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مستکبر زمانه ات را بشناس
ســیزدهم آبان مــاه سال هاســت »روز ملی مبــارزه با 

رضا کاردر رستمی

استکبار« نام گذاری شده است. اما این استکبار کیست 
که با »مرگ بر«ها و »آتش زدن«ها به جنگ آن می رویم؟ 
مستکبرانی که باید از آنها تبری جست، چه ویژگی هایی 
دارند و مخاطب قطعنامه ها و شــعارهای تظاهرات این 

روز چه کسانی هستند؟
اســتکبار در لغت به معنی برتری جویی و خود را بزرگ تر از دیگران دانستن و 
در مقابل تواضع معنا شده است. مستکبر خود را ذاتا برتر از دیگران می بیند. 
مســتکبر بر امتیازات مادی خود مباهــات می کند و همه ارزش ها را با معیار 
مادی محک می زند. مستکبر، مستضعف را پست و حقیر می داند. مستکبر 
در عمل مستضعف را بنده خود می خواهد، با فریب و ریا و استحمار، امکان 

اندیشیدن را از جامعه ســلب می کند، با ایجاد شکاف و دوقطبی جامعه ای 
طبقاتی شکل می دهد و گروه های مختلف را به جان هم می اندازد.

چه مفاهیم قابل لمسی! آمریکا، آینه تمام نمای استکبار، نمادی است که هر 
ســاله مخاطب شعارهای راهپیمایی سیزده آبان است؛ اما »مرگ بر آمریکا« 

نه به یک جغرافیا و ملت، که به خوی استکباری برمی گردد. 
آمریکایی که مورد لعن و نفرین قرار می گیرد، گاهی آقازاده ای اســت که ژن 
خوب دارد و دیگران را چــون ژن خوب ندارند، تحقیر می کند. گاهی فردی 
اســت که دوســتانش را، کارش را، همســرش را با معیارهای مادی انتخاب 
می کنــد. آمریکا گاهی اختالس گری اســت که با ریاکاری حــق فقرا را باال 
می کشد یا رانت خواری است که با خیانت و دزدی مال اندوزی می کند و این 
مکنت را نتیجه هوش و توانمندی خود می داند. آمریکا گاهی مسئول باالی 

شهر  نشینی است که خود را از مردم جدا می بیند و با دامن زدن به دوقطبی ها 
چند صباحی بر گرده مردم سوار می شود. 

آمریکا گاهی استادی است که دانشجوی دکترا را عبد و بنده خود می خواهد، 
گاهی دانشجویی است که نگاه تحقیرآمیزی به دانشجوی رشته یا شهر دیگر 
دارد یا نیروهای خدماتی را نوکر خود می داند. آمریکا گاهی مســئولی است 
که قوانین عجیب و غریب به دانشجوها تحمیل می کند و برای خواسته های 
دیگران ارزشی قائل نیست.  شعار مبارزه با استکبار دادن بدون مبارزه عملی 
با مصادیق آمریکا، توخالی و فریب دهنده است. نمی شود معترض آمریکا بود 
اما از مصادیق داخلی آمریکا دفاع کرد. نمی شــود تن به مستکبران کوچک 
داد و ادعای مبارزه با مســتکبران جهانی را داشــت. یادمان باشد آمریکای 
سیزده آبان حد و مرز ندارد و می تواند در صف تظاهرات، مرگ بر آمریکا بگوید.
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 فرسنگ ها فرهنگ
رفتارهاییکهفرهنگماراشکلمیدهند



دانشجوی نمونه شوید
امسال بیست وهشتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری برای 
دانشجویان سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری برگزار می شود 
و مهلت ثبت نام در آن تا دوشنبه هفته آینده، 20 آبان تمدید شده 
است. از جمله جوایز این جشنواره می توان به هدیه نقدی، امکان 
ادامه تحصیل بدون آزمون برای برگزیدگان مقطع کارشناســی و 
ارشد، تأمین هزینه فرصت مطالعاتی برای برگزیدگان مقطع دکتری 
و معرفی برگزیدگان جهت عضویت در بنیاد نخبگان اشــاره کرد. 
برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر درباره این جشنواره به سامانه 
جامع امور دانشجویان به نشانی portal.saorg.ir مراجعه کنید.

تکرار نشود
بعد از بحث ها و نظرات مختلفی که در فضای دانشــگاه پیرامون 
پست اخیر کانال انجمن اسالمی دانشجویان با موضوع سرطان 
ســینه شــکل گرفت، روز گذشــته هیئــت نظارت بر تشــکل ها 
تشــکیل جلســه داد و با احضار دبیر انجمن اسالمی، به یوسف 
ســلطانیان درباره این مســأله تذکر جــدی داد. انجمــن نیز به 
دنبال این تذکر پســت مذکور را بعد از چند ساعت از کانال خود 
پاک کرد. همچنین هیئت نظارت بر تشــکل ها هشــدار داده که 
 تکرار این گونه مســائل پیگیری حقوقی و عواقب بعدی به دنبال 

خواهد داشت.

محدودیت تردد در خوابگاه های دختران از کجا ناشی می شود؟

مأموریت و معذوریت دانشگاه
موضوع چندهمســری برای تأمین 
آب در روستایی در هند اشاره داشت 
و با اســتفاده از آن ارتباط کم آبی و 
هنجارهای اجتماعی را بیان می کرد. 
انتشــار دو متــن حاصــل از همکاری 
میان نشــریه ای با میدان انقالب هم از 
ویژگی این شــماره محســوب می شد. 
بــه بچه هــای داد پیشــنهاد می کنیم 
در خــالل متن های طوالنــی، محض 
رضــای خــدا از عکس های بیشــتری 
جهت ســر نرفتن حوصلــه مخاطبان 

استفاده کنند.

نشــریه »کیشمهر«متعلق به کانون 
یاریگران در شماره 27 خود مخاطبانش 
را ورودی هــای 98 قــرار داد. اعضــای 
یاریگــران در ایــن شــماره بــه توضیح 
فعالیت هــای اجتماعی فرهنگــی این 
کانون پرداختند که از سال 76 تا به حال 
در جریان است. این کانون تابستان ها 
هم به فعالیت خــود در زمینه اهدافش 
ادامه می دهد. برای مثال در تابستانی 
که گذشت، برگزاری حلقه مطالعاتی و 
نشست هایی برای سامان دهی کودکان 
کار از جمله فعالیت های یاریگران بود. 
نکته جالب در این نشریه مدیر مسئول و 
سردبیر و ویراستار بودن یکی از همکاران 
نشریه است. اگر ورودی جدید هستید 
و به همکاری با این کانون تمایل دارید، 
سریع تر بشــتابید و حتما به این نشریه 

هم نگاهی بیندازید.

»صدف«شــماره 173 نشــریه خود را 
به موضوعات استکبارستیزی، وحدت 
و شــفافیت آرای نماینــدگان مجلــس 
اختصاص داده بود. پرونده اصلی این 
شماره توضیح شفافیت آرای نمایندگان 
مجلس و ابعــاد مختلف آن بود. صدف 
چند شماره ای است که ظاهر تک برگی 
خود را همرنگ سایر نشریات دانشگاه 
کرده اســت. قرار دادن عکس ها دقیقا 
در وسط تاخوردگی نشــریه به گونه ای 
که متن آنها به ســختی مطالعه شــود و 
تغییرات محســوس در فونت نشریه از 

ویژگی های بارز این شماره بود.

ایستاده در باد
نمایشــگاه دســتاوردهای دانشــجویی یا همان »نماد« امسال از 
خیابان بین تاالرها و ابن سینا به روبروی دانشکده کامپیوتر و مقابل 
فضای سبز مکث انتقال پیدا کرده، البته تغییرات نمایشگاه امسال 
فقط به این تغییر مکان محدود نماند و نکته ای که بیشــتر به چشم 
آمد، کاهش قابل توجه گروه های دانشــجویی حاضر در نمایشگاه 
بود. در نمایشــگاه امســال بیش از 20 تشــکل و کانون فرهنگی و 
انجمن علمی و نشریه حضور پیدا کرده اند. البته این کاهش تعداد 
گروه ها را می توان به فال نیک گرفت، چراکه نمایشــگاه نســبت به 
سال های قبل پویایی و نشاط بیشــتری دارد و خبری از غرفه های 

خالی کــه توی ذوق بازدیدکننــده می زند، نیســت. از دیگر موارد 
جالب نمایشگاه امسال حضور مشترک انجمن علمی محور و کیمیا 
در یک غرفه اســت، به این صورت کــه دو روز اول غرفه به بچه های 
کیمیا رســیده و دو روز بعدی ســهم بچه های محور است. البته باد 
شدید عصر یکشنبه تعدادی از غرفه های نمایشگاه را حسابی به هم 
ریخت و به اندازه نصف روز، بازار صاحبان این غرفه ها را کساد کرد. 
در هر حال امروز روز آخر این نمایشــگاه است و پیشنهاد می کنیم 
حتما ســری به آن بزنید و کمی از حال وهوای درس و میان ترم های 

پیش رو فاصله بگیرید.

مدتی است فعاالن صنفی 
خوابگاه دختران دانشگاه 
به موضوع محدودیت تردد 
برای دختران خوابگاهی اعتراض دارند 
و کمپین های اعتراضی شان را در توییتر 
نیز بــه راه انداخته اند. شــورای صنفی 
هم از این حرکت اعتراضی حمایت کرد 
و مطالبــه تغییر ایــن محدودیت به نفع 
دانشجوها را در دستور کار خود قرار داد.
برای بررســی بیشتر موضوع به مهندس 
سلطانی، رئیس اداره امور خوابگاه های 
دانشگاه مراجعه کردیم و توضیحات او را 
پیرامون این موضوع شنیدیم. محدودیت 
تردد در خوابگاه های دانشجویی از جمله 
قوانیــن و مقررات ســکونت در خوابگاه 
است که هر دانشــجو هنگام اسکان در 
خوابگاه آن را امضا می کند. این قوانین 
برگرفتــه از آیین نامــه نحــوه واگذاری و 
اداره خوابگاه های دانشــجویی اســت 
که صنــدوق رفــاه دانشــجویان تدوین 
کرده اســت. ماده شــش این آیین نامه 
مقرراتی عمومــی را بیان می کند که هر 
دانشــجو در مــدت اقامــت در خوابگاه 
ملــزم به رعایت آنهاســت. بنــد اول این 
ماده تعیین و اعالم ساعت ورود و خروج 
مجاز را در فصول مختلف ســال به اداره 
امــور خوابگاه های هر دانشــگاه محول 
کرده است. دانشگاه های مختلف نیز بر 
اساس شــرایط محیطی و موقعیتی این 
محدودیت ورود و خروج را با اندکی تفاوت 

اجرا می کنند.
شــریف این محدودیت را قبل از ساعت 
6 صبح و بعد از ســاعت 20:30 در نیمه 
اول ســال تحصیلی و بعد از 21 در نیمه 
دوم سال تحصیلی اعمال می کند. سایر 
دانشگاه ها نیز تقریبا همین محدودیت 
را دارنــد و بین نیم تا یک ســاعت در این 

زمینه با شریف اختالف دارند.

بند شش همان ماده نیز در مورد اقامت 
دانشجوی دختر خوابگاهی در بیرون از 
خوابگاه است و آن را محدود به محل های 
اعالم شــده از ســوی ولی دانشجو برای 
مدت معین کرده است. البته محل های 
تأیید شــده از ســوی ولی دانشجو باید 
به صورت کتبی )به صــورت حضوری یا 
ثبت محضری( اعالم شود و اعالم تلفنی 
اعتباری ندارد. همچنین اقامت موردی 
در ســایر محل ها با تأیید تلفنی خانواده 
و صحت ســنجی ناظمه خوابگاه نسبت 
به حضور دانشجو در آن محل امکان پذیر 

است.
بند 9 ماده شــش نیــز این امــکان را به 
دانشــگاه می دهــد که غیبت دانشــجو 
)چه دختر و چه پســر( را بــه خانواده او 
اطالع دهد و در صورت غیبت مســتمر 
دانشــجو نسبت به ادامه ســکونت او در 
خوابــگاه تجدیدنظــر نمایــد. مواردی 
مثل شرکت در کالس های غیر درسی یا 

ماندن در دانشــگاه برای کار پژوهشی و 
آزمایشگاهی نیز در صورت تأیید خانواده 
و ارائه نامه از اســتاد دانشــگاه یا کالس 
مورد نظــر، غیبت در ســاعتی خارج از 

محدوده مجاز تردد را موجه می کند.
حضــور در خوابگاه بعد از ســاعت مجاز 
بــدون اطــالع قبلــی باعــث می شــود 
نگهبانی دانشجو را به سرپرستی خوابگاه 
معرفــی کند و دانشــجو باید بــرای ارائه 
توضیح به دفتر سرپرستی مراجعه نماید. 
در صورتی که توضیحات دانشجو غیبت 
او را موجه نکند، بعد از دو بار تکرار تذکر 
شفاهی دریافت می کند و تکرار در موارد 
بعدی موجب تذکر کتبی و اخطار کتبی و 
گزارش به اداره امور خوابگاه ها می شود.
حال باید دید پیگیری شــورای صنفی و 
فعاالن دانشجویی و مذاکره آنها با اداره 
امــور خوابگاه ها باعث تغییــری در این 
محدودیت می شــود یا روال قبلی ادامه 

پیدا خواهد کرد.

گزارش

»میدانانقالب«شماره 66 نشریه 
خود را درباره »آمریکا« و در هفته ای 
که تســخیر النه جاسوسی وسط آن 
قرار دارد، منتشر کرد. در ابتدای این 
شــماره توضیحی درباره شهادت و 

شجاعت جوانان در دفاع مقدس مطرح 
شــده بود که بــه این روز هــا بی ارتباط 
نیســت. جالــب آنکــه بیــن پرداختن 
بــه موضوعاتــی همچــون تحریم  های 
علمی آمریــکا، ناجی نبــودن آمریکا و 
چرایــی گفتن مرگ بر آمریکا و مطالبی 
یک دست از این قســم، ادامه داستان 
پرحادثه  اردوی ورودی ها نیز وجود دارد 
که پرداختن بسیار صریح و قضاوت گونه 
به این موضوع نظــر مخاطب را به خود 
جلــب می کــرد. نشــریه داد و میدان 
انقــالب در اقدامی جالــب که از طرف 
میــدان انقالبی هــا مطرح شــده بود، 
طی یــک همکاری میان نشــریه ای دو 
دیدگاه متفاوت دربــاره دوگانه مذاکره 
و مقاومــت را در هر دو نشــریه منتشــر 
کردند. میــدان انقالبی ها مقاومتش و 
دادی ها مذاکره اش را نوشتند. پیشنهاد 
می کنیم نشریات دیگر هم این حرکات را 
در تعامل با سایر نشریات انجام دهند. 
در صفحــه آخر که موســوم بــه زیرگذر 
انقــالب اســت، بچه های بســیج قرار 
گذاشــته بودند طنز و توییت و ســوتی 
بنویسند که آخر نفهمیدیم متن در مورد 
اکران انیمیشن Toy Story4 از طرف 
انجمن اســالمی، طنز بود یا ســوتی؟ 
هرچنــد بیشــتر در نقش ســوتی این 

شماره می توان از آن یاد کرد.

»داد«شــماره 23 خــود را بــه »آب« 
اختصاص داده بود. هیئت تحریریه داد 
در این شماره به نحوه مدیریت منابع آب 
در ایران و بحران قرن 21 و راهکارهایی 
از جملــه تصفیه فاضالب بــرای غلبه 
بر کمبود این ماده ارزشــمند و معرفی 
فیلم هایی پیرامون موضوع آب پرداخته 
بودند. در صفحــه پایانی نیز مثل روال 
همیشه توضیحی در مورد عکس روی 
جلد به چشم می خورد که حسابی کام 
مخاطــب را تلخ می کرد. ایــن متن به 

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری

عکسازنشریهشورایصنفی
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یک هفته با طعم استکبارستیزی در شریف

چهل سال بعد
محسن وزوایی را بیشتر با عملیات آزادسازی 
ارتفاعات استراتژیک بازی دراز و فرماندهی 
محور چپ این عملیات می شناسند. حدود 
یک ســال بعد و در اردیهشت 1361 وزوایی 
در عملیــات الــی بیت المقــدس کــه برای 
آزادســازی خرمشهر طراحی شده بود، به شهادت رسید. 
البته دانشــجوی شیمی شــریف که از جمله دانشجویان 
پیرو خط امام بود، در جریان تسخیر سفارت آمریکا در 13 
آبان 1358 نیز نقش تأثیرگذاری داشــت و به دلیل تسلط 
به زبان انگلیسی سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام در 
جریان تســخیر سفارت بود. چهل ســال بعد از آن حادثه 
مقابله ایران و آمریکا هنوز از تب وتاب نیفتاده و تاریخ باال و 
پایین های رابطه دو کشــور موضوع قابل مطالعه و جذابی 

به شمار می رود.
بسیج دانشجویی شــریف برنامه های این هفته خود را به 
موضوع استکبارستیزی و بررسی حادثه 13 آبان اختصاص 
داده بود؛ دعوت از چهره های شــاخص برای سخنرانی، 
فعالیت رسانه ای و البته راهپیمایی و تجمع ضداستکباری 

دانشجوها در سالروز تسخیر سفارت.

سندخوانیسفارتسابق
بازخوانی اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا موضوعی 
بود که رحیم پور ازغدی را عصر شنبه، 11 آبان به دانشگاه 
شریف و آمفی تئاتر مرکزی آن کشاند. در این جلسه که به 
همت بسیج دانشجویی برگزار شده بود، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی به بررسی سیاست های آمریکا در ایران بعد 
از انقالب پرداخت و ضمن ارائه تاریخچه ای کوتاه از دخالت 
و جنگ طلبی آمریکا در کشــورهای جهان به خصوص در 
آفریقا، آســیای میانه و حتی کشورهای اروپایی به ارتباط 
عناصر سازمان ســیای آمریکا با عوامل دولتی، استادان 
دانشــگاهی و حتی برخی عناصــر خودباخته حوزوی در 

اوایل انقالب اشاره کرد.

جوانانیکهندیدهاند
ازغــدی ابتــدا با اشــاره بــه جنایــات آمریــکا در ایران و 
ترســیم چهره آمریــکا بــرای جوانانی که بــه تعبیری»نه 
امــام را دیده اند و نه انقالب را و نه مستشــاران و نیروهای 
انگلیســی و آمریکایی را«، به ابعاد مختلف حضور آمریکا 
در ایران پرداخــت و اقدامات مختلــف و خصمانه آمریکا 
را در موارد مختلف تشــریح کرد؛ آموزش عوامل ســاواک 
در دانشــکده شــکنجه، تــالش بــرای ایجــاد تضادها و 
ستیزهای قومیتی در ایران، سوارشدن بر موج اعتراضات 
اقتصادی و بحق مردم و تغییر شــعارها و هدف اعتراضات 
به ســمت اهداف خود، دخالــت و جنگ افروزی در بیش 
از چهل کشــور جهــان از جملــه ایتالیا، لیبــی، قبرس، 
ویتنــام، ســومالی، ژاپــن، کــره و تجزیــه آن، الهــوت و 

آلمــان. او در ادامــه خطاب به حاضران در ســالن گفت: 
»آمریکایی که برای نســل شــما ترسیم شــده، آمریکای 
هالیوودی اســت در حالی که آمریکای نســل ما آمریکای 
 ناخن کشــیدن و ســاواک و جنگ های نیابتی با پول نفت 

ایران است.«

داللیپارههایتنملت
وی با پرداختن به چند ســند از اســناد به دســت آمده از 
ســفارت آمریکا در ایران به ارتباط بســیاری از مســئوالن 
دولت وقت نظیر ســخنگوی دولت و وزیر نفت با ســفارت 
آمریکا اشــاره کرد و به ارتباط برخی استادان دانشگاهی 
و دانشــجویان نیز پرداخت و بیان کــرد: »گمان می کنید 
االن ایــن ارتباطات وجود ندارد؟ جوان نخبه را از کشــور 
و موقعیت های داخل مأیوس و دلســرد کــرده و نخبگان 
را داللــی می کنند و آنها را اگرچه بــه بهانه جدایی علم از 
سیاست به خارج سوق می دهند ولی فکر و نوآوری آنها را به 
خدمت ماشین اندیشه سرمایه داری می گیرند. اخیرا هم 

رهبری فرمودند که جوان نخبه پاره تن این ملت است.«

مذاکرهوسازشهمیشهمطرحبودهاست
در ادامه این صحبت ها ازغدی به دســته بندی طیف های 
سیاســی ایران بعد از انقالب از دید عوامل النه جاسوسی 
اشاره کرد: » ایران شامل دو دسته است؛ دسته اول شاخه 
افراطی پیرو امام خمینی که از جوانان ایدئولوژیک انقالبی 
و مذهبی تشکیل شده و اکثر مردم را به همراه خود دارد. 
این دســته را بایــد از صحنه خارج کنیــم. جنگ نظامی 

برای از بین بردن این ایدئولوژی جواب گو نیست و باید به 
دنبال جنگ های نرم دیگر بود.

دســته دوم جریان های میانه رو، ملی گرا و لیبرال مذهبی 
هستند و در دانشــگاه ها و بعضی روحانیون مخالف امام 
خمینی ریشــه دارند که این دســته باید تقویت شود. این 
دســته تأکید دارند که بایــد تفکر ضد آمریکایــی را که از 
ســوی امام خمینی در مردم به وجود آمده، تضعیف کنیم 

و به دنبال مذاکره با آمریکا هستند.«
ازغــدی در بخش پایانی صحبت هایش با اشــاره به اینکه 
رویکرد ســازش با آمریکا در طول تاریخ انقالب اســالمی 
همواره وجود داشــته و وجود دارد گفت: »قبل از مذاکره 
با آمریکا و قبل از اینکه بــه آمریکا لبخند بزنیم، تحریم ها 
کمتر بود! باید از گذشته عبرت گرفت و مجدد تاریخ را تکرار 
نکرد.« در حاشیه این جلسه کلیپ هایی با موضوع تسخیر 

سفارت آمریکا نیز اکران شد.

پهپادشانراهمزدیم
دوشــنبه، 13 آبان بعد از نماز ظهر و عصر حیاط مســجد 
میدان نمایش پرچم های رنگی »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اســرائیل« و پرچم های ســه رنگ ایران بود. البته مثل 
معمــول برنامه هــای این ســال ها آهنگ های حماســی 
حامد زمانــی هم قبل از آغــاز راهپیمایــی در پس زمینه 
سروصداها شنیده می شــد. جمعیت کم کم گرد آمدند و 
به خالف ســال های قبل در دو ســتون منظم، راه خیابان 
اصلی دانشگاه را در پیش گرفتند تا با سر دادن شعارهای 
ضداســتکباری و ذلت ناپذیری از صحن اصلی دانشگاه و 
حتی از وسط نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی بگذرند 
و به رو بروی سالن مرحوم جباری و فضای آماده شده برای 
تجمع برســند. چند صد نفری زیــر فوکوس دوربین های 
فیلم برداری رسانه های بیرون دانشگاه و البته کوادکوپتری 
که باالی جمعیت حرکت می کرد، در راهپیمایی 13 آبان 

حضور داشتند.
بعد از پایان راهپیمایی ســردار فدوی، جانشین فرمانده 
کل ســپاه پاســداران ســخنران اصلی برنامه بود. بعد از 
آتــش زدن پرچم هــای اســرائیل و آمریــکا و قرائت قرآن، 
ســردار پا به سن گذاشته و دنیادیده پشــت تریبون رفت و 
در صحبت هایی با اشــاره به وعده های الهی در قرآن و آیه 
»ان تنصــروا الله ینصرکم« به لزوم مقابله و ایســتادگی در 
برابر استکبار جهانی و مصداق آن یعنی آمریکا پرداخت. 
فدوی ضمن یادآوری ســابقه نبرد ایران و آمریکا در زمان 
هشــت ســال دفاع مقدس و نیز بعد از آن به قدرت و توان 
ایــران در جهان امروز اذعان کرد و ماجرای ســاقط کردن 
پهپــاد آمریکایــی از ســوی نیروهــای ایرانــی در ســال 
جــاری را شــاهدمثال آن آورد و البــه الی صحبت هایش 
انقالبــی حاضــر  بــه دانشــجویان  نیــز   توصیه هایــی 

در تجمع داشت.

خانه پدری کجاست؟
فراینــد ســاخت و تولیــد فیلــم به 
اختصار بدین شــرح اســت: ابتدا 
برای یــك فیلم نامه مجوز الزم اخذ 
می گردد. سپس فیلم ساخته می شود 
و در این مرحله شورایی تطابق فیلم با 
فیلم نامه را بررسی می کند. همچنین 
مســائل اخالقی و عرفی هــم در این 
مقطــع مورد بررســی قــرار می گیرد. 
حفظ حجاب اســالمی و مــواردی از 
این دســت در ایــن مرحلــه می تواند 
شامل ممیزی یا همان سانسور شود. 
تــا اینجای کار به نظرم هیچ مشــکلی 
وجود ندارد. هر کشوری قاعده و قانون 
خودش را دارد و فارغ از اینکه بخشی 
از جامعــه آن را نپســندد الزم االجــرا 

است.
در ســال های اخیر اما شاهد برخورد 
ســلیقه ای با پخش فیلم هــا بوده  ایم. 
فیلم »من مادر هســتم« به کارگردانی 
فریــدون جیرانــی پــس از طــی همه 
روال های قانونی چند روز پس از اکران 
توقیف شــد. دلیل؟ محتوای فیلم به 
مذاق گروهی اندك خوش نیامد! کمی 
عقب تر برویم؛ دهــه هفتاد میرباقری 
فیلم »آدم برفی« را ســاخت. یکی دو 
ســینما را به هم ریختند و فیلم توقیف 
شــد و پــس از آن همیــن کارگردان، 
ســریال امــام علــی)ع( را ســاخت و 
ســال ها بعد و بــا ممیزی بســیار زیاد 
»آدم برفی« در زمانــی محدود اکران 
شــد که از اتفاق، اقبال عمومی را هم 

به دنبال داشت.
داســتان »خانه پدری« امــا حکایتی 
خاص دارد. فیلم در ســال 89 ساخته 
و در جشنواره 32 فیلم فجر اکران شد. 
ســال 93 اکران عمومــی آن آغاز و به 
سرعت توقیف شد. پنج سال گذشت و 
اول آبان ماه سال جاری اکران و این بار 
هم پنج روز بعد توقیف شــد. در اکران 
آخر روز اول و سانس اول فیلم را دیدم. 
امتیاز ویژه فیلم به نظرم روایت هفتاد 
ســال زندگی ایرانی در یك خانه بود؛ 
خانه ای قدیمــی در حوالی بازار. پدر 
خانــواده دخترش را می کشــد. علت 
مشــکل اخالقی دختر است که فیلم 
به چنــد و چون آن نمی پردازد. پســر 
خانــواده باالجبار به پدر در قتل کمك 
می کند. بقیه فیلم روایت ارتباط مردان 
این خانواده با زنان است. رابطه ای پر 
چالش و گاه همراه با خشونت. فارغ از 
اینکه نمایش چنین فیلمی خوب است 
یا خیر، برخورد سلیقه ای و غیر شفاف 
جامعه را با مشــکل مواجــه می کند و 
امنیت فکری ســرمایه گذاران را برای 
ورود بــه حــوزه ســاخت فیلــم از بین 
می برد. از همه مهم تر هزینه اجتماعی 
اســت که بی جهت بــرای متولیان امر 

ایجاد می شود.

حسین 
شاهرخی

نامه وارده

 فاطمه 
حورا عظیمی

گزارش
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چقدر به عقب برگشتیم؟
شیوهنامهجدیدانضباطی

دانشــجویاندرهفتــهاخیر
یکیازموضوعاتموردبحث
فعاالندانشجوییدرتوییتر
بــودوواکنشهــایمختلفو
غالبــامنفینســبتبهآندر
فضایمجازیدستبهدست
شــد.حتــیبرخــیفعــاالن
یادداشــتها  در صنفــی
تغییــرات گزارشهایــی و
شــیوهنامهجدیدنســبتبه
نسخههایقبلیرابررسیوبا
استنادبهآنانتقادهایخود

رابیانکردند.

محمدعلیکامفیروزی

طبــق شــیوه نامه جدیــد انضباطــی 
دانشجویان، شــما اگر کالهبرداری یا 
ســرقت یا خیانت در امانــت کنی یا به 
امــوال عمومی و خصوصی خســارت 
بزنی یا رشوه بگیری، نهایتا توبیخ کتبی 
میشی ولی در صورت انتشار موضوعات 
غیراخالقی یــا نگهــداری محصوالت 
رسانه ای غیرمجاز، یک ترم از تحصیل 

محروم میشی با احتساب در سنوات!

Javaddaliri

در پی برخی اعتراضات دانشــجویان، 
جنیدی معاونت حقوقي رئیس جمهور 
اعالم کــرد #شــیوه_نامه_انضباطي 
جدیــد دانشــحویان در ایــن معاونت 
بررســي و مــوارد مغایــرت بــا قانــون 
اساســي، قوانیــن عــادي مرتبــط و 
منشــور حقوق شهروندي، با همکاري 
نمایندگان تشــکل هاي دانشجویي و 
دســتگاه هاي مربوط بررسی و اصالح 

خواهد شد

AmiraliRahbar

آقــای روحانــی پــای این شــیوه نامه 
بــرای  جدیــد  مســخره  انضباطــی 
دانشــجویان اســم دو وزیر شماســت. 
کاش خجالــت بکشــید و همین امروز 

روندش رو متوقف کنید

ممرضا

#به_عقب_برنمی گردیم
الحمدللــه چنان بــه عقب برگشــتیم 
که ســطح قوانین رو رســوندیم به قبل 

مشروطه.
حداقل حقــوق متهم رو هــم به محاق 

بردیم.
#دانشــگاه_امن_میخواهیم_نه_

امنیتی �� ��
#شیوه_نامه_ضد_دانشجویی

توئیتر

طــی  نضبا ا مــه  یین نا آ
دانشــجویان در تاریــخ 14 
شــهریور 1374 بــه تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی می رسد. بعد 
از آن در چند نوبت شــیوه نامه اجرایی این 
آیین نامه تغییر می کند که آخرین تغییر آن 
به مردادماه امســال برمی گردد و بعد از آن 
هم به وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری و نیز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سپس 
دانشگاه های سراسر کشور ابالغ می شود. 
شــیوه نامه جدید به ادعای برخی فعاالن 
دانشجویی و صنفی تغییراتی داشته که به 
ضرر دانشــجو تمام می شود. برای بررسی 
این موضوع نگاهی به آیین نامه و شیوه نامه 
قدیم و جدید انداختیم و برخی نکات آن را 

در ادامه آورده ایم.

چهچیزهاییجرماست؟
می شــود گفت تقریبا همه چیز. آیین نامه 
انضباطی دانشــگاه ها همه جرم هایی که 
می شناسید، یعنی ســرقت، قتل، جعل، 
ضرب، نزاع، مزاحمت، روابط نامشروع و... 
را در ردیف تخلفات ذکر کرده اســت. همه 
این موارد در قوانین کیفری کشور جرمند 
و قابل پیگیری. در کنار اینها البته تخلفاتی 
هم هستند که وجه دانشگاهی دارند؛ تقلب 
در امتحان یا فرستادن کسی به جای خود 

در امتحان مثال هایی از این نوع است.

دادگاهیاکمیتهانضباطی؟
ســوال اول و جــدی این اســت کــه برای 
شکایت از موضوعی مانند سرقت یا ضرب 
و مزاحمت به مراجع قضایی کشور مراجعه 
می کنید یــا کمیته انضباطی دانشــگاه؟ 
شــاید بــرای مــوارد جزیی دردســرهای 
پیگیــری قضایــی شــما را به پیگیــری از 
کمیته انضباطی دانشگاه ترغیب کند اما 
برای مســائل جدی تر چطور؟ با این همه 
آیین نامــه انضباطی دانشــگاه بر خودش 
الزم دیده برای  چنین جرم هایی هم موارد 
تنبیهی مشخص در نظر بگیرد. حال فرض 
کنید کســی مرتکب ســرقت یا مزاحمتی 
برای یکی دیگر از دانشجویان شود. تنبیه 
دانشــگاهی دانشــجوی متخلــف تنها به 
شرط شــکایت دانشجوی شاکی به کمیته 
انضباطی دانشگاه ممکن است. سازوکار 
قانونی مشخصی برای اینکه هر دانشجوی 
ســارقی که در مراجع بیرون از دانشــگاه 
محکوم شــده، در دانشگاه هم تنبیه شود 
وجود نــدارد. این یعنی قانــون راه را برای 
تنبیــه برخــی و تنبیه نشــدن برخی دیگر 
فراهم کرده. عده ای در دانشــگاه و بیرون 
از آن تنبیه می شــوند و عده ای تنها بیرون 

از دانشگاه. 

چهکسیثابتمیکند؟
بســیاری از تخلفاتــی کــه در شــیوه نامه 
انضباطی دانشگاه آمده، به سادگی قابل 
اثبات نیست. رابطه نامشروع، داشتن آالت 
لهو و لعب، نگهداری محصوالت رسانه ای؛ 
ابزار کمیتــه انضباطی برای بررســی این 
تخلفات چیســت؟ به اعتقاد بســیاری از 
فعاالن دانشجویی، آیین نامه با این کار راه 
را برای نقض حریم خصوصی دانشــجوها 
فراهم کرده است. چطور می شود این موارد 
را بدون دخالــت در حریم خصوصی ثابت 

کرد؟ این را هم در نظر بگیرید که آیین نامه 
صراحتــی بر ارتکاب ایــن کارها در فضای 
عمومی نکرده تا بگوییم منظور قانون گذار 

فضای عمومی دانشگاه بوده است. 
از قــرار معلــوم نگارنده هــای آیین نامــه 
خودشــان هم به این موضوع پی برده اند. 
شــاید بــه همین خاطر اســت کــه اثبات 
اعمال منافــی عفت مانند زنــا را از عهده 
کمیته انضباطی خارج دانسته و حتی در 
شــیوه نامه جدید هــم آن را وظیفه مراجع 

قضایی برشمرده اند.

تخلفاترایانهایومخابراتی
یکی از بندهای شیوه نامه جدید که حسابی 
در فضــای مجــازی ســر و صدا کــرد، بند 
تخلفات رایانه ای و مخابراتی است. البته با 
اندک دقتی در عنوان می فهمید که عنوان 
جدیدی نیست. نشاندن مخابرات در این 
عنوان نشــان می دهد مدت کمی از خلق 
آن نمی گــذرد. واقعیت این اســت که این 
بند در شیوه نامه سال 88 هم وجود داشت. 
شاید تغییر محل قرارگرفتن آن در شیوه نامه 
خیلی ها را به این اشتباه انداخته که چنین 
چیــزی در گذشــته وجود نداشــته و حاال 
جرم انگاری شده. با این حال موارد تازه ای 
در این بند به فهرست تخلفات اضافه شده.
هک کردن، نفوذ به حریم شــخصی، تهیه 
ســایت های غیــر اخالقی و ضــد امنیتی 
همه مــواردی اســت که پیــش از این هم 
جرم بوده اســت. بــا این همه شــیوه نامه 
جدیــد حساســیت ها را بــرای نظــارت 
بــر رفتــار دانشــجوها در فضــای مجازی 
برانگیخته است. انگاره ای که چندان هم 
غیرمحتمل نیســت، هر چند بدون شــک 

امکان گسترده شدن ندارد. 

تقلبدرفعالیتهایپژوهشی
یک بند قابل دفاع در شیوه نامه جدید همین 
بند تقلب در فعالیت های پژوهشی است. 
بعد از همه بحث ها درباره پایان نامه نویسی 

سفارشــی، تقلب و کپی در مقاالت و همه 
مشــکالت پژوهشی دانشگاه شــیوه نامه 
انضباطی دانشــجویان با صراحت در این 
حوزه وارد شــده و تقلب های پژوهشــی را 
رسما در زمره تخلفات دانشگاهی آورده تا 
مبنای قانونی نهادهای نظارتی دانشــگاه 
برای برخورد با این تخلفات فراهم تر شود. 

شأندانشجوچیست؟
یکی از بندهای تخلفات کارهای دون شأن 
دانشجو است؛ عنوانی کلی و نامفهوم که 
هر سیاه و سفیدی را می توانید به آن نسبت 
دهید. اصال شأن دانشجو چیست؟ آوردن 
عنوانــی تا این حد کیفی و نامشــخص در 
آیین نامه  و شــیوه نامه ای کــه حکم قانون 
جزای دانشگاه را دارد، خیلی عجیب است. 
نویسندگان این سند تالش کرده اند با کمی 
توضیح این ابهام را برطرف کنند، اما حق 
آن اســت که در این هدف ناکام بوده اند و 
رفتار دون شأن دانشجو در پایان نامشخص 

و نامعلوم مانده است.

سختترشدنروندانضباطی
روند انضباطی در شیوه نامه جدید دشوارتر 
از قبل شــده. زمان پاســخ بــه دعوت نامه 
کمیته از 10 روز به 5 روز کاهش پیدا کرده. 
این نشان می دهد که قانون گذار به دنبال 
ســرعت عمل بیشــتر و برخورد جدی تر با 
تخلفات بوده اســت. در ویراست سال 95 
شــیوه نامه دانشــجو حق داشــت در همه 
مراحل رسیدگی انضباطی از همراهی یک 
نماینده بهره ببرد. این امتیاز هم امســال 
برای دانشجوها لغو شــده و حاال دانشجو 
باید به سبک و سیاق گذشته تنها در کمیته 
انضباطی حاضر باشــد. اطالع رســانی به 
دانشجو برای دعوت به کمیته هم از طریق 
تماس تلفنــی، پیامک و ســامانه آموزش 
دانشگاه انجام می شــود و تفهیم و دعوت 
کتبی در زمان حضور به دانشــجو تحویل 
می شــود. اســتنکاف دانشــجو از حضور 

هم تبعاتــی دارد و پرونده او غیابی و بدون 
دفاعیاتش بررسی می شود.

محرمانگی
پرونده دانشجو در اختیار او قرار نمی گیرد. 
او تنهــا می تواند آن را مطالعــه کند و از آن 
یادداشــت بــردارد و حتی داشــتن کپی 
از آن هــم منوط به تشــخیص دبیر شــورا 
است. در شــیوه نامه جدید شاکی، شهود 
یا گزارش دهنده می تواننــد بخواهند نام 
آنها افشــا نشــود. موضوع نامأنوســی که 
مایه تعجب ناظران شــده اســت؛ کسی از 
شــما شکایت می کند و هویت او برای شما 
افشا نمی شود. به نظر می رسد قانون گذار 
سعی داشته شرایط را برای گزارش تخلفات 
ســهل و هموار کند تا افراد بیشتری تمایل 
به گزارش تخلفات یا شهادت دادن داشته 
باشند. با این حال این مسأله آنقدری مایه 
تردید بوده که انتســاب تخلف به دانشجو 
را تنهــا بــه این دلیل مشــروط بــه تأیید از 
سوی شــورا کرده اند. اگر هم تنها به دلیل 
چنین گزارشی حکمی داده شود، کمیته 
مرکزی وزارت علــوم می تواند رأی صادره 

را نقض کند.

یکسندمبهم،کلیگوو
سریعالتغییر

آیین نامه انضباطی دانشــگاه و شیوه نامه 
اجرایــی آن دچار کلی گویی و جرم انگاری 
زیادی اســت. همــه آنچه در کشــور جرم 
است، به طور طبیعی در دانشگاه هم جرم 
است و باید مجازاتی داشــته باشد. با این 
حال دانشــگاه ابزار و توانایــی الزم را برای 
اثبات پرونده بسیاری از تخلفات در اختیار 
ندارد. ارجــاع جرم هایی مانند ســرقت یا 
ضرب به مراجــع قضایی منطقی تر به نظر 
می رسد. دانشگاه می تواند به استناد حکم 
مراجع قضایی تنبیه هایی را برای دانشجو 

در نظر بگیرد. 
واقعیــت این اســت که کمیتــه انضباطی 
در دانشــگاه همان لولــوی دوران کودکی 
است؛ لولویی که بیشــتر به درد ترساندن 
کودک چشــم و گــوش بســته می خورد تا 
کودکی که می داند در دنیا چه خبر است. 
حداقل در دانشگاه شریف این طور بوده. 
بیشــتر پرونده های بررسی شده در کمیته 
انضباطی دانشگاه و آنهایی که حکم جدی 
داشته اند، تقلب در امتحان بوده و هست. 
جایی که دانشگاه نشان داده شوخی ندارد 
و به راحتی یک نمره 0/25 در کارنامه شما 
به یادگار می گذارد، یعنی کمیته انضباطی 
در عمل همــان کار عرفی خودش را انجام 
می دهد: بررســی و تنبیه تخلفات آموزش 
دانشجویی، نه بررسی پرونده های اخالقی 

دانشجو یا ورود به زندگی خصوصی. 
تغییرات شــیوه نامه انضباطی دانشــگاه 
تقریبــا در هر دولــت یک بار انجام شــده 
اســت. حتی در دوره هــای اول و دوم یک 
دولــت. تغییری چنین ســریع و دائمی در 
شــیوه نامه نشــان از ســهم باالی سلیقه و 
مالحظات گروهــی در قانون گذاری دارد. 
شــیوه نامه اجرایی آیین نامــه در هر تغییر 
تنها یک ویرایش ســاده نشــده، بلکه همه 
جمالت بازنویســی شــده اند. با این همه 
درصد تغییرات در هر دوره چندان نیست و 

کلی گویی ها همچنان ادامه دارد.

شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان چه می گوید؟

درویش کن
گزارش

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  830
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رفتارهایی که فرهنگ ما را شکل می دهند

فرسنگ ها فرهنگ
هفتهبعدجشنوارهایدردانشگاهبرگزارمیشودباعنوانفرهنگوهنراقوامایرانی.بقیهجهانرانمیدانیمولیازقدیمخودمانبرایخودمانمیگوییم
هنرنزدماایرانیاناستوبس.ازآنجاکههنروفرهنگذاتاجنسشانبههمنزدیکاست،میتوانیمدوبارهخودمانبرایخودمانبگوییمفرهنگهمفقطاز
آنماساکنانسرزمینآریاییستوبس.البتهبعضیوقتهابایدخطاببهخودمانقضیهُمشکوعطروعطاررایادآوریکنیموبامروربرخیرفتارهایمان،
سوزنیبهبادکنکمنبسطشدهافتخاربهگذشتهمانبزنیموبدانیمکهتکتکرفتارهایروزمرهماستکهفرهنگماراشکلمیدهد،نهگذشتهایکهنقشی

دروجودشنداشتهایموفقطمیخواهیمازکاشتههایشبرداشتکنیم.

همانطور که در سرمقاله شنبه خدمت تان عرض کردیم، امروز روز »فرهنگ 
عمومی« است. به این معنی که احتماال کلی نهاد مختلف در دانشگاه و در 
سطح کشور، یک عاَلم همایش و مراسم برگزار می کنند در راستای پرداختن 
به این مسأله مهم. از آنجا که شاید دانشگاه خودمان هم بخواهد یکی برگزار 
کند، گفتیم بیاییم نمونه های درون دانشــگاه مان را بررســی کنیم. این شد 
که از دوســتان خواســتیم برایمان مواردی هر چند اندک را که به نظرشــان 
می رســد بفرســتند، اما دیدیم بعضی ها انگار خیلی شاکی هستند و لحن 
صحبت ها کمی تند اســت، یک مقداری تلطیفش کردیم تا به احساســات 

کسی لطمه ای نخورد:

استادانبزرگوار!سرورانهمهما!
z	 زمانی که دانشجویان وارد دانشــگاه می شوند، به  طور اتوماتیک بین او و

شما رابطه ای تعریف می شود به نام »استاد راهنما- دانشجو« که اصلی ترین 
ویژگی آن، تعامل اســت. یعنی باید برایش وقــت بگذارید، راهنمایی اش 
کنید، ســواالتش را جواب دهید و ... حاال می دانیم سرتان شلوغ است و 
بیزینس وقت برای کســی نمی گذارد ولی گوشه چشمی هم به ما داشته 
باشید. هم ثواب دارد، هم راستش وظیفه تان است. حداقلش دیگر همان 
اندک زمان هایی که پشت در اتاق تان اعالم کرده اید، برای رسیدگی به کار 

ما آسمان جل ها حضور داشته باشید.
z	 اینکه ما دانشجویان با قیافه هایی به زیبایی زوج پیت-جولی )سابق( به دنیا

نیامده ایم، جبر زمانه است و بس. حاال این درست است که شما بیایید سر 
جلسه امتحان و از روی قیافه ها و اینکه چقدر در خاطرتان مانده اند، آدمها را 
با A و B و... رتبه بندی کنید و بر همان اساس نمره بدهید؟ تکلیف Qها چه 
می شود؟ با Yها چه می کنید؟ اصال با رویش ناگزیر Zها چه خواهید کرد؟

z	 باور کنید ما هم می دانیم اوضاع اقتصادی بد است و شرایط بدتر، کال خیلی
چیزها را خودمان می دانیم. اگر ندانیم هم راننده تاکسی های محترم هر روز 
بهمان یادآوری می کنند. شما دیگر این کار را نکنید. بگذارید اندک امیدی 
داشته باشیم. اندی دوفرین هم بعد از 20 سال  از زندان فرار کرد، شاید ما 
هم به جایی رســیدیم؛ پس لطفا مورگان فریمن نباشید )اسم کاراکترش 

»رد« بود، گفتیم شاید یادتان نباشد(.
z	 کمتر ماشــین بیاورید دانشــگاه. اگر هم می آورید، جایــی پارکش کنید

کــه رفت وآمد بقیه را با مشــکل مواجــه نکند. اگر هــم ترجیح می دهید 
رویه خودتــان را ادامه بدهید، حداقل از دانشــگاه بخواهید دوره رایگان 
»پارکور« برگزار کند که دانشجوها بتوانند به کالس شان برسند. ضمنا اگر 
خط و خشــی روی ماشین تان دیدید، کار ما نیست. پنچری الستیک تان 

هم همین طور.
z	 درست است که شما االن استاد هستید ولی خب شما هم زمانی دانشجو

بوده اید و اگر کمی حافظه تان یاری کند، شرایط امروز ما را تجربه کرده اید. 
حاال درست است که هر بالیی استادان محترم شما سرتان آورده اند، االن 
به فکر جبرانش باشــید و روی دانشجوی امروز پیاده کنید؟ چند پله ای از 
آن باال بیایید پایین و رفتارتان با دانشجو اندکی با احترام بیشتر باشد، باور 

کنید آسمان به زمین نمی آید.

دانشجویگرامی!آیندهسازفردا!باشمام،دوستعزیز!
z	 نمی دانم چطوری می شود که شما هیچی درس نمی خوانید، ولی نمره تان

19.98 می شود. تقاضا داریم راهش را به ما هم نشان دهید.
z	 هیچ قضیــه ای در ریاضیات وجود ندارد که بگوید: »مکانیک<صنایع« و

امثالهم. تمام کنید این نمایش مسخره را.

z	 در عوض یک قضیه ای در ریاضیات هست که می گوید: »در هر کالسی که
دانشجویان قصد تعطیل کردن کالس در روز بین تعطیلی را دارند و استاد 
هم می گوید اگر کســی نیایــد کالس را تعطیل می کند، وجود دارد یک یا 
چند دانشجو که آن کالس را شرکت می کنند.« کشف علت این بیماری تا 

امروز هنوز ممکن نشده.
z	 مادربزرگ تان چون زانویش درد می کرد و نمی توانســت در صف بایســتد

زنبیل می گذاشت. شما چرا 8 صبح کیف خود را در سالن مطالعه مرکزی 
که کلی آدم در صفش هستند، رها کرده و جایی را اشغال می کنی ولی تا 

12 برنمی گردی؟؟
z	 ».درس نمی خوانم، پس هستم. تازه خیلی هم باحال و »کول« می باشم«

فقط در تخیل تو صدق می کند.
z	 پوســت موز زباله کاغذی محسوب نمی شــود. در نتیجه سطلش با سطل

زباله های کاغذی فرق می کند. معموال هم رویش می نویسند.
z	 در یک معبر باریک که نفر پشــت ســری تو چاره ای جز اینکه پشت سرت

راه بیاید ندارد، ســیگار نکش. می دانــم آن لحظه خودت را کیانو ریوز )در 
نقش کنستانتین( می بینی، ولی آن شخص عقبی فقط یک دودکش بزرگ 

می بیند که دارد خفه اش می کند.
z	 اگــر امتحانت را خــوب دادی، الکی نگو: »افتضاح، گنــد زدم و...« قول

می دهیم کتکت نزنیم. فوقش بعدا آدم اجیر کنیم بکشنت.
z	 خواهش می کنم، التماســت می کنم، »ه و کسره« را رعایت کن. »کتاب

دست او بود« درست اســت، نه »کتاب دسته او بود«. به چشم بقیه رحم 
کن که باید این ملغمه بی سروته را چند بار بخوانند تا منظورت را بفهمند، 
تازه اگر از شوک وارده سکته نکرده باشند. هی هم نگو: »ول کن حوصله 
داری!« ایــن یکــی خیلی خطری شــده، مثــل ویــروس دارد همه جا را 

می گیرد. امروز و فرداست که فرهنگستان زبان و ادب اعالم کند: »معادله 
فارسیه کلمه system، »ساماِن« است.«

z	 ،محض اطالع شمایی که در صف سلف می روی کنار دوستت می ایستی
فقط اینطوری می شــود با یک حرکت، یک نفر را »زنبیــل« و بقیه را ]...[ 

فرض کرد.
z	 برای راه انــدازی »اولین نشــریه... دانشــگاه صنعتی شــریف« دالیل و

پیش نیازهایی الزم است، که قطعا »حوصله ام سر رفته« جزوشان نیست.
z	 اگر امتحانت خراب شد، تمرین را نرســیدی بنویسی، ددالین پروژه را رد

کردی و هر مشــکل دیگری برایت پیش آمد، مجبور نیستی هر دروغی به 
ذهنت رســید، به اســتادت بگویی. راســتش را بگو که نجات در صداقت 

است و بس.

خوابگاهیعزیزدل!ایبدترازخودمرنجکشیده!
z	 شــاید باورت نشــود، ولــی اینجا دربــار پادشــاهی تو نیســت و بقیه هم

خدمتکارانت نیستند. بعد از آن نیمرویی که درست می کنی برای خودت، 
جمع کردن پوســت تخم مرغ ها و تمیز کردن گاز هم وظیفه خودت است، 

نه دیگران.
z	 درســت است که اینجا همه خودی هســتند، ولی دیگر نه اینقدر. لطفا با

پوششی رفت وآمد کن که دیگران مجبور نشوند مثل فیلم »Bird box« با 
چشم بند در خوابگاه تردد کنند.

z	 شــیر آب را باز کن، نه اینکه بزن منفجرش کن. شاید باورت نشود، ولی با
فشار آب خیلی کمتر از این، هم کارت راه می افتد، هم آب هدر نمی رود. 
تازه از آن عجیب تر، می شود ظرف ها را اسکاچ کشید، بدون اینکه آب چند 

دقیقه در بک گراند بی خود و بی جهت شرشر برود.
z	 مهمانان پرسروصدای نیمه شب، حبیب شما هستند نه بقیه. فقط خواب

است که حبیب همه است.

تشکلدانشجوییمحترم!
ایدغدغهمند!ایموثردرفضایجامعه!

z	.ذکر منبع نشانه شخصیت شماست 
z	 وقتی 90درصد دانشــگاه چیزی را قبول ندارند، قوی باشید و آن حرف را

از جانب خود بگویید، نه به نقل از دانشگاه.
z	 قوانین برای همه گروه ها و تشــکل ها وضع شده. شــما استثنا و باالتر از

قانون نیستید.
z	 حضور شــما در یک تشکل، فقط نشــانه فعال بودن شماست. دیگر موارد

مانند »من بهتر می فهمم، من صالح می دانم، من خوب تر از بقیه ام، فقط 
طرز فکر من درست است و...« جز در ذهن شما حقیقت ندارند.

کارمندانعزیزدانشگاه!
ایاعضایجدانشدنیخانوادهمحترمشریف!

z	 دانشجو وقتی به شــما مراجعه می کند، یعنی کارش گیر افتاده و از روی
شکم سیری و سر رفتن حوصله پایش را به اتاق شما نرسانده است. درست 
اســت که مثل باقی ارباب رجوع های بیرون دانشگاه بلد نیست داد بزند 
و همه جــا را به هم بریزد ولــی کارش را راه بیندازید که هم ثواب دارد و هم 

خدای نکرده و جسارتا وظیفه شماست.
z	 ساعت کاری دانشگاه از 8 صبح تا 4 عصر است و ساعت ناهار و نماز هم در

هر نیمه سال مشخص شده؛ پس در این ساعت ها دفتر کار را به حضورتان 
مزین کرده و مراجعان را از باب تان نرانید.

 سحر 
بختیاری

گزارش

آخــر این مطلب را هم اختصاص می دهیم به تقدیر و تشــکر از کســانی که 
مثال های نقض موارد باال هســتند و وجودشــان باعث می شــود آدم کمی 

دلش خوش بشود.
z	 مثــل آن دوســت درس خوانــی کــه دغدغه مند اســت و به جــای اینکه

تمرین هایــش را بدهد دیگران کپ بزنند، برایشــان کالس رفع اشــکال 
می گذارد.

z	 مثل استاد نازنینی که هم و غمش وضعیت دانشجویانش است و خودش

خیلی پیگیر سراغ شان را می گیرد.
z	 مثل خوابگاهی عزیزی که ذاتا وجودش جز مهربانی نیســت و با خودش

می گوید: »بچه ها خســته ن، گناه دارن« و تمام بهم ریختگی ها را مرتب 
می کند.

z	 عضو انجمنی که خودش را مسئول می داند و حواسش هست از موقعیت
و شرایطش سوءاستفاده نکند.

z	 کارمند شریفی که با روی باز و اخالق خوب با دانشجوها صحبت می کند

و ازشان طلبکار نیست.
z	 و تی ای خوبی که دانشــجو را به خاطر ندانستن جواب یک سوال تحقیر

نمی کند.
همان طور که گفتیم، هر سال کلی همایش برای »فرهنگ عمومی« برگزار 
می شود. معلوم نیست باالخره چه زمانی قرار است بفهمیم »گرامی داشتن« 
کافی نیست و اقدامات عملی الزم است. تا وقتی ما برای هر چیزی فقط در 
حد گرامی داشتن اقدام می کنیم، همین آش است و همین کاسه. خالص.

هنرش نیز بگوی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  830

   1398 مـاه  آبان   14 سه شنبـه 
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بهمنفالحکارشناســیاشراکامپیوترخواندولیبرایارشــدودکترامهندســیرارهاکردوبهســراغمدیریتبازرگانیرفت.سابقهمدیریتدرپتروشیمیو
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ووضعیتآیندهبازاربورسوراههایامتحانشدهسرمایهگذاریدراینبازار.

نرخارزبعدازآنافزایشافسارگسیختهدرسال
گذشــتهوضعیتنزولیبهخودگرفتهاســت.
پیشبینیشماازنرخارزدرسالآیندهچیست؟
اگر بخواهیم متناســب با تورم و رشد نقدینگی و وضعیت 
اقتصــادی قیمت ارز را بررســی کنیــم، می بینیم که نرخ 
ارز االن به صورت دســتوری کنترل  شده است. از طرفی 
مقــدار زیادی ارز خانگی داریم. با افزایش قیمت ارز اینها 
فروشنده می شوند و بر اســاس قانون عرضه و تقاضا جلو 
رشــد نرخ ارز گرفته می شــود. نرخ ارز می تواند بیشتر از 
اینها باشد اما خوشبختانه تقاضایی وجود ندارد. در جامعه 
به اشــتباه این طور جا افتاده کــه مصرف کننده ارز بدنه 
غیردولتی اســت در صورتی که اصلی ترین مصرف کننده 
ارز خود دولت اســت، عرضه کننده هم دولت اســت. فکر 
نمی کنم با توجه به انباشت ارز خانگی و اقدامات نظارتی 
بانک مرکزی برای سرکوب تقاضای سفته بازی، سال آینده 
اتفاق خاصی برای نرخ ارز بیفتد و شاید کاهش پیدا کند. 
وضعیتبهرهبانکیچطورپیشبینیمیشود؟
دوبارهبهسمتسودهایعجیبوغریبحرکت

خواهدکرد؟
بانک داری ما قرار بود اســالمی باشد اما کامال ربوی شده 
است. حجم عظیمی از نقدینگی در بانک ها می چرخد و 
خودش تولید نقدینگی می کند. االن هم یک معضلی پدید 
آمده که نمی توان بهره بانکی را کم کرد، چون اگر بهره کم 
شــود، نقدینگی از بانک به ســمت بازارهای کاذب خارج 
می شود. اگر بهره بانکی زیاد شود، تولید نقدینگی کرده و 
بخش مولد اقتصادی را سرکوب می کند. تا چند سال قبل 
موسسات مالی اعتباری مثل قارچ رشد می کردند. اینها 
40 تا 50درصد ســود می دادند. بزرگ ترین ضربه را سال 
92 همین موسسات به بورس زدند. این موسسات عمده 
نقدینگی را از تمام بازارها جمع کردند. نتیجه را هم دیدیم 
که چه بحرانی برای کشور ایجاد شد. حتی بین بانک ها هم 
یک رقابت ایجاد شده بود که سودهای غیرمعقول بدهند. 
این مدل بانک داری ما کامال محکوم به فنا است و در هیچ 
مدل اقتصادی توجیه نمی شــود. بــا جهش ارزی اخیر و 
تســعیری که بانک ها انجام دادند، به طور موقت از بحران 
خارج شدند و سرپا ماندند اما تا وقتی بهره بانکی اصالح 
نشــود، این ســاختار ایجاد تورم و بحران می کند. به طور 
کلی در ســال آینده ســود بانکی تغییر خاصی نمی کند. 
کســری بودجه که دولت دارد )حداقل 300 هزار میلیارد 
تومان( از محل اوراق قرضه باید تأمین شــود. ســود اوراق 
حدود 20درصد است که همین عدد احتماال معیاری برای 

حداکثر سود بانکی هم باشد.
بازارمسکنچه؟سالآیندهاتفاقخاصیدرآن

رخخواهدداد؟
اگــر مســکن لوکــس را در نظــر نگیریــم و در محــدوده 
مصرف کننــده بررســی کنیم، ما ســالی 500 هزار واحد 
مســکونی نیاز داریم اما این مقدار تولید نمی شود، یعنی 
همیشه سمت تقاضا قدرتمندتر است. این تقاضا در بازار 
انباشته می شود و هر چهار سال یک بار تبدیل به جهش و 
تقاضای شدید می گردد. سال آینده بخش مصرف کننده 
مسکن رونق خواهد داشــت ولی قاعدتا مانند سال های 

گذشته نخواهد بود.
چراقیمتهادربازاربورسبعدازافزایشقیمت

ارزجهشزیادیداشت؟
درصد باالیی از شرکت های بازار سرمایه ما صادرات محور 
اســت؛ پتروشــیمی، معادن، فلزات، فوالد و... . پس این 
جهش در رشــد قیمت ها بعد از رشد نرخ ارز را نمی توانیم 
جهــش بنامیم؛ نه صادرات رشــد کرده و نــه نرخ جهانی 
محصوالت جهش خاصی داشته است. بازار صرفا خودش 
را با قیمت های تعادلی ناشــی از رشد نرخ ارز به روز کرده 
اســت. مثال ســود حاصل از فروش اوره و آمونیاک با نرخ 

جدید ارز تســعیر می شــود. شــرکت های صادرات محور 
بــا افزایــش نــرخ ارز DPS )درصد ســود تقســیمی بین 
سهام داران( سالیانه شان صعودی خواهد شد و گپی بین 
ارزش واقعی و ارزشی که داشتند ایجاد می شود که اسم آن 
رشد نیست و صرفا تطبیق با قیمت های جدید است. این 
را هم در نظر بگیریم که خیلی از سهم ها مانند پیمانکاری 
و به خصوص سیمانی سال هاست که درجا زده اند و حتی 
نصف ارزش جایگزینی شــان هم معامله نمی شوند. یکی 
از اشکاالت بسیار بزرگ دیگر قیمت های دستوری در بازار 
است. مثال ســیمانی ها به شــدت قیمت محصوالت شان 
کنترل می شــود. در خیلی از صنایع همین طور اســت و 
قیمت ها از سوی دولت کنترل می شود. این کنترل قیمت 

ضربه زیادی به سودآوری شرکت ها می زند. 
چــرابــازاربــورسدرچندوقــتاخیربــهاین

وضعیتافتادوایننزولراتجربهکرد؟
قطعا دخالت وجود دارد، چون ساختار اقتصاد، دولتی و 
دستوری است. شخص وزیر می گوید: »افرادی زنگ زدند 
و ابراز نگرانی کردند در مورد بازار سرمایه«، پس این فرضیه 
به وجود می آید که دست هایی در این ریزش دخیل هستند 
و مدیریت شده است. به نظر من ریزش های اخیر طبیعت 
بازار بود و در همه دوره ها هم این اصالحات بوده اما کسانی 
به آن دامن زدند. اینکه وزیر بگوید ما نگران بازار بودیم، به 
جای کمک ضربه می زند. کال وقتی افراد مســئول کشور 
در هر حوزه ای اعالم نظر کنند، بسیار باید مراقب باشیم. 
متأسفانه مدیران اقتصادی ما سواد کافی در حوزه اقتصاد 
ندارند. بیشــتر پست ها تعهدمحور بوده تا تخصص محور. 
آقای وزیر مصاحبه کرده که »ما عمق بازار را باال برده ایم«، 
اصــال بازار ما عمقی ندارد. بــازاری که صبح صف خرید و 
ظهر صف فروش اســت، عمقش کجا بود؟ بازار ما بســیار 
کوچک و محدود اســت، ســال های ســال هیــچ اتفاقی 
برای ســهم ها نیفتاده که بگوییم عمیق شده، با کمترین 
دخالــت می توان تغییرات بزرگ ایجاد کرد. در منفی های 
اخیر بعضی از صندوق ها و شــرکت های ســرمایه گذاری 
سوءاســتفاده کردند. رفتار هیجانی سهام دار خرد هم به 
شــرایط دامن زد. به نظر من انتظارات کاذب سهام داران 
یک حباب بزرگ در ذهن افراد ایجاد کرده بود، اما منفی ها 
کمک کرد انتظارات معقول شود و این شرایط به رشد بازار 

کمک می کند. 
توصیــهشــمابــرایورودبــهبــازاربــورسو

سرمایهگذاریدرآنچیست؟

بازار سرمایه پرریسک است. ممکن است نماد یک شرکت 
چند سال بسته باشد )مثال بانک صادرات(. اصوال افرادی 
که ســرمایه به بازار می آورند، خیلی باید مراقب باشــند. 
همان قدر که انتظار مثبت می رود، منفی ها را هم ببینند. 
به هیچ عنوان توصیه نمی شــود افراد با پــول اجاره ای یا 
پول موقت وارد بازار شــوند. مثال خانه اش را به طور موقت 
می فروشد تا با آن ســهام بخرد، یا وام و قرض و غیره. این 
کار بســیار پرخطر و غیرعاقالنه اســت. این افراد معموال 
تصمیمات هیجانی می گیرند، انسان های طماعی هستند 
و بــا ضرر بازار را ترک می کنند. الزم نیســت اتفاق خاصی 
بیفتد تا ضرر کنند. چند اشتباه پشت سر هم کافی است 
تا سرمایه از دست برود. هرکس می خواهد وارد بازار شود، 
حداقل باید یک سال تجربه کسب کند، بعد از آن می تواند 
10درصد ســرمایه را وارد بازار کند؛ آن هم سرمایه ای که 
تا یک ســال به آن نیاز ندارد و برای 80درصد این سرمایه 
اصال صحیح نیســت وارد نوسانات هفتگی و ماهیانه بازار 
بشود. از اینجا به بعد سهام داران حتما باید به طرح توسعه 
شرکت ها توجه کنند، p/e )نسبت قیمت به سود هر سهم( 
تاریخــی را ببیننــد و حتما بــا افراد آگاه مشــورت کنند. 
خیلی از شــرکت ها سود انباشته عالی دارند، دارایی های 
زیادی دارند که از محل تجدید ارزیابی ســودهای خوبی 
می دهند، همچنین شرکت هایی که در تولیدات و فروش 
انحصاری هستند. اینها گزینه خوبی برای سرمایه گذاری 
هســتند. در نهایت افرادی که پرتفوی )سبد سهام یا سبد 
دارایی ها( خوب تشــکیل داده اند، بیشتر از نوسان گیرها 

سود می کنند.
آخرشبااینبازارســرمایهبایدچهکرد؟امیدی

بهآیندهآنهست؟
بازار ســرمایه ما طفلی نوپا اســت و ما چاره ای نداریم که 
اقتصاد را از بانک محور به ســمت بورس محور ببریم. باید 
این طفل را کمک کنیم، روی سخنم با دولتمردان است. 
تنهــا جایی که می شــود پول های ســرگردان و پول هایی 
را که بــا ســفته بازی در بازارهای موازی بحــران به وجود 
می آورند، هدایت کرد همین بورس اســت. پول هوشمند 
اســت و تا وقتی بورس بالغ نشــود و رشــد نکنــد، به این 
ســمت نمی آید و من البتــه با وجود تمام این مشــکالت 
بــه این بــازار امیــدوارم و چشــم انداز آینده آن را روشــن 
می بینــم. کســانی که بتواننــد با رعایت اصول اساســی 
 ســرمایه گذاری در این بازار دوام بیاورند، سودهای خوبی 

خواهند کرد.

یک گفت وگوی ساده اقتصادی با بهمن فالح

با پول اجاره ای به بورس نیاییید

هم نیاز و هم راه حل
در گذشته در مورد معنی استارت آپ 
صحبت کردیم و گفتیم از استارت آپ 
تعاریــف متفاوتی وجــود دارد ولی 
آنچه در شتاب دهنده شریف کاربرد 

دارد، یک ســازمان انســان محور است 
کــه یک فعالیــت  نوآورانه را در شــرایط 
عدم قطعیت به صــورت تکرارپذیر اجرا 
می کند. در مورد اهمیت تیم چندین بار 
در این ستون صحبت شده است. در یک 
جمله می توان گفــت تیم بد نمی تواند 
باعث به ثمر رســیدن یــک ایده خوب 
شــود ولی یک تیم خوب می تواند یک 
ایده متوسط را تبدیل به یک کسب وکار 

عالی کند. 
فعالیــت نوآورانه را می تــوان با توجه به 
نیازی کــه به آن پاســخ می دهد، به دو 
دســته تقســیم کرد. دســته اول برای 
نیاز هــای فعلی راه حل جدیــدی ارائه 
می دهند، به عبارت دیگر نیاز و راه حل 
رفع آن در جامعه وجود دارد و محصول 
فعلی نیاز را با یک مزیت رقابتی نسبت 
به حالت قبل رفــع می کند. برای مثال 
می توانیم به تاکسی های اینترنتی اشاره 
کنیم. قبل از شروع کار اسنپ و تپسی 
افراد برای جابه جایی می توانســتند از 
آژانس ها یا وسایل حمل ونقل عمومی 
اســتفاده کنند. با ورود تاکســی های 
اینترنتی، نیاز حمل ونقل از ســوی این 

پلتفرم ها تأمین شده است.
دسته دوم پاسخ به نیاز هایی است که در 
حال حاضر در ذهن افراد جامعه وجود 
ندارد و محصول باعث می شود نیاز های 
جدیــدی در ذهن افراد جامعه شــکل 
بگیرد. مثال قبل از معرفی گوشی های 
هوشمند از سوی شرکت اپل نیاز به یک 
وســیله همراه که تمامــی فعالیت های 
شــخصی فــرد را تجمیع کنــد، وجود 
نداشــته اســت. با معرفی گوشی های 
هوشمند این نیاز در سطح جامعه مطرح 
شد. شرکت اپل با توجه به این موضوع 
که با ارائه راه حل، نیاز را هم ایجاد کرد،  
توانست موقعیت فوق العاده ای در بازار 
به دست آورد )گرچه موفقیت این شرکت 
تنها به یک دلیل نبوده است بلکه دالیل 
متعددی دارد و می توان از چندین نظر 

به بررسی شرکت پرداخت(.
بنابرین زمانی که بــه دنبال یافتن یک 
ایده خوب برای استارت آپ خود هستید 
حتما باید توجه داشــته باشید که ایده 
شما قرار است به چه نیازی پاسخ دهد 
و آیا این نیاز در حــال حاضر در جامعه 
پاســخ داده می شــود یا خیر. بیشــتر 
استارت آپ های ایرانی که تا االن خود 
را به عنوان یک استارت آپ موفق معرفی 
کرده اند، در دســته اول جــا دارند زیرا 
افراد یک جامعه بیشتر به رفع نیاز های 
فعلی خود فکر می کنند تا نیاز هایی که 

هنوز وجود ندارد.

 احسان 
رستمی

گفت وگو

علیرضا 
محمودزاده

استارت آپ
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مسئوالن، ارز 
دانشجویی را معلق کنند

نوسان قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر 
زندگی دانشــجویان خارج از کشور 
دارد که چندان مثبت نیست. آن دسته 
از دانشــجویانی که تمام یا بخشــی از 
هزینه تحصیل یا زندگی شــان بر دوش 
خانواده شــان در ایــران اســت، دچار 
بحران می شوند. این بحران تنها ناشی 
از افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش 
ریال نیســت بلکه با تشــدید تحریم ها 
علیه کشــورمان انتقال پول به خارج از 
کشــور سخت و سخت تر می شود و این 
خود بحرانی را که دامنگیر دانشجویان 
شده تشــدید می کند. همین موضوع 
سبب شده بیشــتر دانشجویان خارج 
از کشور در تالش باشند منبع درآمدی 
در کشــور محل تحصیل خود داشته و 
در پی یافتن کار دانشجویی یا کارهای 
پاره وقت باشــند. بســیار پیــش آمده 
کــه همیــن اشــتغال های نیمه وقت و 
پاره وقــت فشــرده یا مشــغول بودن به 
پروژه های تکی یا دانشــجویی ســبب 
کاهــش کیفیــت تحصیل افراد شــده 

است.
اختصاص ارز دانشجویی با نرخ دولتی 
آن هم در این شــرایط سخت اقتصادی 
در داخــل ایــران و مشــکالت مالــی 
دانشــجویان در خارج از کشور، کمک 
کوچکی به حل بخشــی از مشــکالت 
بــود، با ایــن حال بــا توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــورمان و در نظر داشتن 
این موضوع که تحصیل در داخل کشور 
بســیار کم هزینه تر اســت، انتظار دارم 
مســئوالن، این ارز ِبــا قیمت پایین تر را 
به کاالهای اساسی تر اختصاص دهند 
و در شــرایط فعلی ارز دانشجویی را که 
عمال به اقتصاد کشور فشار وارد می کند، 

معلق کنند.
در حال حاضر تنهــا راه مبادله  پول که 
بتوان گفت قابل  اطمینان هم هســت 
انتقال وجه با مسافر است. در حقیقت 
این دوستان و آشــنایان هستند که در 
هر رفت وآمد خود به ما کمک می کنند 
مبلغــی را جابه جــا کنیم. اگــر به طور 
ناگهانی بنا به هر دلیلی نیاز مالی پیدا 
کنیــم، با توجــه به تحریم ها و شــرایط 
پیش آمده یــا باید از آشــنایان مبلغی 
قــرض کنیم یــا از دانشــجویانی که به 
ایران رفت وآمد دارند بخواهیم برای این 
جابه جایی بــه ما کمک کنند. از طرف 
دیگر انتقال دســتی پول هم مشکالت 
خاص خودش را دارد مثل اینکه حتما 
باید مراحل خوداظهاری به بانک برای 

روشن شدن منبع پول، طی شود.
منبع:ماهنامه98+)نشریهالکترونیکیویژه
دانشجویانایرانیمقیمخارج(
*دانشجویکارشناسیارشد
متالوژیدانشگاهRWTHآخن

 محسن 
بهرامی*

روی خط 
خارج

تحصیالت تکمیلی در MIT؛ زندگی در فشار مالی

شما خوش شانس هستید که اینجاییید
صدای مدیر دانشگاه در گوشم می پیچد که 
»شما خوش شانس هســتید که اینجایید« و 
من متشکر هستم که در MIT درس می خوانم 
و تحصیالتی در سطح جهانی خواهم داشت 
کــه در آینده به مــن کمک خواهــد کرد. اما 
در این نوشــته می خواهم به مدیران دانشــگاه نشان دهم 
چقدر سخت اســت که با تکیه بر کمک هزینه دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه بتــوان از عهده هزینه های 
همســر و فرزندم برآیم. مدیران دانشگاه نسبت به شرایط 
مالی دانشجوی بین المللی همراه با خانواده اش که ناشی 
از سیاست های دانشگاه است، بی تفاوتند. این سیاست ها 
باعث شــده امثال من در یکی از ثروتمندترین دانشگاه ها 
در ثروتمندترین کشــور جهــان، در نزدیکــی خط فقر در 
تالش برای تأمین مالی زندگی باشم و در عین حال تهدید 
به اخراج هم بشوم. این مشــکل بسیاری از دانشجوهای 
تحصیالت تکمیلی اســت و من آن را نه برای درخواســت 
کمک های خیرخواهانه بلکه برای تغییر در ســاختارهای 

دانشگاه بیان می کنم.
قوانین ایــاالت متحده اجازه کار به همســرم نمی دهند و 
تنها منبع درآمد ما همان کمک هزینه تحصیلی دانشــگاه 
است به مبلغ ساالنه 30 هزار دالر که با توجه به هزینه های 
زندگــی، خانواده را از نظر مالی در تنگنا قرار داده اســت. 
هزینه های مسکن در شهر کمبریج بسیار باال است و تقریبا 
70درصد هزینه های ما صرف مسکن می شود، بسیار باالتر 
از سقف تعیین شده در وزارت مسکن و توسعه شهری. این 
در حالی است که محل اسکان ما ارزان ترین انتخاب برای 
ما بود. دانشگاه هیچ کمک اضافه ای نمی کند، حتی برای 
دانشــجویانی که تحت نظر خودش اسکان داده شده اند. 
در نتیجــه من حتی نمی توانم اولیــن نیازهای زندگی ام را 
تأمیــن کنم و معموال چند روز پــس از پایان موعد پرداخت 
هزینــه ثبت نام، هزینه ها را پرداخــت می کنم. یک بار پس 
از تأخیر 3 روزه، 100 دالر جریمه و تهدید به اخراج شدم.

حتی اگر هزینه های اسکان را نداشتم، هزینه بسیار باالی 
بیمــه ســالمت خانــواده دانشــگاه )400 دالر در ماه( به 
تنهایی فشــار مضاعفی وارد می کنــد. بعد از آن باید مبلغ 
اندک 50 دالر در ماه را به عنوان هزینه زندگی دانشــجویی 
پرداخت کنم. در نهایت هفته ای کمتر از 60 دالر برای غذا، 
حمل ونقل و دیگر هزینه های جاری زندگی باقی می ماند. 
علی رغم اینکه در دو سال گذشته راهکارهایی برای کمک 
به بهبود شرایط ما اتخاذ شده، تغییر سیاست های دانشگاه 
باعث شــده زندگی ناممکن شــود. برای مثال MIT از دو 
سال قبل هزینه های مراجعه به اورژانس خارج دانشگاه را 
به 100 دالر افزایش داد، سپس ساعت های مراجعه را هم 
نصف کرد )از 8 صبــح تا 7:30 بعدازظهر( و روی خدمات 
کودکان هم محدودیت گذاشــت. هرچند همین خدمات 
محدود هم معموال ارائه نمی شود و به ما می گویند یا به خارج 

دانشگاه مراجعه و یا شکایت تنظیم کنیم.
اتفاق ناراحت کننده ای که چند ماه قبل برای من رخ داد، 
مرتبط با این موضوع است. فرزند من تب شدیدی گرفت، با 

بخش اطفال تماس گرفتیم و شرایط را شرح دادیم. گفتند 
وقت خالی وجود ندارد و یا باید به اورژانس مراجعه کنیم یا 
به بیمارستان کودکان. در بیمارستان گفتند اگر تب تا روز 
بعد کم نشد، حتما باید بچه را به دکترش در بخش اطفال 
دانشگاه نشان دهیم. ســعی کردیم وقتی از دکتر بگیریم 
اما گفتند همچنان وقت خالی نیســت. دختربچه من در 
تب می سوخت و لکه های قرمزرنگی در تمام پوستش دیده 
می شد. برای بار سوم به اورژانس اطفال مراجعه کردیم اما 
باز هم گفتند وقت مالقات ندارند و در نهایت هیچ دکتری 
او را معاینــه نکرد. هرچند پس از یک هفته دختر من بهتر 
شد اما فشار بسیار زیادی به من و همسرم وارد آمد و مضافا 
اینکه باید 300 دالر هم برای مراجعاتم پرداخت می کردم، 

بیشتر از تمام بودجه یک ماهه خودم.
درحالی کــه دیگــران مشــغول برنامه ریــزی بــرای آخــر 
هفته هایشــان هســتند، تغییر سیاســت های دانشــگاه 
باعث شــده ما تمام آخر هفته ها را در اضطراب بگذرانیم. 
اضطراب از اینکه ممکن است بچه ما مریض شود و نتوانم 
از عهده هزینه های درمانش برآیم. من و همســرم حتی در 
اوج مریضی، آخر هفته ها به اورژانس مراجعه نمی کنیم و 
مجبوریم تا صبح روز اول هفته بعد بیماری را تحمل کنیم. 
اما نمی توانیــم چنین کاری را با کودکمــان انجام دهیم. 
تنها می توانیم نیازهای سالمت کودک مان را اولویت بندی 
کنیم، که این به معنای کاهش ســطح ســالمت خودمان 
است؛ از دو سال قبل که درمانگاه MIT اکیدا توصیه کرده 
بود باید عینک بزنم هنوز نتوانسته ام تهیه کنم، با وجود نیاز 

به مراجعه به دندان پزشک نتوانستیم آن را انجام دهیم.
دانشــگاه تغییــرات در قوانین خــود را بدون مشــورت با 
دانشجوها انجام می دهد و نمی داند چقدر می تواند روی 
زندگی آنها تأثیرگذار باشد. دانشگاهی با این سطح ثروت در 

هیچ یک از نظرسنجی هایش درباره وضعیت سالمت روانی 
دانشجوها و خانواده شان سوالی نپرسیده است. هرچند از 
طرف دانشــکده و استاد راهنما حمایت های زیادی از من 
شده اما متأسفانه مدیریت دانشگاه با وجود درخواست های 
متعدد من طی شــش سال گذشــته حتی ذره ای حمایت 
نداشــته است. این رویکرد که »شما خوش شانس هستید 
که اینجایید« یا »شما مسئول مشکالت خودتان هستید« 
فراگیر شــده اســت. مثال وقتی یک بار از مسئول ثبت نام 
خواستم جریمه دیرکرد یک هفته ای مرا تا ترم بعد معلق کند 
 MIT« تا بتوانم آن را پرداخت کنم، در میان جمع فریاد زد
موسسه خیریه نیســت« و مرا در کمال شرمساری به دفتر 
دیگری فرستاد. در آنجا به من گفته شد »دانشگاه همیشه 
در برابر هزینه های تحصیلی قوانین مشخصی داشته و شما 
هم این را می دانستید و پذیرش گرفته اید و بدتر از آن، یک 

بچه هم دارید« که باز هم باعث شد خود را سرزنش کنم.
هرچند می دانم بر اســاس قوانین دانشگاه، کمک هزینه 
تحصیلی قرار نیســت تمام هزینه های زندگی را پوشــش 
دهد اما دانشــجویانی مثل من چگونــه باید زندگی کنند 
وقتی این کمک ها حتی یک چهارم هزینه هایشــان را هم 
پوشش نمی دهد؟ دانشگاه الاقل می تواند بودجه ای برای 
مسکن دانشــجویان واجد شرایط اختصاص دهد. شرایط 
فعلی غرور ما را به عنوان دانشــجو و پدر و مادر خدشــه دار 
می کند. تنها می توانم داســتان زندگی خــود را با دیگران 
مطرح کنم تا بدانند آنها هم در ســختی های زندگی شان 
تنها نیســتند. با این حال افتخــار می کنم که همچنان در 
حال تالش برای خانواده ام هستم. اما به عنوان دانشجوی 
یکی از بهترین دانشگاه ها فکر می کنم لیاقت زندگی بهتری 

را داشته باشیم.
thetech.com:منبع

سرمایه گذاری روی توسعه پایدار
 The Wonderful Company استورات و لیندا رزنیک، مالکان
که یک شــرکت صاحب برنــد و تولیدکننده مــواد غذایی 
اســت، مبلــغ 750میلیــون دالر بــه دانشــگاه صنعتی 
کالیفرنیــا )Caltech( کمــک کرده انــد تــا در مســیر 
 پژوهش های نوآورانه حول توســعه پایدار محیط زیســت 

مصرف شود.
این مبلغ در رتبه دوم بیشترین کمک های پژوهشی به یک 
دانشگاه به شمار می آید. نکته قابل توجه برای ما نه مبلغ 
اهدایی بلکه تعیین چگونگی استفاده از این مبالغ از سوی 
اهداکننده و موافقت دانشگاه است. شرکت واندرفول در 
سال 2009 تعهد کرد مبلغ 21میلیون دالر را برای تأسیس 

مؤسســه رزنیک در دانشگاه کلتک اختصاص دهد که در 
بحث توسعه پایدار انرژی متمرکز باشد. مؤسسه رزنیک در 
ساختمان جدیدی با 7000 متر مربع زیربنا ساخته خواهد 
شــد و مرکزی بــرای تحقیقات در این حوزه در دانشــگاه 

کلتک خواهد بود.
این موسسه ضمن سرمایه گذاری روی کارهای پژوهشی در 
این حوزه، متخصصان رشته های مرتبط را گرد هم می آورد 
تا روی یکی از مهم ترین مشکالت امروز بشریت کار کنند: 
موضوع تغییرات آب وهوایی. موضوعاتی که در این زمینه 
تعریف شده اند شامل علوم خورشیدی، علوم آب وهوایی، 
انرژی، سوخت های زیستی، پالستیک های تجزیه پذیر، 

منابــع آب و محیــط زیســتی، مهندســی بوم شناســی 
)اکولوژی( و زیست کره )بیوسفر( هستند.

مرغ همسایه

حسین رجبی

گزارش
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سیاه سفید سبز
بعــد از خــروج نماینــده فیفا 
و خوابیــدن جــو اســتادیوم 
رفتــن بانوان، از آنجــا که این 
اتفــاق معموال ســالی یک بار 
و  هــد  نمی د خ  ر بیشــتر 
همه چیز کار خودشــان است 

)راننده تاکسی طور(، می خواهم برای 
شــما از واقعیت هــا و آداب اســتادیوم 

مردانه بگویم:
از مباحــث مهــم در فوتبــال، مبحــث 
زیرســاخت است. زیرســاخت مناسب 
در فوتبــال مــا چیــزی شــبیه »تقوا، 
ایمــان و عمل صالح« در دینی و»خاک 
حاصل خیــز و آب وهــوای معتدل« در 
جغرافیا است. هرموقع و هرجا این کلمه 
را دیدید، بدانید پیچانده شده اید. حتما 
توجیه باشید که زیرساخت یک مفهوم 
مادی و فیزیکی نیســت و وجود یا عدم 
آن بیشتر به حال مسئوالن در آن مقطع 

زمانی بستگی دارد.
حال و هــوای اســتادیوم ها بــه مقدار 
زیادی به نتیجه بازی بستگی دارد؛ اگر 
تیم میزبان عقب بیفتد، به خاطر فشار 
بازی شــعارهای نامناسبی به بازیکنان 
حریف )مخصوصا هنگام وقت کشی(، 
بازیکنان خــودی، داور، مربی خودی، 
مدیرعامل خودی )یک جورهایی تمام 
دســت اندرکاران بازی( حواله می شود 
و کمیتــه انضباطی هــم معموال تالش 
می کند با حکم های خود فضا را عوض 
و حتی فان کند؛ مثال کمیته انضباطی 
همیــن چند وقــت پیش یک تیــم را به 
خاطر شعار هوادارانش علیه مدیرعامل 
آن باشگاه جریمه کرد. در بعضی شهرها 
واقعا ســعی کنید استایل روشن فکرانه 
برنداریــد و در جایــگاه تیــم مهمــان 
ننشینید؛ درست است که سنگ مفت 

است ولی گنجشک شما مفت نیست.
اگر ســیگار نمی کشــید، احتمــاال از 
ســیگار کشــیدن دیگران در اطرافتان 
آزرده می شوید ولی در استادیوم اوضاع 
متفاوت اســت. به قدری در اســتادیوم 
گل و گیــاه مصــرف می شــود و هــوا 
گلخانه ای ست که به احتمال 89درصد 
از »فقط« سیگار کشیدن در دور و برتان 
خوشــحال خواهید شد. البته به جنبه 
مثبت قضیه نگاه کنید که شــما پس از 
حداکثر دو ســه بار اســتادیوم رفتن در 
تشــخیص عطر تمام گل هــا و گیاهان 

زبده خواهید شد.
روی بلیت شما، شماره صندلی تان ذکر 
شــده است. این شــماره به معنای این 
است که شما روی هر صندلی ای ممکن 
است بنشینید غیر از آن صندلی. هرگز 
این اشتباه ناشیانه را مرتکب نشوید که 
برویــد باالی آن صندلی و به کســی که 
روی آن نشســته بگویید »این صندلی 
منه«. خیلی با عکس العمل خوشایندی 

مواجه نخواهید شد، از ما گفتن بود.
و نکته آخر اینکه پس از استادیوم رفتن و 
دیدن بازی، حتما یک مسابقه خارجی 
را از تلویزیون تماشا کنید که بشورد ببرد.

مقصود من از هر دو جهان وصل تو بود /  ور نه ز وجود و عدم آزادم من گویند کز این جهان مگر شادم من / یا خود ز عدم برای این زادم من 
)باباافضلکاشانی،قرنششم،رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آدم هایی که بقیه را بر خودشان مقدم می دانند، یا 
حداقل همان قدر که برای خودشان ارزش قائل هستند، بقیه را هم  به حساب می آورند، 
آدم هایی که ارزش های دیگران را محترم می شمارند، موقعیت های آنها را درک می کنند و 
بلدند خودشان را جای دیگران بگذارند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آدم هایی که 

برای فرهنگ و آینده جامعه و ارزش هایی که برای آیندگان باقی می گذاریم، ارزش قائلند 
و اجازه نمی دهند کم کم بی اخالقی، دروغ گویی، دورویی و ریا فرهنگ غالب جامعه مان 
شــود؛ آدم هایی که محیط دایره خودشان را از »من« به »ما« گسترش داده اند و هرچه را 

برای خود می پسندند، برای دیگران هم می پسندند.

893****0913: که چی؟ هدف چیه؟
قربهالیالله

306****0930: میزگرد بررســی پردیــس برگذار کردید 
بدون حضور هیچ نماینده ای از پردیس؟!

یعنی اساسا نمیخواید به رســمیت بشناسید و یا حداقل 
حرف هاشــون بشــنوید و یا حداقل با این اتمسفر بیشتر 

آشنا بشید؟!
به نظرم اگه بنا بحثی در این زمینه باشه این حق بچه های 

پردیس که نماینده ی ای داشته باشند
من بــه عنوان یکی از بچه های پردیس کــه اتفاقا فعالیت 
تشــکیالتی هم انجام میدم آماده خــودم و همه بچه های 

پردیس رو برای هر نشستی اعالم میکنم
حــاالماکهفراخواندادیموکســیازپردیس
نیومــد؛ولــیمگــهواســههمایــشگرمایــشجهانی،
خرسهایقطبــیروهمبایددعوتکننبهجلســهکه

رسمیتداشتهباشه؟

551****0910: ســالم! میشــه یــه موقعــی هــم جزء 
»ترین«هاتــون، یه »بود و نبودش فرقــی نداره ترین« هم 
به خانم دکتر ایرجی زاد در ســمت مشــاور امور زنان دکتر 

فتوحی بدید؟
جــای گفتــن درســته حــاال واال ســالم.  
مــردانسیاســت،ولــیواقعیــتاینــهکــهکالشــما
جــایزنانسیاســتهــمهرچیبــکاریبعضــیوقتا

بهتره!

تقدیم می شود به ...
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شریف در هوا، هوا در فضا
                       همزمان با هفته جهانی فضا دانشگاه صنعتی شریف میزبان دو فضانورد روسی بود. 15 مهر 98 / بخش دوم

فضانورداولی:ببخشید سفینه ما 2 
نفر بیشتر جا نداره وگرنه چندتاتون رو 

با خودمون می بردیم. 
استاددانشکده)آرامدرگوششان
میگوید(:اگه می شه استادا رو توی 

اولویت بذارید! 
فضانورددوم:به ما گفته بودن شما سواالت علمی دارید. 
نمی دونســتیم اوضــاع اینطوریه. جایی کــه ما می ریم نه 
اینترنت درســت و حســابی هســت و نه امکانات! شرایط 

سخته و همیشه معلق هستیم، می شه گفت رو هواییم.
یکــیازدانشــجوها:اینــا کــه می گیــد مشــخصات 

همین جاست! پارازیت هم دارید؟
)در این لحظه عده ای با پوشــش شــخصی! توی ســالن 
می ریزند و دانشــجوهای ســوال کننده را حســابی کتک 
می زننــد و بلندبلنــد فحش می دهند و ســپس به ســوی 
آدم فضایی هــا می آیند: آهــای رفقا، جمــع کنید یاال که 

خودتون رو با اون طیاره تون توقیف می کنیم!(

فضانوردان با ترس از ســالن تاالرها درمی روند و به سوی 
در خیابــان آزادی حرکت می کنند ولــی چون به زحمت 
می توانند راه بروند زود خسته می شوند و تصمیم می گیرند 

کنار جکوز )پاتوق سیگاری ها( لختی استراحت کنند.
سیگاریاول:داداش آتیش داری؟

فضانورداول:ببخشید من فقط زبان روسی می فهمم!
فضانورددومدرگوشرفیقش:فکر کنم گیر دودی های 
شریف افتادیم. می گن ابرهای اطراف زحل به خاطر اینا 

اسیدی شده!
سیگاریدوم:ســر به سرش نذار. مگه نمی بینی از فضا 
اومدن. بپرس روزی چن پاکت می کشــن اون باال! ببین 

ماری نیست توی جیباش!
)دوباره راه می افتند و می رسند در اصلی(

نگهبانسومی:برگه رو امضا کردید؟
)با تعجب به هم نگاه می کنند(

نگهبانچهارمیوششمی)باهممیگویند(:ولشون 
کن، بدبختا بدجوری ترسیدن.

باهممیگویند:اسپاسیبا!
)چندلحظهبعــد(اولی:کوش؟! همینجا پارک کردیم! 
نیســتش. )رو به نگهبان ســومی(: ســفینه ما اینجا بود 

االن نیست.
نگهبــانپنجمی:شــیفت عوض شــده. چــی می گید 
شــماها. پیشــنهاد اگر دارید بندازید تــوی اون صندوق 
کنار انتظامات. هر 10 ســال درش باز و بررســی می شه. 
مرد حســابی اینجا ســفینه ت رو پارک کردی؟ اینجا شتر 
بــا بارش گم می شــه. خوبه خــودت نبــودی اینجا وگرنه 
خفتت می کردن، لباستو هم می دزدیدن. اینجا محدوده 
 طرشــته! اگــر نمی دونــی بدون! بــا بی آرتی بــرو خونه. 

فقط هل بده!
)بــا زحمت از گیت رد می شــوند( و بعــد از 10 تا اتوبوس 

باالخره سوار می شوند.
)دانشگاهتهران(:اوناهاشون، بگیرید بیارینشون سالن 

پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشکده مهندسی...
*علیرضامختار  

شیخ بزول *

نیش شتر

حتیبادهمبهعدالتبر
همهنمیوزدوزورشبیشتر

ازبقیهبهدادمیرسد.
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