دارد. سلطانیان در ادامه هم گفته: جواب بسیاری از 
اعتراضات مردمی نسبت به قوه قضاییه »شما از جزئیات پرونده ها 
آگاه نیستید« است. البته اینجور جواب های کالسیک در همه جای 
دنیا وجود دارد؛ مثال همین آموزش دانشگاه خودمان. شما هر موقع 
بروی سراغ آموزش، دهانت را باز نکرده می شنوی: »نه، نمیشه، راه 

نداره«. عادی است یوسف جان! عادت خواهی کرد.

هر وقت صحبت از مناظره می شود، برای اکثر ما 
چهره دو نفر آدم عصبانی به ذهن آشنا می نماید. 
دو نفر که موضعی مخالف دارند و دســت به دامن 
هرگونــه اطالعات و ترفندی می شــوند تا یکدیگر را شکســت 
دهند. اما ســازمان دانشجویان ایران مســابقه ای ترتیب داده 
اســت تا با رویکردی جدید سراغ مناظره برود؛ مناظره فرصتی 
برای یادگیری. مســابقات ملی مناظره هشــت ســال است در 
کشــور برگزار می شــود، اما دانشــگاه صنعتی شریف به همت 
جهاد دانشــگاهی خود پارســال آن را به صورت محدود برگزار 
کرد ولی امســال با حضور هشــت تیم، تقریبا توانســت توجه 
فعــاالن فرهنگی دانشــگاه را برای مدتی به خــود جلب کند. 
مرحله دانشــگاه این مسابقات روز سه شنبه گذشته، ساعت 9 
صبح با برگزاری فینال در سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی به 
پایان رسید. فینال این دوره با موضوع »آیا ارتباط مستقیم نهاد 
روحانیت با سیاســت باعث ایجاد فاصله بین روحانیت و مردم 
می شــود؟« بین دو تیم »شــریف دخت« و »داد« برگزار شد که 
در پایان تیم شــریف دخت با موضع مخالف این گزاره توانست 
بــا نتیجه نزدیک 87 بر 84 بر تیم »داد« غلبه کند. اعضای تیم 
شــریف دخت را خانم ها مهدخت ارشــدی، منصوره جعفری، 
مریم همتی و فاطمه السادات رضوی و اعضای تیم »داد« را علی 

بهرامی ثانی، حسام الدین میرجلیلی، مجتبی نظری و محمد 
امیدی خسروشاهی تشکیل می دادند. داوران این دوره دکتر 
آهنچی از مرکز معارف دانشــگاه، دکتر بادامچی از اندیشکده 
مهاجر و دکتر مردانی از جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بودند.

مناظره فرصتی برای یادگیری
پس از فینال، مهندس کاظمی، رئیس ســازمان دانشــجویان 
ایران پشــت تریبون رفت و نکات جالبــی درباره مناظره گفت و 
آن را به عنوان یک روش یادگیری معرفی کرد که در جهان بسیار 
مورد توجه اســت. مثال بارز آن دانشــگاه اسالمی مالزی است 
که دپارتمان زبان انگلیســی و عربی آن بر پایه مناظره است. به 
این خاطر که مناظره یک بازی اســت. مخصوصا در حوزه علوم 
انســانی و حوزه آموزش چیزی به نام مســابقه مناظره به عنوان 

یک بازی برای یادگیری شناخته می شود.
او همچنین مسابقه مناظره را فرصتی عالی برای تمرین تحقیق 
علمی گروهی دانست و اینکه برای موفقیت کسانی که در مناظره 
پشت تریبون خواهند رفت، باید یک تیم تحقیقاتی قوی آنها را با 
مطالب علمی آماده کنند تا ضمن ارائه یک دفاع قوی از موضع 
تیم خودی، گزاره های نادرست یا غیرعلمی یا مغالطه آمیز تیم 

رقیب را نیز بتوانند تشخیص دهند.

شریف 
نیوز

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

گزارش

حذف یادت نره!
مهلت حذف اضطــراری تک درس 

)w( تا سه شنبه 7 خرداد است.

شب های قدر
مراسم احیای شب های 21 و 23 رمضان 
با سخنرانی حجت االسالم قاسمیان و 
مناجات خوانی حجت االســالم پویا، 5 
و 7 خرداد ماه از ســاعت 22 در مسجد 

دانشگاه برگزار می شود.

دیدار با خانواده شهید
دیدار دانشــجویی با خانواده شــهید 
مدافع حرم ســید محمد ســجادی، از 
شهدای تیپ فاطمیون به همراه افطار 
در مسجد دانشگاه، یکشنبه 5 خرداد 
برگزار می شــود. برای شــرکت در این 
دیــدار ســاعت 16:15 ســردر اصلی 

دانشگاه حضور داشته باشید.

سفر نهم جهادی
ســفر نهم گروه جهادی شهید وزوایی 
تابســتان امســال در مناطــق محروم 
اســتان خراســان جنوبی برپاســت؛ 
برادران 14 الی 24 تیر و خواهران 11 
الی 21 تیر. پایان این سفر معنوی نیز 
زیارت امــام رضا )ع( خواهد بود. برای 
ثبت نــام بــه غرفه های گــروه جهادی 
شــهید وزوایی در مســجد دانشــگاه و 
همکف ســاختمان ابن سینا و یا کانال 
jahadivezvaei@ مراجعــه نماییــد. 

ثبت نام تا 8 خرداد  ادامه دارد.

اعتکاف رمضان
مراســم معنــوی اعتــکاف رمضــان با 
تالش هیــأت الزهــرا)س( در تاریخ 9 
الی 11 خردادماه در مسجد دانشگاه 
برگزار می شود. ثبت نام این برنامه تا 5 
خرداد در azzahraa.sharif.ir انجام 

می شود.

در دانشگاه حوزوی شوید
ثبت نــام دوره نهــم حوزه دانشــجویی 
شهید شــریف، مخصوص دانشجویان 
و فارغ التحصیالن شــریف تا 8 خرداد 
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گزارشی از وضعیت خوابگاه متأهلین دانشگاه 

جایتی برای م�تأهل ها نیست

الاقل آزاده باشیم!
دو هفتــه پیــش در جلســه فعاالن 
فرهنگــی بــا عنــوان دبیــر هیــات 
الزهرا)س( با هیأت رئیســه دانشگاه 
مطالبــی در مــورد پیشــرفت ها و 
پسرفت های دین داری در دانشگاه مطرح 
کردم. اینکه جمعیت شرکت کنندگان در 
مراســمات مذهبــی به عنــوان یکی از 
پارامترهــای نمایش دهنــده دین داری 
رشد چشمگیری در این سال ها داشته 
است. جدای از عده ای که طبق معمول با 
تمسخر سعی در انحراف بحث داشتند تا 
اصل حرف دیده نشود، گروهی این نقد 
را وارد کردند که باید این تحلیل بر اساس 
قواعــد علم آمار باشــد کــه بنده عرض 
کردم این صرفا یک شــهود و گزارشی از 
جامعه است و قطعا با کار مطالعاتی باید 
این حرف را متقن تر کــرد. مثل یکی از 
اســتادان که ابتدای ماه رمضان در یک 
نظرسنجی از همه اعضای کالس حدودا 
40 نفــره اش، گــزارش داد 70 درصــد 

اعضای کالسش روزه گرفته اند!
چنــد روز بعد در توییتــر بحثی پیرامون 
حجاب مطرح شد که با توجه به نزدیکی 
انتخابات مجلس پرداختن به دغدغه های 
اجتماعــی جهــت انحــراف اذهــان از 
مشکالت اقتصادی و مسببانش، روش 
تجربه  ای است. یک اکانت فیک همزمان 
با اتفاقات دانشگاه تهران، دانشجویان 
را بــه کشــف حجــاب علنی در ســطح 
دانشگاه دعوت کرد که بنده مثل خیلی 
دیگر از دانشــجویان بر اســاس وظیفه 
شرعی و عرفی پاســخ جگردار و درخور 
شخصیتشــان را نثارشــان کــردم! اما 
اینکه چرا دوستان سعی دارند با قاطی 
کردن حرف ها رســما تصویری دروغ را 
به خورد بقیه دانشجویان دهند و پاسخ 
به یک هنجارشــکنی واضــح را با بحث 
آزاداندیشــه ای و مفید چنــد روز قبلش 
قاطی کنند، در خوشبینانه ترین حالت 
هم پاســخی ندارد. در این باره صرفا آن 
دوست عزیز را دعوت می کنم به مطالعه 
این بخش از صحبت های دکتر فتوحی 
ریاست محترم دانشگاه در همان جلسه 
فعاالن که نمی دانم چرا در هیچ کدام از 
رسانه های آزاده ی دانشگاه انعکاس پیدا 
نکرد: »بحث حجاب شد. ببینید ما یک 
درصد بسیار کمی داریم داخل دانشگاه 
که واقعا هنجارشــکن هستند. باالخره 
این قوانین و مقررات کشور است و ما باید 
رعایت کنیم. کسی که در دانشگاه کامال 
حجابش را برمی دارد، در دانشگاه قابل 
تحمل نیست. این را باید بپذیریم. این را 
نمی توانیم بگوییم آزادی«! پایان صحبتم 
بــا یک جمله به عنــوان تجربه در همان 
دیدار فرهنگــی: نگذاریــد روایت های 
ناقــص و زرد و غیرمســتقیم حقیقت را 

مخفی کند!
* دبیر هیئت الزهرا )س(

همــه چیــز از حرف های چندتــا از بچه های 
خوابــگاه متأهلی شــروع شــد که زمســتان 
ســال قبل نسبت به وضعیت نامناسب مسیر 
دسترسی به خوابگاه شان شکایت داشتند؛ 
یک مســیر به شــدت ناهموار و خاکی که در 
اثر بارش باران گل والی را هم چاشــنی خود می کرد و تردد 
را مخصوصا برای زنان و بچه ها ســخت کرده بود. آن زمان 
صرفا توانستیم یک گزارش مختصر در کانال روزنامه از این 
وضعیت قرار دهیم ولی با پیگیری یکی از بچه های خوابگاه 
قرار شــد خودمان حضــوری برویــم و از نزدیک وضعیت را 
مشاهده کنیم؛ زندگی زوج های جوانی که روزگارشان را در 
شهرک دانشگاه شریف واقع در منطقه 22 تهران می گذرانند 

و شاید فراموش شده ترین عضو خانواده شریف باشند.
عصر یکی از روزهای اول ماه رمضان اســت. رفیقی که قرار 
بود یک روز مرا به خوابگاه متأهلی ببرد، پیشنهاد می دهد 
که امروز برویم، چون با ماشین به دانشگاه آمده و می خواهد 
دوباره برای افطار بیاید ســمت دانشگاه و این یعنی رفت و 
برگشت من جور شده. ماشینش را در کوچه قدیر پارک کرده. 
با ماشین حداقل نیم ساعتی راه داریم و بنابراین یک فرصت 

خوب برای صحبت درباره مشکالت خوابگاه. 

دوری و دوستی
خوابگاه متأهلین از دانشگاه فاصله زیادی دارد و این سرآغاز 
خیلی از مسائل و مشکالت بعدی است. دانشگاه برای این 
خوابگاه دو سرویس رفت و دو سرویس برگشت در نظر گرفته، 
سرویس های رفت ســاعت 6:30 و 8:15 صبح از خوابگاه 
حرکت می کنند و سرویس های برگشت ساعت 4:40 و 6:30 
عصر جلوی سردر منتظر زوج های جوان هستند. ایستگاه 
متــروی وردآورد هم در فاصله نســبتا نزدیکی تــا خوابگاه 
متأهلی قرار دارد ولی مســیری که با ماشــین نیم ساعت تا 
چهل و پنج دقیقه طول می کشــد، بــا مترو می تواند به یک 
ساعت و نیم هم برسد. بنابراین اگر ماشین شخصی نداشته 
باشــید و قید استفاده از تاکسی های اینترنتی را هم بزنید، 
باید ساعت ها وقت برای برنامه ریزی کنار بگذارید تا بتوانید 
با کمترین هدررفت وقت و انرژی بین خوابگاه و دانشــگاه 
تردد کنید. البته برخی از دانشجوها ماشین شخصی دارند 
ولی مسأله اصلی شــان نبود جای پارک مناسب در اطراف 
دانشــگاه است. سرقت از ماشین یا خســارت وارد شدن به 
آن هم از جمله خاطرات مشترک بچه های خوابگاه متأهلی 
در کوچه پس کوچه های اطراف دانشگاه محسوب می شود. 
بچه های خوابگاه افزایش تعداد سرویس ها و اختصاص جای 
پارک در داخل دانشگاه را پیشنهاد داده اند ولی خودشان هم 
می دانند که پیشنهاد دوم برای دانشگاه امکان اجرایی کمی 

دارد و با وضعیت فعلی باید بسازند.

از چشمه آب برمی داریم
خوابگاه متأهلین به شــبکه آب شــهری متصل نیســت و 
آب شــرب آن از چاه های اطراف تأمین می شود. آنطور که 
بچه های خوابگاه می گویند، مقدار امالح این آب چندبرابر 
بیشتر از استانداردهای موجود است و آنها اگر نخواهند با آن 
بسازند، مجبورند آب آشامیدنی خود را از مغازه ها بخرند یا از 

دانشگاه برای خودشان آب ببرند و یا حتی از چشمه اطراف 
خوابگاه آب بردارند. البته ســاکنان خوابگاه به دانشــگاه 
پیشنهاد نصب دســتگاه تصفیه آب را داده اند. دانشگاه با 
نصب این دستگاه در هر واحد یا هر بلوک موافقت نکرده و 
تنها به نصب یک دســتگاه برای همه مجتمع رضایت داده 
ولی با وجود مشخص شدن مدل مناسب دستگاه از سوی 

ساکنان خوابگاه هنوز خبری از خرید و نصب آن نیست.

از چاله به چاه
کم کم وارد شهرک دانشگاه می شویم و خوابگاه که در بلندی 
واقع شــده، نمایان می شود. خوابگاه ســه بلوک دارد و هر 
بلــوک هم چهار طبقه. گویا قرار بوده یک بلوک دیگر هم به 
خوابگاه اضافه شــود ولی فعال قطعه زمین آن در قســمت 
باالیی مجمتع رها شــده و منتظر رســیدن بودجه اســت. 
البته مسئوالن دانشگاه نبود خیلی از امکانات رفاهی مثل 
ســالن مطالعه و فضای بازی برای کودکان را به ساخت این 
بلوک حواله می دهنــد. جاده منتهی بــه خوابگاه خاکی 
است و کارگران شهرداری دارند عملیات زیرسازی را انجام 
می دهند. قبال خیابان همدان در شهرک دانشگاه مستقیم 
به در خوابگاه منتهی می شد ولی شهرداری چندسال پیش 
قسمت انتهایی آن را خراب و عمود بر مسیر قبلی، عملیات 
احداث یک بلوار را آغاز می کند. نکته جالب این است که این 
بلوار جدید هیچ مقصدی ندارد و انتهای آن بن بست است 
و به ایســتگاه آتش نشانی می رسد ولی حرف هایی شنیده 
می شود که احداث آن به افتتاح فروشگاه زنجیره ای نزدیک 
خوابگاه بی ربط نیســت. چندسالی جاده خاکی می ماند 
تا زمســتان سال قبل عملیات عمرانی دوباره شروع شده و 
همان جاده خاکی هم بسته می شود و بچه ها مجبورند یک 
مســیر بسیار طوالنی را دور بزنند. سپس مسیر جدیدی به 
ساکنان خوابگاه پیشنهاد می شود که ناهمواری زیادی دارد 
و تردد در آن به ماشین آسیب وارد می کند. حتی مسیر پیاده 
از محل توقف ســرویس تا در خوابگاه هم به شدت ناهموار 
بــوده و با اندک بارانی گل والی می شــود. عملیات تکمیل 
جاده پیشرفت هایی دارد ولی بسیار کند است و برای رسیدن 
به مجتمع حسابی باید جاده های خاکی مختلف را دور زد. 

وضعیت به گونه ای است که حتی تاکسی های اینترنتی هم 
به دلیل دسترسی نامناسب تا نزدیکی در خوابگاه نمی آیند. 
قسمت عجیب ماجرا هم آنجاست که از شیوه ساخت جاده 
به نظر می رسد که هیچ گونه دسترسی برای خوابگاه در نظر 
گرفته نشده، به طوری که در ورودی خوابگاه با بلوار چندمتر 

اختالف سطح دارد.

یک سقف کوچک برای آغاز زندگی
بیشتر واحدهای خوابگاه حدود 40 متر هستند؛ یک هال 
12 متری، یک اتاق خواب 9 متری، یک سرویس بهداشتی 
و حمام سرهم، یک آشپزخانه کوچک و یک تراس که انباری 
کوچکی هم در خود جای داده. با همت بچه های خوابگاه 
یکی از واحدهای همکف بلوک دو تبدیل به نمازخانه شده 
و نماز جماعت و برنامه های مذهبی و فرهنگی خوابگاه در 
آن برگزار می شــود و محلی است برای دید و بازدید و جمع 
شدن ساکنان خوابگاه. البته با اینکه نمازخانه و واحدهای 
اطراف آن چندسال قبل بازسازی شده اند، ترک های بزرگی 
روی دیوار نمازخانه دیده می شود که از نشست زمین باقی 
مانده و همین موضوع باعث شــده واحدهــای اطراف آن 

خالی بماند و دانشگاه فعال زوجی را در آنها اسکان ندهد.
سال 94 دانشگاه با یک شرکت قرارداد می بندد تا اینترنت 
خوابگاه را تأمین کند. البته در خوابگاه متأهلی هم اینترنت 
با شریف آی دی وصل می شود و قطعی ها و مشکالتش را هم 
باید از دانشــگاه پیگیری کرد. هر اتاق یک سوکت دارد و با 
کابل شبکه یک دستگاه به اینترنت وصل می شود. گذاشتن 
مودم برای اتصال های بیشتر آنقدر گیر و گور دارد که بچه ها 
عطایش را به لقایش می بخشند. کیفیت و سرعت اینترنت 
هم نســبت به دانشــگاه ضعیف تر اســت و خیلی ها برای 
کارهای مهم شان از اینترنت سیم کارت استفاده می کنند 

یا ترجیح می دهند در دانشگاه کارشان را انجام دهند.

و شورای صنفی ای که نیست...
خیلی از مشــکالت خوابگاه متأهلی به نبود یک شــورای 
صنفی پیگیر برمی گردد. دانشگاه می گوید باید انتخابات 
شورای صنفی در خوابگاه برگزار شود ولی تأیید صالحیت 
نامزدها برای انتخابات قوانین عجیب و غریبی دارد که به حد 
نصاب رسیدن آنها برای برگزاری انتخابات را تقریبا غیرممکن 
می کند. قانون می گوید دانشجویان در نیمه دوم هر مقطع 
تحصیلی می توانند از خوابگاه متأهلی استفاده کنند؛ یعنی 
برای دانشجوی کارشناسی و دکترا دو سال و برای دانشجوی 
ارشد یک ســال. البته دانشگاه در بیشــتر موارد استفاده 
بچه ها از خوابگاه متأهلی را در صورت تحصیل در سنوات 
مجاز تمدید می کند ولی برای ثبت نام در انتخابات شورای 
صنفی با استناد به همان قانون به آنها اجازه داده نمی شود، 
چون بیشترشان از مدت زمان حضور مجازشان در خوابگاه 
کمتر از یک سال باقی مانده است. همچنین خانم ها اجازه 
ثبت نام در انتخابات را ندارند، چون دانشگاه با آقایان قرارداد 
می بندد. همه این سنگ ها را بگذاریم کنار، مشغله های زیاد 
یک زندگی تازه شکل گرفته نتیجه اش می شود جای خالی 

شورای صنفی خوابگاه متأهلی.
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در نظرســنجی روزنامــه درباره حســن روحانی که روی 
کانــال تلگرامی و توییتر روزنامه منتشــر شــد، 350نفر 
مشــارکت داشــتند که 25.7درصد آنها را زنان تشکیل 
می دادنــد؛ این عدد مشــابه و نزدیک به درصد جمعیت 
زنان در دانشگاه نیز هست. 75درصد مشارکت کنندگان، 
دانشــجویان کارشناســی و بقیه، تحصیــالت تکمیلی 
هستند. در میان مشارکت کنندگان در این نظرسنجی، 
19.3درصد از جامعه در سن مجاز به رای دادن نبوده اند. 
از افــرادی که در این دوره از انتخابات امکان مشــارکت 
داشتند، در نظرســنجی روزنامه 94درصد در انتخابات 
شرکت کرده اند که نشان می دهد کسانی که در انتخابات 
96 مشارکت نداشته اند، نســبت به این نظرسنجی نیز 
همان حس عدم مشارکت را داشته اند. البته ممکن است 
دلیل دیگر این تفاوت فاحِش مشارکت در نظرسنجی با 
مشارکت در کشور، حضور بیشتر دانشجویان در فضای 
سیاســی باشــد که تا وقتی آمار دیگری احصا نشــود، 

نمی توانیم در این مورد قضاوتی داشته باشیم.
از افرادی که در نظرسنجی شرکت داشته اند 55.5درصد 
به روحانی رای داده اند و 41درصد به رئیسی. در انتخابات 
نیز روحانی توانســته بود 57درصد آرا را کسب کند ولی 
رئیســی 38درصد را کســب کرده بود. این تفاوت نیز به 
معنای تفاوت فاحش نیســت و حتی ممکن است ناشی 

از حضور بیشتر طرفداران رئیسی در دانشگاه باشد.

کنترل ِزد
از کسانی که به روحانی رای داده اند، پرسیدیم از رایی که 
داده اید، راضی هستید؟ قسمت قابل توجه در رضایت، 
عدم رضایت 31درصدی رای دهندگان با اعالم نمره صفر 
بود. با این حال روحانی توانست نمره 2 از 5 را کسب کند 
که گرچه از نصف کمتر است، اما با وجود این همه انتقاد 
از روحانی به نظر می رسید نمره او از این هم کمتر باشد. 
بنابراین این نمره، با توجه به شــرایط، بیشــتر از چیزی 
اســت که انتظار می رفت. نمودار توزیع »رضایت از رایی 
کــه دادید« از نمودار نرمال طبیعــی فاصله دارد و در دو 
سر طیف، تراکم بیشتر شده است. تفسیری که می توان 
داشت، این است که در میان مشارکت کنندگان، نمره های 
پایین تــر و باالتر از معیار 0 تا 5 وجود داشــته که مجبور 

شده اند رای خود را در این بازه محدود کنند.

در میان مشــارکت کنندگان در نظرســنجی، 40درصد 
از افــراد معتقد بودند اگر گزینه دیگــری رای آورده بود، 
وضعیت بهتر می شــد. این نــگاه از نظر طرفداران دیگر 
نامزدها طبیعی است اما 8درصد طرفداران روحانی نیز 

به این سوال جواب مثبت داده اند و 48درصد از طرفداران 
روحانی نیز معتقدند وضعیت تفاوتی نمی کرد. در میان 
کســانی که به روحانــی رای ندادنــد، تقریبا هیچکس 
)کمتر از یک درصد( معتقد نیســت با حضور نامزد دیگر 
وضعیت بدتر می شد و 26درصد نیز بیان کردند وضعیت 
تفاوتی نمی کرد. این اتفاق بدین معناست که طرفداران 
روحانی، عامل برون زا و خارج از حدود اختیار دولت را موثر 
می دانند ولی طرفداران دیگر نامزدها معتقدند با حضور 

نامزد دیگر، این شرایط اتفاق نمی افتاد. )نمودار 1(

چرا اینجوری شد؟
نزدیک به 40درصد مشارکت کنندگان در این نظرسنجی 
معتقدند نداشتن برنامه اقتصادی از سوی دولت عامل 
اصلی شکل گیری وضعیت فعلی است. 27درصد از افراد، 
ناسالم بودن دولتمردان را موثر می دانند و 16درصد، بر 
نداشــتن اختیارات و تعدد مراکز قدرت تاکید دارند. در 
رده بعدی، 8.5درصد نیز خروج آمریکا از برجام را موثر 
دانسته اند. جالب است که خروج آمریکا از برجام نیز در 
میــان منتقدان روحانی به عنوان عامل موثر در شــرایط 
مطرح شــده اســت و حتی کســانی که در ســال 96 به 
روحانی رای داده اند، نداشتن برنامه اقتصادی و ناسالم 
بودن دولتمردان را عامل مهمی در این شرایط می دانند.

دی ماه 96، کف خیابان ها
در دی مــاه 1396 اعتراضاتــی در شــهرهای مختلف 
شــکل گرفت که بعضی تحلیلگران از عوامل سیاســی 
خاص در شــکل گیری آن ســخن گفتند. همزمان با آن 
اعتراضات بود که گروهــی از طرفداران روحانی، تنها 6 
ماه پس از انتخابات از »پشیمانیم« سخن گفتند و حتی 
چهره های معروف هنری و ورزشی که از روحانی حمایت 
کرده بودند و در بیان عمومی به ســلبریتی مشــهورند، 
در شــبکه های اجتماعی از آن حمایت ســخن گفتند. 
اعتراضاتــی که جرقه  آن از ســوی طرفــداران روحانی، 
منتسب به امام جمعه مشهد بود. در نظرسنجی روزنامه، 
چهار گزینه مقابل پاســخ دهندگان قرار داشــت. گزاره  
بــا دلیل اعتراضــات موافق بودم ولی با شــیوه آن خیر، 
75درصد آرا را به خود اختصاص داد که نشــان می دهد 
بخش اعظمــی از مخاطبــان این نظرســنجی حتی با 
پذیرش دلیل اعتراضات که اعالم نارضایتی به روحانی و 
نظام سیاسی کشور باشد، با این شیوه مخالف بوده اند. 
17درصد جامعه  مشارکت کننده در این نظرسنجی نیز با 
دلیل و شیوه اعتراضات مخالف بودند که نشان می دهد 
مجموعا 92درصد جامعــه، با اعتراض های خیابانی آن 
سال مخالف بوده اند. 6درصد نیز در تجمع های دی 96 
یا بعد از آن حضور داشتند و یک درصد مشارکت کنندگان 

با وجود همدلی با این اعتراضات، در آن شرکت نداشتند. 
نکته  جالب توجه در این نظرسنجی آن است که جمعیت 
فعال در اعتراضات، در انتخابات 96 یا رای نداده اند یا بر 
روی برگه خود، نام حسن روحانی را نوشته اند. معنای این 
گزاره آن است که حتی اگر روز اول اعتراضات که در مشهد 
روی داد، مخالفان دولت میاندار بوده اند با رســیدن این 
تجمع ها به تهران، آنان که به رئیسی رای داده بودند، این 
برنامه را ادامه نداده اند و ظاهرا بدنه  ناراضیان به حامیان 

سابق روحانی منتقل شده است.
61درصد جامعه معتقدند روحانی باید اولویت خود را به 
بهبود وضعیت اقتصادی اختصاص دهد و این در حالی 
است که 13.5درصد به تالش برای اصالح ساختارهای 
تصمیم گیری و اجرایی در کشور نظر دارند. 10.5درصد 
از مشــارکت کنندگان نیز به مذاکره با آمریکا نظر دارند. 
گزینه هــای پرطرفــدار بعدی، اصالح قانون اساســی و 
گســترش آزادی های سیاســی اســت که به ترتیب 7 و 

6درصد رای آورده است.

روحانی برود یا نرود؟
در فضای سیاسی یک سال گذشته بحث هایی سیاسی 
درباره اســتعفای روحانی یا اســتیضاح و عــدم کفایت 
سیاســی وی مطــرح شــده اســت. حتــی گروهــی از  
اصالح طلبــان به عنوان حامیان روحانی نیز پیشــنهاد 
می دهند او اســتعفا دهــد تا در انتخابات اســفند، بین 
مجلس و دولت همســویی شکل گیرد و این همسویی با 
دیگر ارکان حاکمیت، کمک کند تا مشکالت حل شود. 
وقتی در نظرسنجی از مشارکت کنندگان پرسیدیم نظر 
شما چیســت؟ روحانی تا 1400 بماند یا همین امروز، 
منصبش را ترک کند، 55درصد از رفتن روحانی گفتند. 

18درصد از کســانی که به دیگر نامزدهــا رای داده اند، 
از مانــدن او حمایت می کنند که با توجــه به آنکه او را در 
همان ســال 96 هم گزینه اصلح نمی دانسته اند، دور از 
ذهن نیســت. از آن ســو، 38درصد از افرادی که در 29 
اردیبهشت با امیدها و آرزوهای زیاد به او رای داده بودند، 

در این همه پرسی فرضی به رفتن او رای دادند.

سفر به زمان
اگــر به 96 بازگردی چه می کنــی؟ 21درصد مخاطبان 
این نظرسنجی باز هم حسن روحانی را انتخاب کرده اند 
و 37درصد به ابراهیم رئیســی رای داده اند. میرســلیم 
و هاشــمی طبا نیز 2 و 3درصد آرا را به دســت می آورند. 
10درصد رای ســفید یا باطله می دهند و 27درصد نیز 
رای نمی دهند. با توجه به این نظرسنجی، حسن روحانی 
نتوانسته اســت هیچ رایی از نامزد های دیگر جذب کند 
و طرفدارانش به ســبد رای دیگران رفته اند. البته فاصله 
گرفتن از فضای تبلیغاتی آن سال برای این کاهش رای و 
افزوده شدن به آرای خاکستری طبیعی است و به نوعی 
یادآور وضعیت سیاسی جامعه و نگرانی ستاد روحانی در 
فاصله مناظره اول و دوم در انتخابات همان سال است. 
البتــه از نتایج این نظرســنجی برمی آید که اصولگرایان 
نباید از وضعیت فعلی دولت و کاهش امید مردم خوشحال 
باشــند زیرا با وجود کاهــش آرای روحانی در این مدت، 
آرای ابراهیم رئیسی نیز افزوده نشده است و تنها به آرای 
تحریمی/ خاکســتری ها افزوده شده است. هرچند در 
صورتی که عدم مشارکت در همین سطح بماند، در صورت 
بازگشت به 96، این بار ابراهیم رئیسی است که با کسب 
50.1درصــد آرای شــرکت کنندگان در انتخابات برنده 

خواهد شد. )نمودار 2(

 محمد 
مالنوری

دو سال از انتخابات بهار 1396 می گذرد؛ انتخاباتی که با مشارکت 41 میلیون نفر )73 درصدی( برگزار شد و طی آن حسن روحانی با 23 میلیون و 600 هزار رای، بار 
دیگر در کسوت رئیس جمهوری ایران بر صدر نشست. او که با شعار تدبیر و امید پا به میدان انتخابات گذاشته بود، در دو سال گذشته با چالش هایی مواجه شد که 
از محبوبیتش کاست و امروز حتی در میان هوادارانش، جایگاهی ندارد تا آنجا که بعضی از آنها به صراحت او را نقد، و به او حمله می کنند، بعضی در دل ناله می کنند 
و بعضی همچون حمیدرضا جالیی پور معتقدند ناجوانمردانه است که در این شرایط روحانی را نقد کرد و نقدها باید خیلی صیقل داده باشد. بحث هایی که در مورد 
نقد دولت می شود عموما کیفی است و مشخص نیست کمیت معترضان، پایگاه های اجتماعی و حتی سابقه سیاسی هواداران و منتقدان روحانی چگونه است.

نظر مخاطبان روزنامه شریف درباره حسن روحانی چیست؟ 

میان ترم روحانی
پرونده

 اگر گزینه دیگری رئیس جمهور می شد، 
اوضاع فرق می کرد؟

   بهتر بود

   تفاوتی نمی کرد

   بدتر بود

   رئیسی

   رأی نمی دادم

   روحانی

   رأی باطله یا سفید

   میرسلیم

   هاشمی طبا

 اگر به 96 برگردی، 
به چه کسی رأی می دهی؟
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پرونده



ایده ضیافت حامیان از کجا شــکل 
گرفت و چطور شــد که ماه رمضان 

برای این کار انتخاب شد؟
از ســابقه برگزاری این مراسم اطالع زیادی 
نــدارم. فقــط می دانم ایــن مراســم را بنیاد 
شــریف در ســال¬های قبل برگزار می کرده 
است. در ســال 97 ریاست محترم دانشگاه 
تصمیم گرفتند مســئولیت برگزاری آن را به 
مرکــز برنامه ریزی راهبردی و توســعه منابع 
واگذار کنند. اینکه چرا در ماه مبارک رمضان 
برگزار می شود، به نظرم واضح است. شبیه به 
این مراسم برای کمک به سازمان ها یا اقشار 
خاصــی از مردم هر ســاله در کشــور برگزار 
می شود و تبدیل به یک فرهنگ ملی و مذهبی 

شده است.
چــرا تصمیم گرفته شــد بــه جای 
بنیاد، مرکــز برنامه ریزی راهبردی 

این مراسم را برگزار کند؟
حدود 12ســال از پایه گذاری بنیاد شــریف 
می گذرد. هــدف اصلی از تأســیس بنیاد، 
مدیریــت جذب منابع از محــل هدیه و وقف 
بود. ایــن منابع می تواند نقدی یا غیر نقدی 
)مثال امالک و تجهیزات( باشــد. نیکوکاران 
می توانند مبالغ نقدی خــود را برای پروژه یا 
هدف خاص به دانشگاه هدیه کنند و یا محل 

مصرف آن را در اختیار دانشگاه بگذارند.
بعد از مدتی، مسئوالن بنیاد تصمیم گرفتند 
سرمایه اولیه ای را که خیرین هدیه کرده بودند 
به خرید سهام شــرکت ها اختصاص دهند. 
شــاید تصور می کردند از این طریق عایدی 
بیشتری نصیب دانشگاه خواهد شد. اینکار تا 
حدی پیش رفت که بنیاد مالک اصلی چندین 
بنگاه اقتصادی شد و حتی تعدادی شرکت را 
به نام بنیاد ایجاد کردند. اینکار باعث شد بنیاد 
به تدریــج از ماموریت اصلی خود که دریافت 
هدایا و وقف بود، فاصله بگیرد و فکر می کنم 

این انحراف بزرگی بود که پیش آمد.
از ســال 93 که آقای دکتــر فتوحی رئیس 
دانشــگاه شــدند، یکی از برنامه های خود 
را تنوع بخشــی بــه منابع دانشــگاه اعالم 
کردند. در همین راســتا، قرار شد دانشگاه 
در جذب منابع از محل هدایا و وقف فعال تر 
شــود. برای این منظور الزم بــود بنیاد را به 
ریل قبلی اش برگردانیم و مرکز برنامه ریزی 
راهبردی مامور شــد در ایــن زمینه به بنیاد 
کمک کند. یکی از اولین اقدامات برگزاری 

متفاوت ضیافت افطار بود.
ضیافــت افطــار 97 چــه تفاوتی با 

مراسم سال های گذشته داشت؟
اوال تصمیم گرفتیم در آن مراســم مبلغ قابل 
توجهــی برای دانشــگاه جمع آوری شــود و 
بــرای آن هدف گذاری کردیم. متناســب با 
ایــن هدف گــذاری، از نیکوکارانــی که قبال 
عالقه مندی خود را برای کمک به دانشــگاه 
صنعتی شــریف و دیگر دانشــگاه ها نشان 
داده بودند، دعوت کردیم. جناب آقای دکتر 
مصلی نــژاد که خود از نیکوکاران بزرگ حوزه 
علم و فناوری هســتند، نــه تنها هزینه های 
مراسم را متقبل شدند، بلکه مدیریت بخش 

مهمی از جلسه را نیز بر عهده گرفتند. 
چه افــرادی به ایــن برنامه دعوت 

می شوند؟

مدعوین شــامل ســه دســته اند: دسته اول 
فارغ التحصیالن موفق دانشگاه که کسب و 
کاری را راه انــدازی کرده اند یا در مقام مدیر 
ارشد و مدیر میانه در شرکت های بزرگ مشغول 
به فعالیت هستند. دســته دوم، نیکوکارانی 
که فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف 
نیســتند ولی بــه دانشــگاه و حــوزه علم و 
فناوری عالقه مندند و قبال هم به دانشگاه ها 
کمک کرده اند. دسته ســوم مدیران دولتی 
یا بنگاه های دولتی هستند که ممکن است 
به شــیوه های دیگری غیــر از کمک مالی از 

دانشگاه حمایت کنند.
منابع جذب شده چگونه بودند؟

منابعی که در مراســم افطار ســال گذشــته 
جذب شــد 2.1 میلیارد تومان بــود. از این 
2.1 میلیــارد تومــان، 500 میلیون تومان 
غیر نقدی بود که یکــی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه برای ایجاد یک آزمایشگاه در حوزه 
تهویه تعهد کرد. قرار اســت این آزمایشــگاه 
کاربرد آموزشــی داشــته باشــد و بــه خارج 
دانشــگاه هم خدمات ارائــه دهد. جمعی از 
فارغ التحصیالن دانشکده برق 400 میلیون 
تومــان را برای تاســیس یک آزمایشــگاه در 
حــوزه Neuroscience هدیــه کردند. 100 
میلیون تومان دیگر را یکی از فارغ التحصیالن 
دانشــکده مکانیک برای تکمیل ساختمان 
جدید ایــن دانشــکده هدیه کــرد و والدین 
دانشــجویان نیــز40 میلیون تومــان برای 
احداث یک محل استراحت برای دانشجویان 
دانشــکده مدیریت و اقتصــاد هدیه دادند. 
قرار شد مابقی مبالغ، به عنوان سرمایه اولیه 
در یک صندوق ذخیره شــود و دانشــگاه از 
درآمــد حاصل از ســبدگردانی این صندوق 

استفاده کند.
عنوان این صندوق چیست و قرار 

است چه کارهایی انجام دهد؟
هنوز عنوان دقیقی بــرای صندوق انتخاب 
نکرده ایــم ولــی از نوع صنــدوق نیکوکاری 
است. نمونه این صندوق¬ در دانشگاه های 
دیگر ایجاد شده است ولی دارای اشکاالتی 
از نظــر ســاختار و مقررات اســت. در پی آن 
هســتیم که صندوق نیکوکاری شــریف را به 

شکلی متفاوت ایجاد کنیم. برای این منظور، 
گروهی از متخصصان بازار سرمایه داوطلبانه 
به دانشگاه کمک می کنند. بر اساس قوانین 
موجود، اگر سرمایه صندوق  نیکوکاری به پنج 
میلیارد تومان برسد، می تواند وارد بورس شود 

و پذیره نویسی داشته باشد. 
به صورت مشخص تر، در دانشگاه 
ما قرار اســت چــه کارهایــی با این 

صندوق انجام شود؟
همان طور که اشــاره شــد، قرار است اصل 
سرمایه صندوق حفظ شود و دانشگاه از سود 
حاصل از عملیات سبدگردانی منتفع شود. 
سبدگردانی به این مفهوم که پولی که در این 
صندوق ذخیره شده، در سهام یا پروژه های 
دانش بنیان سرمایه گذاری شود یا در اختیار 
یک کارگزار قــرار گیرد تا او ســرمایه گذاری 
کند. چیزی که مســلم است این است که نه 
تنها نباید ارزش زمانی پول کم شود بلکه باید 
دانشگاه بیش از ارزش زمانی پول منتفع شود 
که از این انتفاع برای نیازهای دانشگاه هزینه 
شــود. مهم ترین هدفی که از ایجاد صندوق 
دنبال می شــود، کمک به دانشجوهاســت. 
کمک به تغذیه، خوابگاه، بورس تحصیلی، 
سفرهای علمی و سایر هزینه های آموزشی و 
پژوهشی. تشخیص اولویت¬های هزینه¬َکرد 
بــا معاونت¬های آموزشــی و دانشــجویی 
دانشــگاه اســت ولی صندوق کامال زیر نظر 

بنیاد شریف اداره می¬شود.
آیــا منابع جذب شــده، محدود به 

ضیافت افطار بود؟ 
خیر. در مراســم 2/1 میلیارد تومان کمک 
شــد. ولی تا آخر سال 97 این رقم به حدود 
ده میلیارد تومان رسید. افردی که میهمان 
ضیافت افطار بودند، بعدا یک باب آپارتمان 
در منطقه دروس، یک قطعه زمین در اتوبان 
آزادگان و مبلغ 3 میلیارد تومان برای تکمیل 
یکــی از آمفی تئاترهــای ناتمام دانشــگاه 

اهدا کردند. 
در ضیافت امسال چه تغییراتی را 

شاهد بودیم؟
یکی از تفاوت های ضیافت امسال با سال قبل 
این بود که حضــور فارغ التحصیالن در این 

مراسم رشد چشمگیری داشت. تقریبا نیمی 
از میهمانــان را فارغ التحصیالن دانشــگاه 
تشــکیل دادند. دانشــگاه بیش از 50هزار 
دانش آموخته دارد که اکثر آنها در کار و فعالیت 
خود بسیار موفقند و به دانشگاه خود عالقه 
دارند و حاضرند برای رشــد آن تالش کنند. 
این ظرفیت باالیی است که تاکنون دانشگاه 
از آن بی بهره بوده. به همین دلیل بر آن شدیم 
که امسال تعداد زیادی از فارغ التحصیالن، 
حتی فارغ التحصیالن جوان که تازه کسب و 
کاری را راه اندازی کرده اند، دعوت کنیم.  با 
کمک انجمن فارغ التحصیالن، این مسیر را 
در آینده با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد. 
ضمن اینکه به ضیافت افطار محدود نخواهد 
بود. اگر هر یک از دانش آموختگان دانشگاه 
به طور میانگین ماهانــه 200 هزار تومان به 
دانشگاه کمک کند، بیش از 2 میلیون تومان 
در ســال می¬شــود. اگر از جمــع 58 هزار 
فارغ التحصیل دانشگاه فقط 10هزار نفر به 
جمع حامیان دانشگاه بپیوندند، 20 میلیارد 
تومان در سال می¬شود. یعنی ما می توانیم 
ساالنه 20 میلیارد تومان به سرمایه صندوق 

نیکوکاری دانشگاه کمک اضافه کنیم. 
در مراســم امســال، خانواده مرحــوم دکتر 
گل افشــانی که اســتاد دانشکده مهندسی 
عمران دانشگاه بودند، یک بورس تحصیلی 
250 میلیــون تومانی را برای دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشــکده عمران و یک 
جایزه 45 میلیون تومانی را برای دانشجویان 
برتر مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری اعالم 
کردند که ان شاءالله به زودی جزییات آن اعالم 
خواهند شد. امیدوارم این ایده خیرخواهانه 
را دیگر نیکوکاران به ویژه اعضای هیأت علمی 
دانشگاه مورد توجه قرار دهند و روزی شاهد 
هــزاران بــورس تحصیلی به نــام نیکوکاران 

مختلف در دانشگاه باشیم. 
البته این کار پیش نیازهایی دارد. ما 
قوانینی در دانشگاه داریم که عمال 
دانش آموختگان مان را از خودمان 
دور می کنیــم مثال بعد از ســاعت 
16 نمی توانند وارد دانشگاه شوند.
بلــه نیاز به اصــالح در نگرش¬ها و قوانین 
دانشگاه داریم و البته تالش بیشتر انجمن 

فارغ التحصیالن.
امسال چه تعداد مهمان داشتیم و 

چقدر کمک دریافت کردیم؟
از روی فهرســت 174 نفــر، ولــی در عمل 
حدودا 200 نفر میهمان داشتیم. برخی از 
خیرین همراه خود افرادی را به مراسم آورده 
بودند. در مجموع 8.6 میلیارد تومان کمک 
نقدی بود به اضافه کمک های غیر نقدی که 

جمعا به حدود 20 میلیارد رسید.
جزییات این هدایا چیست؟

5 میلیارد تومان را بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 
برای ساختمان کالس ها هدیه کرد. 3.6 
میلیارد تومــان مجموع هدایای نقدی بود 
که به صندوق نیکوکاری اختصاص یافت. 
نیکــوکاران نطنــزی نیــز دو قطعــه زمین 
بــه ارزش تقریبــی 10 میلیــارد تومان به 
دانشــگاه هدیه کردند. یکی از نیکوکاران 
نیز تامین تابلوهای برق ســاختمان جدید 
دانشــکده مهندسی و علم مواد را به ارزش 

250میلیون تومان تقبل کرد.
پیگیری عملی شــدن تعهدها، با 

مرکز است؟
بله تا حاال با مرکز بوده است ولی این وظیفه 

در آینده به بنیاد منتقل خواهد شد. 
برای آینده چه برنامه ای دارید؟

ما باید تعداد این مراســم را در ســال افزایش 
دهیم و ارتباط دانشگاه را با نیکوکاران به ویژه 
دانش آموختــگان تقویت کنیــم. از حامیان 
دانشــگاه به بهانه های مختلف و در مراســم 
رسمی دانشگاه )جشــن ورودی ها، جشن 
فارغ التحصیلی، گردهمایی خانواده شریف 
و افتتــاح بعضــی از ســاختمان ها و اماکن( 
دعوت و از ایشــان تقدیر کنیــم. برای مثال 
هنگام افتتاح آمفی تئاتری که به همت یکی 
از نیکوکاران در حال تکمیل اســت، جشنی 
بگیریم و از ایشــان تقدیر کنیم و به این بهانه 
خیرین دیگر را هم دعوت کنیم و از آنها تقدیر 
کنیم. بر اســاس برنامه راهبردی دانشگاه، 
میزان جذب منابــع از محل هدایا و وقف در 
ســال 98 باید به حداقــل 30 میلیارد تومان 
برســد که جز بــا همکاری و تــالش جمعی 

امکان پذیر نخواهد بود.
ریاســت دانشــگاه در ســخنرانی 
خــود در ضیافت افطار امســال، 
میزان منابع جذب شــده از محل 
هدایــا و وقــف را شــاخصی برای 
اثربخشــی اجتماعــی دانشــگاه 
قلمداد کردند، نظر شما چیست؟
به نظرم در تاریخ دانشگاه ما، هیچ وقت به این 
اندازه به موضوع جذب منابع از محل هدایا 
و وقــف اهمیت داده نشــده. در ســال های 
گذشــته، تالش هــای خوبی در ایــن زمینه 
صــورت گرفته ولی اوال به صــورت منفعالنه 
بوده و نه فعاالنه و ثانیا سازمان مناسبی برای 
آن در دانشــگاه وجود نداشــته تــا به کمک 
نهادهای مختلــف از جمله بنیاد شــریف و 
انجمــن فارغ التحصیالن از همه ظرفیت ها 
برای کمک به دانشگاه استفاده شود. آقای 
دکتر فتوحی اهتمــام دارند که جذب منابع 
از محل هدایا و وقف را با جدیت در دانشگاه 
دنبال کننــد. در ارتباط با مقوله اثربخشــی 
اجتماعــی، به نظــرم اگــر دانشــگاه بتواند 
در تربیت نســل جوان و حل مســائل کشور 
قدم های مهمی بردارد و مردم تصویر روشنی 
از این نقش آفرینی داشته باشند، بدیهی است 
که برای رشد و تقویت فعالیت های دانشگاه 
از هیچ کمکی دریــغ نخواهند کرد. اعطای 
کمک به دانشگاه توسط نیکوکاران عالقه مند 
به علم و فناوری در همین راستا قابل تفسیر 
است و می تواند شاخصی برای ارزیابی میزان 

ارزشمندی دانشگاه برای جامعه باشد.
پیش بینی امسال شما چیست؟

االن 8.6 میلیارد تومــان به اضافه مقداری 
دیگر کــه حدودا چهارصد میلیــون تومان و 
مربوط به تجهیز آزمایشــگاه ها است کمک 
دریافــت کرده ایــم و فکر می کنیــم در طول 
سال کمکی به اندازه مثال 20 میلیارد تومان 
دریافت کنیم که ســرجمعش حدودا به 30 

میلیارد تومان در سال 98 برسد.

ضیافت افطاری حامیان دانشــگاه در نهم ماه مبارک رمضان مصادف با 25 اردیبهشــت با نظم خاصی در ســالن البرز برگزار شد. در مراسم امسال، چهره های 
شناخته شده ای مانند دکتر مصلی نژاد و تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان و استادان دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند. مرکز برنامه ریزی راهبردی و 
توسعه منابع با کمک دیگر نهادهای دانشگاه، مدیریت این رویداد باشکوه را برعهده داشت. در گفت وگوی پیش رو، دکتر آراستی به عنوان رئیس مرکز، اطالعات 

کامل تری از ضیافت افطاری حامیان دانشگاه در اختیارمان گذاشته است.

گفت وگو با دکتر آراستی، رئیس مرکز برنامه ریزی راهبری و توسعه منابع

برنامه ای برای سنجش اثربخشی اج�ماعی
گفت وگو
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فدراسیون سرآمدان علمی چیست؟
برنامه دســتیابی به مرجعیت علمی بــا تالش معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری تدوین و از ابتدای 
ســال 1394 آغاز به کار کرده است. این برنامه در نظر 
دارد با شناســایی مســتمر افراد توانمنــد و دارای بنیه 
علمی قوی و ارائه حمایت های ویژه از این افراد، کشور 
را بــه ســمت مرجعیت علمــی در منطقه ســوق دهد. 
در این برنامه ســعی شــده با حمایت محققان سرآمد و 
توانمند برای افزایش تعامــالت بین المللی با محققان 
معتبر جهان، استفاده از زیرساخت ها و امکانات مراکز 
معتبر علمی جهان سبب تقویت مراودات علمی و ارائه 
توانمندی های معتبر علمی کشــور شــود. این برنامه 
متمرکز بر حمایت از حوزه هــای Physical science و 
Natural science اســت و حوزه فنی و مهندسی را در 

بر نمی گیرد. 
فهرست نشریات برتری که معیار انتخاب سرآمدان است 
با اســتفاده از حاصل ضرب دو شــاخص ضریب تاثیر و 
Eigen نشریات انتخاب می شود و ممکن است نشریه ای 
بــا ضریب تأثیر باال به دلیل پایین بودن ضریب آیگن در 
فهرست نشریات برتر قرار نگیرد. در این راستا 62 نشریه 
در قالب 3 گروه الف )2 نشــریه(، ب )10 نشــریه( و ج 
)50 نشریه( دسته بندی و معرفی شدند. برای ارزیابی و 
شناسایی سرآمدان، به نویسندگان مقاالت منتشرشده 
در این فهرســت به ترتیب امتیازهــای 10، 5 و 3 تعلق 

می گیــرد که با در نظر گرفتن مجمــوع امتیاز مقاالت و 
سایر شاخص های علمی مانند شاخص اچ، سن علمی، 
میانگین ارجاعات و... ساالنه سرآمدان علمی شناسایی 
و معرفی می شــدند. همزمان با اجــرای این برنامه، در 
سال 2015 میالدی موسسه نیچر با استفاده از مکانیزم 
نظرســنجی از محققان معتبر دنیا اقدام به شناسایی و 
 Nature Index معرفی 68 نشریه به عنوان نشریات برتر
کرده است که از میان این فهرست، 35 نشریه با فهرست 
نشریات منتشرشده توسط فدراسیون سرآمدان علمی 
اشــتراک داشــته اند که این خود می تواند نشانه ای از 

انتخاب درست نشریات باشد.
پس از گذشــت 4 ســال از اجرای برنامه، فدراسیون با 
ترکیبی از نشریات برتر خود و انتشارات نیچر، فهرست 
جدیدی از نشریات برتر را انتخاب و در 4 گروه الف، ب، 
ج و د معرفی کرده که در ســایت فدراســیون سرآمدان 

علمی ایران قابل دسترسی است.
وضعیــت رتبــه شــریف در این فدراســیون 

چگونه است؟
سال 97 هفتاد نفر به عنوان چهره های سرآمد و شاخص 
انتخاب شدند. افراد در دو دسته الف و ب قرار گرفتند؛ 
50 نفر در گروه الف و 20 نفر در گروه ب. در این سال 8 
نفر از اعضای هیأت علمی دانشــگاه صنعتی شریف به 

عنوان سرآمد انتخاب شدند و رتبه کلی دانشگاه هم در 
میان دانشــگاه های ایران پنجم بود. 7 نفر از این 8 نفر 
در رده الف و 1 نفر در رده ب قرار داشــت. در این ســال 
علوم پزشــکی تهران در رتبه اول قرار داشــت. به دلیل 
اینکه دانشگاه ما یک دانشگاه مهندسی است، طبیعی 
بود که ظرفیت ما در انتشار مقاالتی در حوزه های بایو یا 
پزشــکی که در این گروه از مجالت بسیار پررنگ است، 
به گســتردگی ظرفیت فنی ما نباشــد. بــا این حال در 
چند ســال اخیر پژوهش های دانشــگاه دارد به سمت 
علوم بین رشــته ای و گســترش آنها متمرکز می شود. 
همچنین دانشگاه هیأت علمی جوان بسیار خوبی هم 
در این سال ها جذب کرده است و مطمئنم این جوان ها 
می توانند مرزهای سنتی را بشکنند و علوم بین رشته ای 
را تقویت کنند. در این زمینه ریاست دانشگاه ماموریتی 
ویژه به معاونان آموزشــی و پژوهشــی دانشگاه داده تا 
رشته های جدید و بین رشته ای را در دانشگاه راه اندازی 

کنند و اقدامات خوبی هم انجام شده است.
شریف در سال 98 با یک جهش درخور به رتبه اول این 
فهرست رسیده است. برگزیدگان امسال 75 نفر هستند 
که 13 نفرشان شــریفی اند؛ 8 نفر در گروه الف و 5 نفر 
در گروه ب. توزیع سنی این افراد هم نشان می دهد هر 
دو گــروه اعضای هیأت علمی باســابقه و جوان در این 
موفقیت سهیم بوده اند، یعنی هر دو گروه هیأت علمی 

باسابقه و جوان کیفیت پژوهش باالیی دارند. 
رقبــای دانشــگاه چقدر بــا ما در ایــن حوزه 

فاصله دارند؟ 
امســال با اختالف بســیار قابل توجهی شریف در این 
 IPM فهرســت در رتبه اول ایستاده. رتبه دوم متعلق به
اســت، آن هم با امتیازی کمتر از نصف امتیاز شــریف. 
رقبــای صنعتی مــا حتی به مــا نزدیک هم نیســتند. 
دانشــگاه تهران به عنــوان نزدیک ترین رقیــب ما رتبه 
پنجــم را دارد، البته با اختــالف جدی در امتیاز. تعداد 
افراد حاضر در فهرســت IPM 7 نفر و دانشگاه تهران 6 
نفر اســت. امیرکبیر به عنوان دیگر رقیب صنعتی ما در 
رتبه 22 قرار دارد. تعداد زیادی از این دانشــگاه ها هم 
علوم پزشکی هستند که دلیلش حوزه کاری آنها و حوزه 

Natural science است. 
ما در شــریف چند سال اســت که در پژوهش به دنبال 
کمیت نیســتیم. طبیعی اســت که در رتبه بندی هایی 
که کمیت برایشــان مهم تر از کیفیت اســت، ما جایگاه 
خوبی نداشــته باشیم. دانشگاه ما یک دانشگاه کیفی 
است. این کیفیت باید در همه زمینه ها و البته در حوزه 
پژوهش هم باشد. االن چند سال است که حمایت های 
ما از کارهای پژوهشــی کیفیت محور شده است. دلیل 
این کیفی بودن هم هیأت علمی باکیفیت و دانشجوی 
باکیفیت است. پس نگاه ما هم باید کیفیت محور باشد. 
روند جذب هیأت علمی های جدید ما هم نشان دهنده 

این است که این روند کیفی ادامه خواهد داشت. 
چه حمایت هایی از این سرآمدان می شود؟

از این افراد برگزیده سه حمایت اصلی صورت می گیرد؛ 
پژوهانــه نقدی، گرنت خدمات آزمایشــگاهی و امکان 
جذب پژوهشــگر پسادکتری. سال گذشــته با توجه به 
امتیاز افــراد پژوهانه هایی از 40 میلیــون تومان تا 25 
میلیون تومان در اختیار افراد حاضر در لیست سرآمدان 
علمی قرار می گرفت. گرنت خدمات آزمایشــگاهی 5 
میلیون تومان بود و بر اســاس امتیــاز، مجوز یک یا دو 
پژوهشــگر پسادکتری هم به آنها داده شد. در سال 98 
شــریف از طریق فدراسیون سرآمدان امکان جذب 15 
پژوهشگر پسادکتری را دریافت کرده است. حقوق این 

پژوهشگران را فدراسیون سرآمدان خواهد داد. پژوهانه 
را هم خود معاونت علمی در اختیار افراد قرار می دهد. 
توزیع دانشــکده ای این برگزیــدگان چگونه 
اســت؟ فکــر می کنید در ســال جــاری هم 

موفقیت خوبی داشته باشیم؟
دانشــکده فیزیک با 9 نفر، مواد با 2 نفر، شــیمی با 1 
نفر و عمران هم با 1 نفر در این فهرســت حضور دارند. 
بله؛ امســال هم ما مقاالتــی در Nature Index داریم 
و روزبه روز بر کیفیت برون دادهای پژوهشــی دانشگاه 
افزوده می شود. در دانشکده های مهندسی هم هیأت 

علمی هایی جذب شــده اند که عالوه بر ســطح کیفی 
خوب در حوزه های نزدیک به حوزه های بین رشــته ای 
مشغول کار و پژوهش هستند. اینها نوید سال های آتی 
خوبــی را برای ما در تقویت پژوهش های بین رشــته ای 
می دهد. باید بگوییم با وجود همه فشــارهایی که روی 
دوش دانشــگاهیان اســت، به خصوص شرایط مالی، 
همــکاران هیأت علمی و دانشــجویان ما بــه خوبی در 

حال تالش و کار هســتند. در شــرایط فعلی کار کیفی 
انجام دادن کار واقعا دشواری است و ما سپاسگزار این 
عزیزان بابت این تالش ها هستیم. دانشگاه ان شاءالله 
در هفته پژوهش از این عزیزان تقدیر ویژه خواهد کرد. 
آیا برنامه های دانشگاه را در این روند رشد موثر 

می بینید؟ کدام برنامه چنین اثری داشته؟
دانشگاه 4 سال است برنامه ای با عنوان ارتقای کیفیت 
پژوهش دارد. برنامه دیگری هم با عنوان برنامه افزایش 
مقاالت شاخص پژوهشی و جایزه مقاالت کیفی در نظر 
گرفته اســت. این برنامه ها که با هــدف حداکثر کردن 
مقاالت باکیفیت و Q1 انجام شده، بدون شک تاثیرش 
را در ارتقای کیفیت پژوهش دانشــگاه بر جای گذاشته 
و ان شــاءالله با اســتمرار این برنامه های حمایتی و نیز 
برنامه هــای جدیدی در معاونت پژوهــش و فناوری در 
سال های پیش رو وضعیت بهتر نیز خواهد شد. از طرف 
دیگر استخدام و به کارگیری افراد باکیفیت در دانشگاه 
تاثیر بســزایی در این موضــوع دارد. برآیند آن برنامه ها 
و جــذب این افراد باال رفتن ســطح کیفــی پژوهش در 

دانشگاه است. 
رتبه دانشگاه در لیســت های مختلف تغییر 
می کنــد. ما باید چه معیاری برای تشــخیص 

داشته باشیم؟
در بعضــی از رتبه بندی ها که کمیت و حتی جمعیت در 
آنها موثر اســت، احتمال دارد خیلی موفق نباشیم. ما 
هم تعداد هیأت علمی و هم تعداد دانشجویان کمتری 
نســبت به برخی دانشــگاه ها داریم. به همین دلیل در 
رتبه بندی هــای کّمــی ظهور شــاخصی نداریم، اما در 
رتبه بندی های کیفی فاصله زیادی با رقبای خود ایجاد 

کرده ایم. 

رتبه بندی دانشــگاه ها معیارهای مختلفی دارد و هر موسســه ای با توجه به معیارهای خودش دانشــگاه ها را ارزیابی و رتبه بندی می کند. هر چند وقت یکبار 
هم یک رتبه بندی جدید منتشــر می شــود و عده ای از سقوط رتبه شــریف در رتبه بندی فالن موسسه معتبر سخن می گویند و ابراز نگرانی می کنند. یکی از 
معیارهای مهم رتبه بندی دانشگاه ها خروجی پژوهشی و مقاالت چاپ شده آنها در مجالت معتبر است. دانشگاه ادعا می کند در بحث پژوهش و چاپ مقاالت 
کیفیت را فدای کمیت نمی کند و به همین دلیل ممکن است در بعضی رتبه بندی ها که کمیت محور هستند، رتبه دانشگاه پایین هم بیاید. پیرامون همین بحث ها سراغ 

دکتر هرمزی نژاد، مدیر امور پژوهشی دانشگاه رفتیم تا از برنامه ها و وضعیت دانشگاه در حوزه پژوهش بپرسیم.

گفت وگو با دکتر هرمزی نژاد پیرامون فدراسیون سرآمدان علمی

در کیفیت حرف اول را می زنیم
گفت وگو

در چند سال اخیر پژوهش های دانشگاه 

دارد به سمت علوم بین رشته ای 

و گسترش آنها متمرکز می شود. 

همچنین دانشگاه هیئت علمی جوان 

بسیار خوبی هم در این سال ها جذب 

کرده است و مطمئنم این جوان ها 

می توانند مرزهای سنتی را بشکنند و 

علوم بین رشته ای را تقویت کنند

 ما در شریف چند سال است 

که در پژوهش به دنبال کمیت 

نیستیم. طبیعی است که در 

رتبه بندی هایی که کمیت برایشان 

مهمتر از کیفیت است ،ما جایگاه 

 خوبی نداشته باشیم. دانشگاه ما 

یک دانشگاه کیفی است

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  820
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گفت وگو



گفت وگو با حاج آقا سید جوادی درباره نگاه جامعه و اسالم به عادت ماهانه بانوان 

نجس یا بی حیا، یکی را ان�خاب کن

 سالح واژه ها 
در جنگ علیه زنان

آنچــه فرهنگ ســازی در بعضــی 
زمینه هــا را پیچیــده می کنــد، فضای 
فرهنگی موجود حول آن موضوع است. 
فرهنــگ عمومی ما در فضای مســائل 
مربوط به موضوعات جنسی و جنسیتی 
فرهنــگ خوبی نیســت؛ اصطالحات 
و واژگانــی که حول ایــن مفاهیم وجود 
دارد واژگان مناسبی نیستند، گاهی از 
آنها به عنوان دشنام استفاده می شود و 
گاهی برای تحقیر. آ نچه در این فضاها 
دیده می شــود تکثر واژه هایی است که 
در مورد یک پدیده یا شــیء وجود دارد. 
از لحاظ زبان شناســی این تعدد واژگان 
نشان دهنده این موضوع است که یک 
واژه نتوانســته حریم خود را حفظ کند. 
به همین دلیل می بینیم که برای خیلی 
از واژگان جنسی، در مکالمات پزشکی، 
معادل های انگلیسی استفاده می شود 
چراکــه در گذر زمان از واژه فارســی آن 
اســتفاده توهین آمیز شده است و زبان 
مجبور است به ســمت کلماتی برود که 
بار معنایی خاصی ندارنــد. برای مثال 
واژه های عادت ماهانه، قاعدگی و پریود 
در واقــع هر کدام در طول زمان مصرف 
شده اند و به بار معنایی نامناسبی آلوده 
شده اند. جامعه ما هنوز درگیر این فضای 
مصرف واژه هاست و برای فرهنگ سازی 
ابتدا باید این مشــکل را حل کرد. شاید 
برتری جویی مردان نســبت بــه زنان، با 
توجه به فضایی که در طول تاریخ وجود 
داشــته، دلیل بخشــی از ایــن رفتارها 
باشد. استفاده از دشنام های جنسی یا 
تحقیر بعضی پدیده های مربوط به زنان 
در فرهنــگ لغات مردان برای رســیدن 
به حس برتــری و تحقیر جنــس زن از 
جملــه ایــن رفتارهاســت. در فرهنگ 
ایران باستان هم موضوع قاعدگی زنان 
بســیار بغرنج بوده اســت. زنانی که در 
این دوره بودند از خانه طرد می شدند، 
گاهــی در چاله هایی شــبیه گــور قرار 
می گرفتند تا دوره عادت ماهانه شان به 
پایان برســد و به آنها به چشم موجودی 
نجس نگریسته می شد. در برخی ادیان 
این طردشدگی تا جایی است که حتی 
زن در ایــن دوران حــق مناجات با خدا 
را هم ندارد؛ از بین ادیان الهی اســالم 
راحت ترین احکام را بــرای زنان در این 
دوران دارد و فضــای بازتری برایشــان 
درنظر گرفته است. مقابله با سنت های 
اشــتباه باقی مانــده از پیشــینیان که 
گاهی در اذهان ما به اشتباه با نام دین 
شــناخته می شــود، اولین قدم در راه 
مبارزه با محدودیت های ناروای موجود 

در جامعه است.
اگر به مطالعه در این زمینه عالقه مندید، 
خواندن کتاب »زنان، دشــتان و جنون 

ماهانه« را به شما پیشنهاد می کنیم.

سال گذشته نشریه زنبق دانشگاه تهران، متنی با عنوان »رنج ادواری« چاپ کرد که در فضای مجازی حاشیه زیادی به همراه داشت؛ این متن مربوط 
به عادت ماهانه زنان بود. برخی معتقد بودند صحبت در این مورد در فضای عمومی به دور از حیا است و برخی می گفتند عدم صحبت در این باره رنج 

مضاعفی بر زنان تحمیل می کند. برای رسیدن به روش صحیح برخورد با این مسأله به سراغ حجت االسالم حاج سید جوادی رفتیم.

در اسالم تابو وجود ندارد
در جامعه ما صحبــت از قاعدگی دختران قبح 
زیادی دارد، گاهی صحبت در این زمینه را باعث 
از بین رفتن حیای دختران می دانند. نظر اسالم 

در این مورد چیست؟
این پدیده یک مسأله بیولوژیکی است. از نظر شرعی هم 
احکامی دارد. از نظر اســالم چیزی به اســم تابو نداریم، 
یعنی حریــم رازآلودی که جامعه ایجاد کرده باشــد برای 
بعضی از لغات و اشیا یا یک رفتار. این دوران وضعیتی است 
که اســالم به رسمیت شــناخته و برای آن احکامی تعیین 
کرده و هیچ کدام از این احکام چیزی نیست که به زن فشار 
بیاورد، بعضی از جنبه های احکام اقتضایش این است که 
حداقل بعضی از اطرافیان زن از این موضوع آگاه باشند.
از معصومین ســؤاالت بســیار و جزئی درباره این مسائل 
پرســیده می شــد و امامان کامال به آنها پاســخگو بودند. 
این طــور نبــوده کــه ســواالت زنان و یــا مســائلی که در 
حاشــیه برای آنان ایجاد می شــده مطرح نشود. خانم ها 
در ایــن وضعیت از شــرایط روحی خاصــی برخوردارند و 
آســیب پذیرترند و حتی بعضی ها ممکن است درد داشته 
باشــند که برای آنان آزاردهنده است. این اتفاقا در اسالم 
تصریح شده و برخی فشارها را از روی زنان برداشته و حتی 
به مردان پیشنهاد شــده که بعضی رفتارهای خودشان را 
کنترل کنند. اقتضای آرامش شــاید این باشــد که خیلی 
درباره این موضوع صحبت نشود و شاید این موضوع برای 
خانم آزاردهنده تر باشــد، ولی گاهی ممکن اســت افراط 
شده باشد یعنی شــدتی که برای حریم ایجاد کردن بوده 
این آرامش را مختل کرده باشــد و بیشــتر زن را مضطرب 
کند. این موضوع با فلسفه احکام اسالم در تعارض است؛ 
اگر حریمی وجود دارد باید در جهت خدمت به آرامش زن 

باشد نه در جهت اضطراب وی. 
لذا اگر در جامعه این مســأله قرار اســت پنهان باشــد به 
دلیل اینکه دیگران قضاوتی شــکل ندهند که زن معذب 
شــود اشــکالی ندارد، ولی اگر طوری باشــد که برای زن 
نگران کننده باشــد که اگــر بقیه بفهمند برای او شــرایط 

سختی پیش بیاید، این مطابق آموزه های اسالم نیست.

 حیا جایی قابل قبول است 
که به آرامش زن لطمه نزند

خیلــی اوقــات خانم هایــی کــه در این شــرایط 
هســتند حــس خوبــی نســبت به خودشــان 
ندارند؛ دختری که در ایــن دوران بعضی کارها 
را نمی تواند انجام دهد، مثال به حرم معصومین 
وارد شــود یا به مسجد برود،  نسبت به خودش 
این حس را دارد که من نجس هســتم و مشکلی 

دارم.
احکامی که گفته شــده نقض طهارتی است که برای نماز 
و وضوست. این طهارت برای مردها طور دیگری برداشته 
می شــود. آن چیزی کــه اضطراب ایجــاد می کند احکام 
نیست. جامعه می تواند در حاشیه موضوعی پیله ای بتند 
و حریم هایــی را اضافه کند که آثار ثانویه ایجاد کند. قبول 
دارم که در جامعه مــا در رابطه با بعضی امور حریم هایی، 
به ویژه برای خانم ها، وجود دارد که معموال محدودکننده 
اســت. اینکه خانم ها نمی توانند به راحتی این مســأله را 
بــرای اطرافیان، حتــی پدر و برادر، بیان کنند و همیشــه 
نگرانی دارند اصال خوب نیســت و باید برداشــته بشــود، 
ولی آیا مناســب اســت که یک نوجوان که سن کمی دارد 
و به سنی نرســیده که متوجه این مسائل بشود در جریان 

این امور قرار بگیرد؟
بخشــی از اتفاقاتی که می افتد ممکن اســت بار شــرعی 
داشــته باشــد ولی بخش قابل توجهــی از آن متوجه آن 
جنبه هایی اســت که برای انسان ها به طور طبیعی مطرح 

شدنشــان و تصور دیگران از آن موضوع خوشایند نیست. 
در واقــع این حیایی که وجود دارد لزوما از جنس شــرعی 
نیست، بلکه از جنس طبع انسانی است. اما این چیزی که 
ما اسمش را می گذاریم حیا در جاهایی قابل قبول است که 
معقول باشد و خط قرمزها و حساسیت هایی را ایجاد نکند 
کــه به آرامش زن لطمه می زند و کامال باید کمک کننده به 

آرامش زن باشد. 

 هرچقدر هم این موضوع عادی سازی شود، 
مثل غذا خوردن عادی نمی شود

اگر دختری راحت است که درباره این موضوع 
صحبت کند و از نظرش اشکالی ندارد که کسی 

از آن اطالع داشته باشد، ایرادی ندارد؟
معموال دخترها از این مسأله که دانستن این موضوع ممکن 
است تصوری در ذهن بقیه ایجاد کند حس خوبی ندارند، 
فرض کنید من یک بیماری صعب العالج دارم، اگر بقیه این 
موضوع را بدانند ممکن اســت ذهنیتی که نســبت به من 
دارند، برای من خوشایند نباشد و ترجیح می دهم کسی از 
آن خبر نداشته باشد. وقتی که این فضا غالب باشد تبدیل 
به حیای جمعی می شــود چون باعث آرامش زن اســت. 
یعنی این مسأله به مقدار زیادی تابع نظر مخاطبان جامعه 
است. کسی می تواند انتخاب کند که با این ذهنیت کاری 
نداشته باشــد ولی این شــخص نمی تواند بعدا نسبت به 
پیامدها و قضاوت هایی که برایش پیش می آید حساسیتی 
داشــته باشد. من نمی گویم که کار کدام شخص اخالقی 
است. به طور کلی به نظر من حیا بیشتر تابع جامعه است 
و در راستای پوشاندن نقطه ضعف هاست. این موضوع که 
آیا این مسأله یک نقطه ضعف هست یا نه چیزی است که 
باز هم قضاوت جامعه ایجاد کرده اســت. من این مسأله را 
قبول دارم که قاعدگی نباید به عنوان نقطه ضعف خانم ها 
شناخته بشــود ولی تا موقعی که این تصور هست ترجیح 
جامعه این است که این موضوع را در حریم حیا قرار دهد 
تا از آسیب به شخص جلوگیری کند. من موافق این مسأله 
هستم که باید با این موضوع مثل یک مسأله طبیعی رفتار 
بشود چون جزء زندگی زنان است ولی در نهایت حتی در 
موقعی که این مســأله عادی سازی شــود باز هم مثل غذا 

خوردن عادی نیست.

قاعدگی نقطه ضعف زن ها نیست
چطور می توان این مسأله را عادی سازی کرد؟

به نظر من اشــکالی ندارد درباره موضوع حرف زده شود، 
اما اینکه کسی شروع کند و درباره تجربیاتش صحبت کند 
شاید درست نباشد و حتی موجب گارد در اطرافیان شود. 
صحبت درباره موضوع می تواند  به روش های مختلف و با 
ادبیات خود آقایان انجام پذیرد، می توان مثال هایی بدون 
ذکر نام آورد که در فالن موقعیت این رفتار باعث شد تا این 
دختر دچار آســیب روحی شود؛ مردها بدانند این مسأله 
ظلمی است در حق خانم ها که خیلی از اوقات با موضوع 
قاعدگی مثل یک نقطه ضعف برخورد می شود. این مسأله 
باید طوری باشــد که مردها حتی اگر از آن مطلع شــدند 
موضوع را به روی خودشان نیاورند، نه به این معنا که ما از 
این مســأله آگاهی نداریم بلکه از آن سوءاستفاده نکنند، 

این یک فرهنگ سازی خوب است.

راه فرهنگ سازی تغییر ارزش هاست
شما فرمودید که بهتر است از تجربیات صحبت 
نشــود، در کشور های دیگر جنبش MeToo در 
مقابله با تعرض های جنســی مفیــد بوده، چرا 

نباید از این موضوع استفاده کنیم؟
خیلی از اتفاقات این جنبش مربوط به 40 سال گذشته بود 
و علت نگفتن آن در همان ســال ها این بود که جامعه هنوز 
آمادگی این مسأله را نداشت و امکان داشت در آن زمان فضای 
جامعه به ســمتی برود که به آن شخصی که مورد تجاوز قرار 
گرفته گفته شود که این ماجرا تقصیر تو بوده است. اما در طی 
این سال ها با فرهنگ سازی و استفاده از زیربناهای مناسب 
این بســتر فراهم شــده و فضای جامعه تغییر کرده اســت. 
حاال اگر کســی این تجربه را در اختیار دیگران می گذارد در 
مقام شخصی که به او ظلم شده است قرار می گیرد. ما باید 
در راســتای اطالع رسانی و فرهنگ سازی گام برداریم و این 
فرهنگ سازی با گفتن تجربیات اتفاق نمی افتد و باید از در 
دیگری به آن ورود کرد؛ باید تغییر ارزش داشته باشیم و مردها 
بدانند که این اتفاق فیزیکی مزیت هایی دارد مثل باروری و به 
هیچ عنوان نباید از آن به عنوان دستاویزی برای تحقیر زنان 
استفاده کرد. باید به گونه ای شود که اگر فردی این کار را کرد 

اطرافیانش به او تذکر بدهند.

یادداشت

کیمیا 
علیون گفت وگو
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روز  ظهــر  مــا  شــریف  ســردبیر 
صفحه بنــدی می گویــد همــه چیــز 
خوب است و ساعت 8 در حال ویرایش 

و نوشتن همزمان سه مطلب است.
سردبیر شــریف ما مرتب ترین میز همه 
ســردبیرهای جهان را دارد، آن قدر که از 
فوم کفش تا نشریه های سال 95 دانشگاه 
به آسانی روی میز سردبیر پیدا می شود. 
سردبیر شریف ما معتقد است دانشگاه 
جــای خودرو نیســت. به همیــن خاطر 
همیشــه اتومبیلــش را بیرون دانشــگاه 

پارک می کند. 
سردبیر شریف ما مسئول صفحه ورزشی 
را مســئول کنتــرل ورزش و رژیم غذایی 

خودش کرده است. 
ســردبیر شــریف مــا یــک مــاگ دارد 
کــه می توانید در آن شــنا کنیــد. طبق 
محاسبات دقیق اعضای تحریریه حجم 

آن 601  سی سی است.
ســردبیر شــریف ما از یکــی از اعضای 
تحریریــه که یک پرونده آمــاده کرده بود 
خواست موضوع برای جلد پیشنهاد دهد. 
وقتی مسئول پرونده گفت در این زمینه 
تخصصی ندارد، سردبیر گفت: »اشکالی 
ندارد. تو ایده ات رو بگو که یه تعداد ایده 

حذف بشن.«
سردبیر شریف ما وقتی یک جمله جالب 
می شنید، می گفت: »آهان این خوبه«. 

بعد همان جمله را توئیت می کرد.
سردبیر شریف ما یک مقاله دو صفحه  ای 
2000 کلمه ای تحویل گرفت؛ آخر ســر 
یک باکس 200 کلمه ای از آن چاپ کرد.
سردبیر سینگل تسک شریف ما وقتی 
یک کار انجــام می دهد حتی حرف های 
شما را نمی شــنود و نمی توانید صدایش 

کنید. 
سردبیر شــریف ما برای اینکه در بازی 
SET بتواند بچه های روزنامه را شکســت 
دهد، یک دســت SET خریــده بود و در 

خانه تمرین می کرد.
سردبیر شریف ما از فرط بیکاری در مترو 
توانست به کمک قانون دست راست راهی 
پیدا کند که به کمک آن بتوان تشخیص 
داد بــرای اینکــه در زمــان تعویض خط 
جلوی خروجی درست قرار بگیری، باید 

در کدام قسمت قطار بایستی.
سردبیر شریف ما در مسابقات بسکتبال 
با زبــان روزه برای گل شــدن پنالتی اش 

دعا می خواند. 
ســردبیر شــریف ما در اردوی زیباکنار 
وقتی وسط ارائه برای کل فعاالن فرهنگی 
و مسئوالن دانشگاه دید یکی از اعضای 
تحریریه اش خوابش برده، به شوخی داد 

زد فالنی بیدار شو.
ســردبیر شــریف مــا در ســوگ مــرگ 
شــخصیت اصلــی یــک ســریال مرثیه 

می خواند.
ســردبیر شریف ما توانســت بعد از یک 
تابســتان رژیــم و ورزش شــدید وزن کم 

نکند.
ســردبیر شــریف ما جان به لب شــد تا 
بعضــی از افراد تحریریه ددالین را رعایت 
کنند و کار حرفه ای یاد بگیرند اما با اینکه 

موفق نبود، همیشه هوایشان را داشت.
سردبیر شریف ما وقتی خسته می شد، 
نحوه ورود مدیرمسئول و تحریریه روزنامه 
را تقلیــد می کرد تا هــم بقیه بخندند هم 

خودش روحیه بگیرد.

جان در تن من بیش نپاید بی تو/ خود جان پس ازین کار نیاید بی تو صالح! پس از این طرب نباید بی تو/ شاید که ز دل، طرب نزاید بی تو 
)مسعود سعد سلمان، قرن پنجم، رباعیات( 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه امتحانات پایان ترم و حس خوب رســیدن به 
تعطیالت و حس بد »چقدر زود گذشــت«. تقدیم می شــود بــه آخرین ها؛ آخرین هایی 
که گاهی موقتی هســتند و پس از مدتی برمی گردند تا طرحی نو دراندازند، بعضی هم 
هســتند که می روند که می روند که می روند. تقدیم می شــود به انسان هایی که در خط 

پایان از همیشــه خســته ترند ولی درست مثل نقطه شــروع می دوند تا نشان روی زمین 
نماند و آن را به دونده بعدی بســپارند. تقدیم می شــود به همه سربازان این مرز و بوم؛ به 
ویژه همان ســربازی که برای روزنامه فرمانده بود. تقدیم می شود به شماره آخر روزنامه 

شریف در سال تحصیلی 98-97.

434****0930: یــه ســوال بدجــوري ذهنمــو درگیــر 
 کــرده. مــن کــه ورودي 98ام آیــا حاللــه روزنامــه رو 

میخونم؟؟
  اســتفتاء کردیم. گفتن بنا بر احتیاط واجب، 
صفحــه طنــز رو نخونید چون لــذت آوره ولــی بقیه ش 

مفسده ای نداره!

597****0919: مصاحبه تون با مرکز توسعه خودکفایي 
خیلــي عالــي و امیدوارکننده بود ولــي عکس بدي پاش 

گذاشته بودید.
  دیگه خواستیم اون قدر هم امیدوار نشید!

685****0939: شــما آمارگیــري شــماره 819 اتــون 
مشکل داشتا

حالــت تك فرزند رو نمي شــد ثبــت کرد و خطــا مي داد و 
مجبور شدیم 1 خواهر یا برادر بزنیم

وگرنه بدیهیه که بیشتر از 16 نفر تك فرزندن!
  شــما مگه در جریان سیاست های فرزندآوری 
نیســتی؟ اصال ما تک فرزند در کشــور نداریم! همه 10 

الی 15 فرزند.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

 دوسال سربازی 
 در روزنامه 

 چه بالیی می تواند 
بر سر شما بیاورد؟

ذکر شیخنا و سردبیرنا محمدصالح انصاری
آن سردبیر بی ادعا، آن تشکیل دهنده 
مثلث MMS با محســن و مرتضا، آن 
صاحب تیترهای عالی، آن رابطه اش 
با عکاس جلد جنجالی، آن سرباز اهل 
قلم، آن که حتی یک بار نکرد چای را 
دم، آن گره خورده با فاضــالب تحصیلش، آن با گذراندن 
آموزشی در صنایع باالدستی فاضالب کرده تکمیلش، آن 
دارای بیش از یک دهه فعالیت مســتمر در دانشــگاه، آن 
چون کمال الملک و مســئوالن چون شاه، آن فراجناحی 
واقعی تو بودی، آن که دارد رفیق در هر ورودی، آن خاکی 
زیادی، آن پشــمینه پوش خدادادی، آن قوت غالبش پنه 
مــرغ آلفردو، آن کانتکت موبایلش بــه قدر عدد آووگادرو، 
آن کــه هیچ وقت ندارد برای طعــام بی میلی، آن »پی وی 
ادمین شــریف دیلی«، آن متخصص در علوم »شلوار«ی، 
شــیخنا و سردبیرنا محمدصالح انصاری )کثر الله زلفه( از 

بزرگان کتابت و مقالــت و وصلت و پینت بود و در درآوردن 
ادای مریدان بی مانند.

در اول کار او آورده اند چون از مادر زاده شد، مدام عطسه 
می کرد و می گفت: »اکســه!« و اطبا از دویچلند تا پارس 
در کار درمــان وی عاجز بودند. والدینش وی را نزد پیری 
»بیل«نــام کــه از اعاظم قــرن خویش بود بردنــد. پیر تا 
احوال کودک بدید، دســت در کمد خویش کرد و چیزکی 
به کودک بخشــید و صالح کوچولو فورا آرام گرفت. حضار 
داخل استودیو و تماشاگران داخل منزل که سخت حیران 
شــده بودند، از حکمت کار وی و محتوای بسته پرسیدند 
و جواب بشــنیدند: »آنچه می شــنیدید عطسه نبود، که 
 او صــدا می زد »اکســل!« و آنچــه به وی دادم ســی دی

 EXCEL 1.5 بود!«
آورده اند روزی نوورودی ای بر وی وارد شد و شیخ را پندی 
بخواســت. شــیخ لحظه ای تمــام آنچه در طول ســالیان 

دانشــگاه بر وی رفته بود مرور کرد و سپس گفت: »سخت 
نگیر، لذت ببر!« و این از افضل پندهای وی بود.

نقل اســت چون در آخــر کار قابض الروح بر او وارد شــد و 
پایان کوارتر آخر حیات اعالم نمود، شیخ پاسخ بداد: »یه 
400 کلمه ای راجع به مرگ بنویس«. قابض الروح گفت: 
»جان؟« شیخ گفت: »سرمقاله سه شنبه، تا دوشنبه ظهر 
هم بهم برسونی خوبه« و چندان گفت که قابض الروح قانع 
گشت. دوشنبه ظهر چون قابض الروح با سرمقاله بازگشت 
و دگــر بار پایان عمر وی اعالم نمــود، ابتدا یک تیک کنار 
سرمقاله زد و سپس پاســخ بداد: »حاجی ساعت 2 جابر 
یه برنامه است، میری گزارش بگیری؟« و باز قابض الروح 
را روانــه کرد. نقل اســت چندان این طریــق ادامه داد که 
قابض الروح از اعضای تحریریه گشت و نامش در شناسنامه 
صفحــه آخر درج گردید و جان ســتاندن را بوســید و کنار 

بگذاشت. حفظه الله برای زن و بچه اش!

سردبیر 
شریف ما

 عمادالدین 
کریمیان

وصله پینه

   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، 

رضا علیپور، زهرا طائفی و محمد مالنوری    مدیر فنی: سامان موحدی     سرویس عکس:  میالد مظفری     صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت     ناظر چاپ: وحید ملک 
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