
تکثر  فقط 
وسیله  نیست، 

هدف هم هست

گفت وگو با دکتر حسینی،
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه

#من_هم_ناامیدم
»اینجا دیگه جای موندن نیست. تو هم 

 محمدحسین
هوائی

جمع کن هرچی داری برو. هیییچ کاری 
نمی شه کرد.« اینها را گفت و در را پشت 
سرش محکم بست. با صدای در، سکوت 
برقرار شد. بحث به انتهایش رسیده بود. 
برای کســی که این مسیر را هرشــب با همین ماشین ها طی 
می کند، تجربه عجیبی است این تمام شدن بحث. تو گویی 
همه به نقطه ای از تفاهم رسیده اند و یک یک کلمات همدیگر 
را می دانند. شاید هم آن قدر با مرد مسافر موافقند که حتی در 
همین بحث هم هدفی نمی بینند. ناامیدی شاید صراحتا به 

بیان نرسد ولی چهره ها گویاتر از زبان هاست. 
نمی دانــم چنــد روز از اعتراضــات آبــان گذشــته. حتی 
نمی توانم بگویم هنوز تمام شــده یا نه. اما می دانم بانک ها 
و پمپ بنزین های ســوخته که ترمیم شوند، پدر و مادرهای 
داغدار هم که آرامش پیدا کنند، باز یک چیزی ســِر جایش 
نیست! یک چیزی که در این چند روز عوض شد و شاید دیگر 
هیچ گاه سر جایش برنگردد؛ حتی اگر »قیمت واقعی دالر« 
به 4200 تومان برسد، حتی اگر فالنی برود یا بهمانی را آزاد 
کنند، حتی اگر سورپرایز وزیر جوان رفع فیلتر تلگرام باشد 
و...، ناامیدی اســت که از در و دیــوار می بارد؛ حاال هرچه 
می خواهیم رنگش بزنیم! حال به لطف فضای مجازی و جّو 
مشــترکی که بین عده ای ساخته، ناامیدی من از ناامیدی 

تو قدرت می گیرد و به ناامیدی دیگری قدرت می دهد.
نباید ناامیدی را گسترش داد؟ مخالفم! ناامیدی را بایستی 
گســترش داد؛ در کنــار آگاهــی. از چه ناامیدیــم؟ از چه 
مطمئنیم؟ چه شانسی در چه مسیری داریم؟ اگر قرار است 
از اینکه همه چیز خودش درســت بشود ناامید بشویم، اگر 
از اینکه وضع خوب است و همه خوشحالند ناامید بشویم، 
اگر از اینکه دو ســالی یک انگشــت جوهری کافی اســت 
ناامید بشــویم، اصــال همان بهتر که ناامید بشــویم! چون 
فردایش می دانیم که برخاســتن واجب کفایی نیســت که 
تو برخیزی و من خیالم راحت باشــد که می توانم بنشینم. 
بله، آن سروشــی که نوید آمــدن یک روز خوب را می داد، از 
»آمدن« آن روز کذا ناامید شــده ولی وقتی دست هایش را 
ُمشــت کرده، یعنی به »آوردن« آن روز امیدوار است. نقطه 
ناامیدی از بهبِود خودبه خودِی شرایط، نقطه ای است که ما 
در آن حاضر می شویم تن به هزینه دادن بدهیم؛ چون چیزی 
ارزشمندتر از آینده نمی یابیم. اگر درحال رسیدن به چنین 
نقطه ای نیستیم، باید دل سوخت به حال قدرت بالقوه ای 
که صاحبانش از آن آگاه نیســتند و اگــر در حال حرکت به 
سمت این نقطه ایم، اصال از همین لحظه من هم ناامیدم!
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سرمقاله



رضا علیپور

»روی پای خودمون«ترین
ایــن هفتــه دولت الیحــه بودجه 99 را بــرای بررســی و تصویب 
بــه مجلس فرســتاد. نکته جالــب در الیجه بودجه تغییر بســیار 
اندک بودجه شــریف در ســال 99 نســبت به ســال 98 است که 
از مبلــغ 387 میلیــارد و 112 میلیــون به عــدد 387 میلیارد و 
124 میلیــون و 700 هزار تومان افزایش یافته اســت. به همین 
جهت عنــوان »روی پــای خودمون«ترین را بــه خودمان تقدیم 
می کنیــم کــه در روزگاری با تورم چهل درصــدی می توانیم روی 
 پای خودمان بایســتیم و دست نیاز به ســوی دولت و سفره نفت 

دراز نکنیم.

»جهان وطن«ترین
مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشگاه به روزهای آخر خود رسیده و 
امروز بازی رده بندی و دوشنبه هم فینال برگزار می شود. در مسابقات 
بسکتبال برخالف والیبال و فوتسال معموال تیم ها هویت دانشکده ای 
کمتری دارنــد و هر تیم از دانشــکده های مختلفی بازیکن جذب 
می کند. همین مسأله باعث شده سکوهای این مسابقات هم شور 
و حال به مراتب کمتری نسبت به مسابقات والیبال و فوتسال داشته 
باشد و ِعرق دانشکده ای در تشویق های تماشاگران کمتر به چشم 
بخورد. همین شد که تصمیم گرفتیم لقب »جهان وطن«ترین را به 

این مسابقات و بازیکنان و تماشاگرانش تقدیم کنیم.

هفته ادبیات شریف، نزدیک تر از همیشه

 خدا نخواست 
وگرنه دلم تو را می خواست

یکشنبه
ازدانشگاهتااستارتآپ

پنل گفت وگو با موضوع از دانشــگاه 
تا استارت آپ ویژه برنامه هفته پژوهش 
دانشــکده مکانیک اســت که با همت 
انجمن علمی محور و معاونت پژوهش و 
فناوری این دانشکده از ساعت 17:30 

در سالن جابر برگزار می شود.

چگونهمقالهبنویسیم؟
دکتــر حســن صیــادی کارگاه »روش 
پژوهش و نــگارش مقاالت علمی برای 
دانشــجویان فنــی- مهندســی« را از 
ســاعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات 

کتابخانه مرکزی ارائه می دهد.

دوشنبه
بازهمجشنورودیها

جشن ورودی های دانشکده مهندسی 
و علم مواد از ساعت 16 در سالن جابر 

برقرار خواهد بود.

پروفایلپژوهشی
کارگاه »نقش پروفایل های پژوهشــی 
در رویت پذیــری علمی« بــا ارائه دکتر 
مریم اســدی از ســاعت 10 تــا 12 در 
ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکزی 

برگزار می شود.

رتبهبندیدانشگاهها
خیرالنساء ســیفی ارائه دهنده کارگاه 
»آشــنایی بــا نظام هــای رتبه بنــدی 
دانشــگاه ها« از ســاعت 14 تا 15 در 
ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکزی 

است.

چهارشنبه
خوببنویسم

از ســاعت 9 تا 12 دکتر مریم اســدی 
تکنیک هــای  و  »مهارت هــا  کارگاه 
عمومی نگارش مقاله« و از ساعت 14 تا 
16 دکتر مریم سیدان کارگاه »آشنایی با 
ویرایش زبانی و فنی نوشته های علمی« 
را در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی 

ارائه می دهند.

به عقب برنمی گردیم
دکتر علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم، در برنامه 
بسیج دانشــجویی به مناســبت روز دانشجو گفت: 
»ســال 84 اینطور نمی توانستید دولت را نقد کنید. 
االن هــم فقط دولت را می توانیــد اینطور نقد کنید. 
یکی از دستاوردهای دولت حداقل این بوده است.«
به عقب برنمی گردیم. یکی از شــعارهای انتخابات همین بود نه؟ 
خدا را شــکر که به عقب برنگشتیم به سال 84. خدا را شکر که در 
سال 98 هستیم و می توانیم برخالف سلبریتی ها مالیات بپردازیم 
و بنا به سفارش جناب نوبخت می توانیم مسئوالن را هم دعا کنیم. 

خدا را شکر که در سال 98 می شود با این دستاوردها و حداقل ها 
بر سر منتقدان منت گذاشت. خدا را شکر که به عقب برنگشتیم.

دکتر ربیعی در ادامه گفت: »درمورد بنزین مردم نامحرم نبودند. 
برنامه از قبل بوده و در دوره های مختلف انجام شده است.« 

مردم نامحرم نبودند این شد، خدا رحم کند روزی که دولت، مردم 
را نامحرم بداند. بله جناب دکتر! گران کردن بنزین قبل تر هم رخ 
داده بــود ولی در آن دوره ها، جای دیگری گران شــدن را تصویب 
می کرد و البته تشــکیل صف در پمپ بنزین بر شوکه شــدن مردم 

ارجحیت نداشت.

گفتند: »هفتــه ادبیات« و 
گفتیم: »چشم«! نشستیم 
و ایســتادیم و راه رفتیــم و 
برایش فکر کردیم، چشــم 

گفته بودیم.
اولیــن پیش درآمدش را پیش پای شــما 
در روز های چهارشــنبه و پنج شنبه، 20 
و 21 آذر با عنوان »کارگاه شــعر« برگزار 
کردیــم؛ روز اولش را با حضور دوســتان 
همیشــگی کانون، ابوطالب صفدری و 
محمد جوانمرد، و روز دومش را با حضور 
مبین اردســتانی، محمدسعید میرزایی 
و علیرضا بدیع. دومیــن پیش درآمدش 
را اگــر خدا بخواهــد و معاونت فرهنگی 
دانشــگاه هم، تحت عنوان »کارگاه نثر« 

قرار است برگزار کنیم.
برنامــه اصلــی هــم همان طــور کــه از 
عنوانــش )»هفته« ادبیات( پیداســت، 
قرار اســت یک هفته تماِم دانشگاه را پر 
از عطر و رنگ ادبی کند؛ خیلی بیشــتر 
از این روزهایش که انصافا کم نیســتند 
برنامه های هفتگی و منظم کانون شــعر 

و ادب در تمام طول هفته.
همیــن روز ها هم باید منتظــر فراخوان 
جشــنواره های شــعر و نثــر کشــوری 
دانشــگاه باشــید؛ جشــنواره هایی که 
آثــاری را در هــر دو حــوزه به طور جدی 
جمع آوری می کننــد و اختتامیه آنها در 
اســفندماه امســال برگزار خواهد  شد. 
برنامه های امسال هفته ادبیات شریف، 
عالوه بر اختتامیه جشنواره های کشوری 
شــعر و نثر، شامل کارگاه های تخصصی 
شــعر و نثر هم هســت که با نام »در بوته 
نقد« تــدارک دیده شــده اند و در آنها به 

نقد جــدی و تخصصی آثــار برگزیدگان 
جشــنواره ها با حضور بهترین شاعران و 
نویسنگان کشــور پرداخته خواهد  شد. 
برنامه دیگری هم با عنــوان »نگاهی به 
شعر روزگار« برنامه ریزی شده که جزئیات 
آن در صــورت تأییــد مجــوز، از طریــق 
راه هــای ارتباطــی کانون شــعر و ادب، 

منتشر خواهد  شد.
راستش قصد داشــتیم در هفته ادبیات 
امسال مان، یک کنسرت خوب پاپ هم 
برگــزار کنیم و معیــاری از ترانه و کالم و 
موســیقی خوب روزگار را نشــان دهیم؛ 
تحقیقــات اما نشــان داد کــه نخواهیم 
توانســت؛ اینکه مقصرش گرانی بنزین 

است یا هر چیز دیگر، فعال نمی دانیم.
حاال که این ستون، تا 500 کلمه جا دارد، 
بگذارید بگویــم که ما اعضای شــورای 
کانــون شــعر و ادب دانشــگاه را در این 
یک ماه اخیــر، چیزهایی جز پهپاد های 
نامه رســان شــگفت زده کردنــد؛ مثــل 

قطعی اینترنت که برنامه ریزی های مان 
را حســابی به  هم ریخت و مجبور شدیم 
کل کاری را کــه بایــد در ســه تــا چهار 
هفته می کردیــم، در یک هفتــه به طور 
فوق فشــرده انجام دهیم. حاصلش هم 
شد فشار بسیار زیاد روی دوش اعضای 
شورای کانون و همکاران و همراهانش، 
و شــنیدن این حرف ها از همه طرف که 
همگــی بــه یک طرف ختم می شــوند و 
همانــا همه چیز یک چیز اســت که چرا 
االن...؟ که ما هــم گفتیم که از یک ماه 
پیش کارهایش را پیگیری و نامه هایش را 
زده بودیم و »خدا نخواست؛ وگرنه دلم تو 

را می خواست«.
دلم می خواست حاال که هنوز جا داشتیم 
تا 500 کلمه چیزهایی بگویم؛ چیز هایی 
که شــاید به خاکسترِی این کاغذ اضافه 
می کردند، الاقل کمی غبار از سر دل ما 
برمی داشــتند، اما »گاهی وقتا سکوت 

می تونه بهترین شعر رو زمین باشه«.

شریف 
نیوز

ترین ها

رعنا نوری

گزارش

شنبه
آخرینپرتابها

مســابقات بســکتبال دانشکده ای 
به مرحله پایانی خود رسیده و امروز از 
ساعت 12:15 در سالن مرحوم جباری 
دیدار رده بندی بیــن عمران و هوافضا 
- صنایع برگزار می شــود. دوشنبه هم 
در بــازی پایانی فارغ التحصیالن برای 
تکرار قهرمانی باید از ســاعت 12:15 
 در جبــاری به مصاف بــرق - مکانیک 

برود.

یککارخیرساده
گــروه فرهنگــی خیریــه فردای ســبز 
بــرای این هفتــه برنامه بســته بندی و 
اهدای ارزاق برای خانواده های نیازمند 
را تــدارک دیــده اســت. بســته بندی 
امــروز از ســاعت 9 تــا 14 مخصوص 
خواهران است و فردا از ساعت 12:30 
تــا 18 بــرای بــرادران. اهــدای ارزاق 
نیــز در روزهای دوشــنبه، سه شــنبه، 
چهارشــنبه و پنج شــنبه ایــن هفته از 
ســاعت 19 تا 20:30 برقــرار خواهد 
بــود. بــرای سهیم شــدن در ایــن کار 
خیــر بــه دفتــر فــردای ســبز واقع در 
 فضای روبروی انجمن فارغ التحصیالن 

مراجعه کنید.

آشناییبا»کشمون«
مدرســه توســعه پایدار امروز از ساعت 
15 تا 17:30 نشســت توســعه پایدار 
را بــا موضــوع »نــوآوری اجتماعــی 
بــه ســبک کشــمون« در ســالن دکتر 
مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد 
برگــزار می کنــد. مهمانان ایــن برنامه 
هم بنیان گــذار  قائم پنــاه،  محمــد 
 کشــمون و محمد واعظی مستندساز 

هستند.

پایگاههایاستنادی
بــرای شــرکت در کارگاه »آشــنایی با 
پایگاه های اســتنادی« با ارائه شهرزاد 
شــریفی و فرنوش رقابی از ساعت 10 
تا 12 به ســالن اجتماعــات کتابخانه 

مرکزی مراجعه کنید.

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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حضور سخنگوی دولت در ویژه برنامه روز دانشجو

»به وقت پاسخ«ِ بی پاسخ
همانطورکهپیشبینیمیشــد،برنامهبااســتقبالزیادیشروعشد.اگردیرترازســاعتیکونیمبهجابرمیرسیدید،صندلیخالیایدرانتظارتاننبود.
صندلیهاوپلههایجابرکهپرشدهیچ،محوطهبیرونسالنورویسنراهمدانشجویانتشنهپاسخقرقکردهبودند.دوربینهاوخبرنگارانهمکهآماده
شکارسوژههاوانتخابتیترروزنامههایفردایشانبودند.جوملتهبسالنوپالکاردهایشعاریحسابیسوژهعکاسانشدهبود.امروزدانشجوآمدهبود

تاصدایشرابهگوشدولتبرسانداماچندانامیدیبهشنیدهشدنوپیگیریمطالباتشنداشتوآخرشهمبادستخالیازجابربیرونرفت. بهار غالمی

گزارش

دستازطلبندارم
جمعه بود که بسیج طی بیانیه ای اعالم کرد 
با وجود اقدام زودهنگام برای دعوِت برخی 
مسئوالن به دانشگاه، هریک به نوعی از این 
کار سرباز زدند و حتی بعضا به صراحت نامه 
رسمی ریاست دانشگاه را پاسخ منفی دادند 
اما ســتاد برگزاری ویژه برنامه 16 آذر بسیج 
دست از تالش و پیگیری برنداشت تا باالخره 
یک شنبه خبر حضور سخنگوی دولت تدبیر 

و امید، دکتر علی ربیعی را داد.

شمامیخندیدومردمگریهمیکنند
علیرضا قادری، مسئول بسیج دانشجویی 
در ابتــدا ایــن برنامه را فتح بابــی در جهت 
گفت وگــوی مســتقیم بین دانشــجویان و 
مسئوالن دولت دانســت و بیانات خود را از 
سِر وظیفه انقالبی خواند. از خلف وعده های 
اقتصادی، گــره زدن تمام مقدرات مملکت 
به مذاکــرات، قــرار دادن نظــام در پرتگاه 
فتنه هــای داخلــی به واســطه تصمیمات 
نسنجیده و از هدر رفتن سرمایه اجتماعی 
نظــام به پای اشــتباهات دولت گالیه کرد: 
»شما می خندید و مردم گریه می کنند. شما 
می خندید و مردم اعتراض می کنند. شــما 
می خندید و خون ها پایمال می شود.« اما در 
نهایت ناکارآمدی دولت در رفع چالش های 
کشور را دلیل بر نبود راه حل ندانست، بلکه 
معتقد بود به دســت نســل جوان انقالبی و 

به خود متکی مشکالت حل خواهند شد.

ازمحافظهکاران،امیِدهیچپاسخی
نیست

یوسف ســلطانیان، دبیر انجمن اسالمی از 
وعده های انتخاباتی ای که به امیدشــان به 
دولت تدبیــر و امید رأی دادنــد و حال بعد 
از دو ســال همه شــان لگدمال شده گفت، 
از ســرکنگبین امیدی که صفرای ناامیدی 
فــزود. از سوءاســتفاده از نام میرحســین 
موســوی برای جمع کردن آرا، از شعارهای 
پوچ رئیس دولت در مورد امنیت دانشــگاه، 
از امواج رخوت برانگیز ارعاب ها و تهدیدهای 
نهادهای خودکامه امنیتی که فعالیت های 
دانشــجویی، احزاب و گروه های اجتماعی 
را فلج کــرده، از عاقبت کارگــران هفت تپه 
و هپکــو و از ســرکوب معترضان بــا گلوله و 
عدم انتشــار آمار رســمی کشته شــدگان. 
سلطانیان در نهایت راه برون رفت را در دست 
برداشــتِن رئیس جهمور از بلندپروازی های 
منصب طلبانه و بازگشتن به مردم دانست: 
»اگر نمی توانید به پشــتوانه رأی این ملت، 
نمایش دهنده قدرت ملت باشــید، استعفا 

دهید تا به رأی مردم خیانت نکنید.«

چراآمدهاید؟
بیانیه تند و انتقادی محمدرسول قاسمی به 
نمایندگی از جامعه اســالمی چیزی دور از 
انتظار نبود و توانست به خوبی توانایی قلم را 
در قامت کلمات برای نشان دادن فریادهای 
در گلــو مانده آنان به رخ ســخنگوی دولت 
بکشــاند؛ فریادی که از بیهوده بودِن آمدِن 

سخنگو در جمع دانشجویان شریف شروع 
شــد و با بی کفایت خواندن دولــت در امور 
اجرایی مملکت ادامه یافت و در آخر پیشنهاد 
داد که ای کاش دولت به جای دل بستن به 
برجــام، نگاهی نو به توانمندی های درونی 
خودمان داشت تا با استفاده از ظرفیت های 
انســانی و ســاختارهای اجتماعی درمانی 

باشیم بر دردهای کشور.

دلواپسیم،ناامیدنه
محمدصالح سلطانی، دبیر انجمن مستقل 
سخن خود را از اشتراکی کم سابقه در میان 
تمامی جریانات فکری و سیاســی کشــور 
بر ســر اصِل شکســت خورده بــودن دولت 
دوازدهم شــروع کرد و عملکــرد دولت را در 
ســه محور به نقد کشید: فقدان ایده اصلی 
)نخ نما شدن ایده مذاکره و نیاز به عالجی از 
داخل(، ایستاده بر نقطه رهایی )ولنگاری، 
بی عملی و منفعل بودن دولت(، زیستن در 
میانه بحران هــا )دی 96، بحران آب، فتنه 

دراویش و...(
ســلطانی در آخر گفت که اگــر دولت قصد 

اصالح دارد، باید بــه دنبال طرحی نو برای 
گذر از بحران باشد و اگر دست نیازی به سوی 

دانشگاه دراز کند، رد نخواهد شد.

منهمیکیهستممثلخودتان
ربیعی وقتی پشــت تریبون رفــت، ابتدا به 
دانشــجوها فرصت داد که شعارهایشان را 
بدهند و بعد شروع کند. او اینطور شروع کرد 
که برای گفت وشنود آمده، برخالف برخی 
جناح ها که به گفت-گفت عادت کرده اند. 
16 آذر را نماد آرمان گرایی، عدالت خواهی، 
آزادی خواهی و بی تفاوت نبودن نســبت به 
پیرامون خواند و از اولین حضورش در شریف 
برای تحصن جنبش کارگــری و دادن ایده 
اطالعات بسیج گفت تا تناسب روحیاتش با 
دانشگاه و بسیج را نشان دهد. اذعان داشت 
دولت باید نقد شود اما می گفت که این کار 
در سال 84 و 85 مقدور نبوده و حتی همین 

امروز هم نقد نهادهای دیگر میسر نیست.

پیشبینیکردهبودیم
ربیعی در پاســخ به اعتراض قــادری درباره 

ماجــرای بنزین چنیــن گفــت: »افزایش 
قیمت بنزین یک اثر ماشــه ای داشــت. در 
مقاله ای در ابتدای ســال تحت عنوان »98 
فقط یک سال نیست« به تفضیل بیان کردم 
که عواملی چون ناهماهنگی ســاختاری، 
اقتصاد بیمــار، تخریب عمیق ذهنی و... با 
یک جرقــه به بحران می انجامــد، اما متهم 
شــدم که به فتنه خــط می دهــم.« ربیعی 
همچنین از کوتاه شــدن فاصله آشوب های 

داخلی بیم داد.

اینخانهازپایبستویراناست
سخنگوی دولت علت مشکالت اقتصادی را 
چنین بیان کرد: »میانگین رشد اقتصادی 
کشــور در 40 ســال اخیر زیــر 4% بوده در 
حالی که به سالی 8% رشد نیاز بوده تا شغل 
ایجاد شــود. برای این میزان رشد امسال به 
هزار هزار میلیارد تومن بودجه نیاز است اما 
با تحریم مواجهیم و درآمد نفتی مان حذف 
شده. اینکه امروز به این بال دچار شده ایم، 
تقصیر هیچ دولتی نیســت بلکه به ساختار 
مربوط است. ما توسعه سیاسی و اجتماعی 

توأمان با توسعه اقصادی نداشتیم.« ربیعی 
گفت کــه برجام اتفــاق خوبی بــوده وگرنه 
خروج آمریکا از آن، دشمنان را شاد نمی کرد. 
اشــاره ای هم به ممکن نبــودن انتقال پول 
بانک ها و مســأله به تعویق افتادن پرداخت 
دستمزد ســرمربی خارجی کرد و از سمت 
دیگر از رئیســی برای آغاز و پیگیری مسأله 

فساد تشکر کرد.

ماهمموافقنیستیم
اولین سوال شفاهی درباره معافیت مالیاتی 
سلبریتی ها و موسسات کنکور و عدم توانایی 
در دریافــت مالیــات از وکال و پزشــکان بود 
که ربیعی در پاســخ گفت: »پیشــنهادی از 
کارشناسان سازمان برنامه در ارتباط با بخش 
فرهنگ، یعنی اهل قلم و نه سلبریتی ها داده 
شــده بود کــه آن هم هنوز بــه مجلس برده 
نشــده. قانون مالیاتی در حال تنظیم است 
که در آن به مسأله فرار مالیاتی و مالیات های 
جدید پرداخته خواهد شــد و به زودی برای 

بررسی به مجلس می رود.«

کیکاقتصادمانراخوردند
تحلیل های دانشجوی اقتصادی که سوالش 
از علــِت نامحــرم دانســتِن مــردم در بحِث 
اطالع رســانِی افزایِش قیمِت بنزین شروع 
شد و نهایتا علت کاهش ده درصدی اقتصاد 
را عنوان کرد با تشــویق حضار همراه شــد 
و ربیعــی در پاســخ بــه او گفــت: »یکی از 
علل کوچک شــدن اقتصاد ایــران، کاهش 
ســرمایه گذاری در کشــور اســت و علتش 
عدم تعامل با اقتصاد دنیا و نداشتن امنیت 

اجتماعی و سیاسی برای سرمایه گذار.«

دردزنانکشور
ربیعی در پاســخ به تنها دختر پشت تریبون 
رفته، منصوره جعفری کــه دولت دوازدهم 
را منفعل تریــن دولــت در حــوزه خانواده و 
زنان، تشدیدکننده بحران پیری، ناتوان در 
تســهیل ازدواج جوانان و صرفا شعاردهنده 
خوانــد، گفت: »پیری جمعیت، مشــکلی 
جهانی ســت که علتش تغییرات ســریع در 
ســبک زندگی اســت. زناِن مجرِد سالمند 
تلخ ترین اتفاق ممکن است اما اقدامات ما 
کم نبوده: افزایش وام ازدواج، رونمایی های 
مســکن اولی ها، ارتقای بیمه دو بچه، طرح 

سالمت و زایمان طبیعی رایگان و...«

همهفدای110نفر
آخرین ســوال دربــاره 110نفــری بود که 
منافع شان بر منافع ملی ترجیح داده شده 
بود، آنهایی که بدهی های معوقه بانکی شان 
برابر درآمد چهارساله ناشی از افزایش قیمت 
بنزین اســت. ربیعی در پاســخ گفت: »این 
بدهی ها 30ســاله اســت و مربوط به امروز 
نیست. برخی شــان گردن کلفتی می کنند 
و بدهی شــان را صاف نمی کنند اما عده ای 
واقعــا گرفتارند. فعال با کمــک قوه قضائیه 
10نفر اول اعالم شده اند و شفاف سازی در 

حال ادامه است.«

z	.جهانگیری، عارف و علیعسگری از حضور در ویژه برنامه بسیج برای روز دانشجو سرباز زدند
z	 درســت است که رونِد پذیرِش دعوِت دانشــگاه از سوی ربیعی با تأخیر صورت گرفت اما حداقل حضورش در مراسم بدون تأخیر

بود. البته طبق وعده قبلی ساعت چهار جلسه را ترک کرد تا به جلسه دیگرش برسد.
z	.دکتر فتوحی، دکتر حسینی و حاج آقا طباطبائی از مسئوالن دانشگاهی حاضر در برنامه بودند
z	.پشت تریبون رفتن ربیعی با شعارهای »نصر من الله و فتح قریب/ ننگ بر این دولت مردم فریب« همراه بود
z	 »بیانیه دبیر انجمن اسالمی و نام آوردن از میرحسین موسوی جو سالن را به شدت متشنج کرد و شعارهایی مثل »مرگ بر فتنه گر

و »مرگ بر دیکتاتور« را بر سر زبان دو طرف انداخت.
z	 ربیعی در واکنش به شناخته نشــدنش از سوی دانشجوها در کلیپ پخش شــده پیش از سخنرانی اش گفت: »وقتی پای سریال

ترکی فاطما گل بنشینید، معلوم است که سخنگوی دولت را نخواهید شناخت.«
z	 /برخی از شــعارهای روی پالکاردها: »ننِگ ما ننِگ ما/ دولِت بی درد مــا«، »دیگر تکرار نمی کنیم 1400«، »برجامت را رها کن

فکری به حال ما کن«، »عجب رئیس دولتی/ خودش شبیه مردم است/ چرا که مثل دیگران/ حسن سحر خبر شود«
z	».ربیعی: »مایلم باز هم در این دانشگاه در جمع شما حاضر شوم
z	 ،حضور سخنگوی دولت در شریف در صفحه اول بسیاری از روزنامه ها دیده می شد: اطالعات، همشهری، کیهان، سیاست روز

اعتماد، جوان، ایران، شرق و جمهوری اسالمی

در حاشیه
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گفت وگو با دکتر حسینی، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه

یکیازویژگیهایمعاونــتفرهنگیدراین
دورهصدورزیادمجوزفعالیتاست.چهبرای
گروههاوچهنشریاتجدید.میتواندیدکه
معاونتدراعطایمجوزبرایگروههایجدید
محدودیتــیایجادنکرده.البتــهاینرویکرد
منتقدانــیهمداشــته؛هــمدرزمینــهزیاد
شدننشــریاتوهمدردانشکدههاکهبرای
گروههایدانشجوییموجودنگرانیهاییرا

ایجادکردهاست.
ما پیش از شروع فعالیت در معاونت یک مفروض تئوریک 
داشــتیم و آن اصالت تکثر بود. در یک جامعه فرهنگی 
باید اصالت را به تکثر داد نه به انحصار یا محدودیت. در 
فعالیت های اجتماعی هم فکر می کنم باید همین طور 
باشد. در عمل هم ما به همین شیوه پیش رفتیم، یعنی 
هر گروه یا هر چند نفری که می توانند فعالیتی را تحت 
عناویــن فرهنگی، اجتماعی یا سیاســی ایجاد کنند، 
اجازه کار داشته باشند. البته هنوز هم نتوانسته ایم به آن 
حد مطلوب برسیم اما تالش کرده ایم. خود تکثر برای ما 
هدف بوده و اصالت داشته، شاید بگویید تکثر راه است 
نه هدف اما برای ما هدف هم بوده. دانشــگاه مال همه 
است، مال کم حجاب هست، مال باحجاب هم هست. 
شما می توانید در اصلش تردید کنید اما کار در معاونت 
الله بختکی نبوده و سیاســت و هدف مشــخص داشته 
است؛ مثل اصالت دادن به تکثر، توجه به فلسفه، قرآن، 
ادبیات و چیزهای دیگر. حال ممکن است بپرسیم چرا 
اصالت با تکثر است که می شود درباره آن بحث فلسفی 
کرد. اما اگر این اصل را مفروض بگیریم، سیاست و عمل 
ما را می توان با آن سنجید. ما حتی از ساختارها هم عبور 
کردیم. اگر چند نفر می توانند با هم کاری را انجام دهند، 
چرا نکنند؟ در دانشکده ها ما چندان نتوانسته ایم این 
کار را انجــام دهیم، چــون بیشــتر انجمن های علمی 
ساختارهای بسته دانشکده هستند. مسأله دوم مسأله 
آمار است. ما 12000 دانشجو داریم. حدود 150 واحد 
دانشجویی اعم از تشــکل و گروه و نشریه هم داریم که 
همه آنها فعال نیســتند. فرض کنیم متوســط هر کدام 
10 عضو دارند که فرض دســت باالیی اســت: 1500 
نفر فعال فرهنگی از 12000 دانشجو، این عدد بسیار 
کمی است. البته از متوسط کشور خیلی باالتر است ولی 
هنوز نیاز به رشد دارد. نقدهایی هم وارد است به رویکرد 
مــا مثل موازی کاری. البته بنــده در فضای فرهنگی با 
موازی کاری چندان هم مخالف نیستم. چرا چند کانون 
علمی در یک دانشــکده نتواننــد فعالیت کنند؟ منابع 
فکری عالم آن قدر وسیع است که کسی جلوی دیگری 
را نمی گیرد، مگر اینکه من دنبال انحصار باشم. خیلی 

از این مخالفت ها هم از روی انحصار است.
امــادربــارهمنابعموجــوددردانشــکدهها
دانشــجوهامعتقدبهمحدودیتهســتند.
میگوینــددردانشــکدهمحدودیــتمنابع
انســانیوجوددارد.مگرچندنویســندهدر
دانشکدههســتکهحاالدرچندنشریههم
پخــششــوند.محدودیتبعدیهــممنابع
مالیاست.حتیمخاطبهممحدوداست.
پسبهتراســتاینتکثــردرقالبیکگروه

شکلبگیرد.
در مورد منابع مالی حرف شما درست است اما در حوزه 
منابع انســانی و فکری، فعالیت دانشــجویی به نوعی 
تبدیل توان بالقوه افراد به فعلیت است. شما نباید انتظار 
داشته باشید یک نشریه دانشکده ای مرزهای دانش در 
دانشکده را مطرح کند و کس دیگری هم نتواند این کار 

را بکند، حاال به کیفیت باالتر یا پایین تر. ممکن اســت 
چند دانشجوی دیگر با فکر دیگری دوست داشته باشند 
به صورت مستقل کار کنند، چرا نتوانند این کار را بکنند. 
اگر هم افزایی وجود دارد، خوب با هم کار می کنند. اما با 
اصل این تکثر نباید مخالفت کرد. حاال جایی محدودیت 
منابع مالی داریم. برای این باید محدودکننده ای در نظر 

بگیریم. از سوی دیگر خداوند انسان ها را طوری آفریده 
که هیچ دو انســانی مثل هم نیستند. یعنی خداوند به 
تکثر در خلقت اهمیت و فعلیت داده، از ُتن صدا تا فکر. 
مــا چرا باید این ظرفیت های مختلف را خاموش کنیم؟ 
البته نباید باعث شــلختگی و بی نظمی شود و حتما به 

نظم نیاز دارد.
دردیدگاهشمامعاونتفرهنگیسیاستگذار

عرصهفرهنگاستیاکنشگروبازیگر؟
ما در عمل نشــان داده ایم که هر دو را انجام می دهیم. 
اگــر بگوییــم ما کنشــگر نبوده ایــم خــالف گفته ایم. 
معاونــت فرهنگــی یــک پیش فــرض دارد؛ اینکــه به 
فعالیت ها و امور فرهنگی رسیدگی کند، درخواست ها 
را تأییــد کند، امکانات را در اختیار بگذارد و... این یک 
معاونت فرهنگی اداری اســت. حالت دوم این اســت 
که شــما بخواهید در فضاســازی فرهنگی در دانشگاه 
نقش آفرینــی کنید. این نیاز به کنشــگری دارد. ما هم 

تالش کرده ایم این کار را انجام دهیم. البته در همین جا 
هم تالش کرده ایم دانشجوها را درگیر کار کنیم. درگیری 
هم تنها اپراتــوری نبوده، درگیــری در برنامه ریزی هم 
بوده. افزایش توجه به محیط زیست، استادان راهنمای 
ورودی و اهمیت پیداکردن مقوله فرهنگ در دانشگاه، 
بخشی از اینها نتیجه کنشگری معاونت است. بنابراین 
ما با صراحت می گوییم که هر دو کار سیاســت گذاری و 
کنشگری را باید انجام بدهیم. البته اگر ما تبدیل شدیم 
به یک مجموعه اداری کــه خودمان برنامه ریزی و اجرا 
کنیم و انتظار داشته باشیم دانشجوها بیایند و مخاطب 
ما باشند، مسیر را اشتباه رفته ایم. اما اگر همین ایده ها 
را با خود دانشجوها پیش ببریم، اصالح کنیم و بازخورد 
بگیریم، این کار درستی است. اگر شما بگویید این طور 

نبوده، بله این می شود ایراد ما.
دومثالاینجاوجوددارد:چنددانشجویک
نشریهجدیدراهمیاندازندمثلداد.معاونت
پشتیبانیمیکندوپیشمیرود.امابرنامهای
مثلزیباکنارایدهاشازخودمعاونتاســت
وپیــشمیرود.هردوایــنامکانرادارندکه
بارفتندانشــجویاتغییــرمعاونتفراموش
شونداماشماکدامروشرامیپسندید؟ایده
دانشــجووحمایتمعاونتیاایدهمعاونتو

همکاریدانشجویی؟
مــن نمی توانم بگویم کدام بهتر اســت یا کدام آســیب 
بیشتری دارد. مثال بحث تعطیل شدن برای هر دو ممکن 
است. ما نشریات و گروه های تأثیرگذاری داشته ایم که 
امروز نیســتند. اما همان ایده دانشجویی هم محصول 
فعلیت بخشــی به اصالت تکثر است. روز اولی که ما در 
معاونت فرهنگی شــروع به کار کردیم، کانون یاریگران 
اجــازه فعالیت نداشــت. انجمن اســالمی محدودیت 
زیادی برای فعالیت داشــت و عمال اجازه نداشــت. به 
نتیجه رســیدن ایده های دانشــجویی محصول فضای 
تکثر اســت. این فضا را چه کسی می تواند ایجاد کند؟ 
بخشی را دانشــجو به عنوان مکمل و بخشی را معاونت 

فرهنگی. کاری که از دل دانشــجوها جوشید، اصالت 
دارد امــا ظهور یک نشــریه دگراندیــش حاصل امنیت 

فضاست و نمی توان این دو را جدا از هم دید. 
اما مثــال زیباکنار، این هم یک ایده اســت. اتفاقا ایده 
خامــی هم بوده. دور هم شــویم و جایی برویم، حاال که 
می رویم اســتفاده فرهنگی هم بکنیــم. ایده به همین 
ســادگی بوده امــا این محتــوای ارائه شــده را هم خود 
دانشجو فراهم کرده. به جز یک جلسه در سال اول همه 
ارائه ها از سوی خود دانشجوها بوده. این دو مدل را نباید 
در تقابل با هم قرار داد. من فکر می کنم کسی که این دو را 
در تقابل با هم قرار می دهد، دنبال اپراتور کردن معاونت 
فرهنگی است. ما نمی خواهیم اپراتور باشیم اما این به 
هیچ عنوان باعث تضعیف نقش حمایتی ما نشده. تقریبا 
هر کسی مجوز خواسته، ما تالش کردیم پیش داوری اش 
نکنیــم و مجــوز بدهیم. البتــه برای مــا بی زحمت هم 
نبوده اســت. دانشجوها در برنامه های معاونت جابه جا 
می شــوند، عده ای می روند و عده دیگری جایشــان را 
می گیرند. فرض کنیم اصال دانشــجویی که می آید ما را 
دوست دارد یا ما او را دوست داریم اما دانشجوی همین 
دانشگاه است. بیشــتر این دوستان را هم بنده از پیش 

نمی شناخته ام و دیگران معرفی شان کرده اند.
شــماازابتدایکاردرمعاونــتبهجایمدیر
فرهنگیومدیراجتماعی،مشاورداشتیدو
اینعنوانهاتاهمیننزدیکخالیبود.دلیل

خاصیداشته؟
بنده عادت دارم که خیلی درگیر کار می شوم. هم دوست 
دارم چند سالی را در کار باشم تا به نتیجه ای برسد و هم 
اینکه وارد دل خود کار می شوم. اینجا هم دوست داشتم 
خودم با گروه های فرهنگی و دانشجوها سروکار داشته 
باشــم اما امکان اجرای همه کارهــا به تنهایی که نبود. 
آقای درویش پیش از این در معاونت فرهنگی بود و من 
هم ایشان را می شناختم و آقای طوسی هم دانشجوی ما 
بود. این دو بزرگوار به من در اجرا و مشاوره کمک کردند 
اما خود من درگیر کار بودم. بنده هم درســت است که 

تکثر فقط وسیله نیست، هدف هم هست

ما 12000 دانشجو داریم. حدود 

150 واحد دانشجویی اعم از تشکل 

و گروه و نشریه هم داریم. فرض کنیم 

متوسط هر کدام 10 عضو دارند که 

فرض دست باالیی است: 1500 نفر 

فعال فرهنگی از 12000 دانشجو، 

این عدد بسیار کمی است
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سال هایی در دانشگاه بوده ام اما بیشتر به کالس و درس 
محدود بوده. االن هم از اینکه این فشار کاری را خودم 
بر دوش گرفتم راضی ام. شناخت من پیش از این از کف 
دانشگاه شناخت کاملی نبود اما امروز شناخت خوبی 
از کف دانشــگاه دارم. دانشــجو بودن آقایان درویش و 
طوسی و هم سن بودن آنها با دانشجوها مزایایی داشت 
و البته اختالف ها و بحث هایی را هم به دنبال داشت اما 

کمک های این عزیزان کمک کمی نبوده است.
چهشدکهمدیرفرهنگیمشخصشد؟

فکــر می کنم زمان ایــن بود که ظرفیــت هیئت علمی 
به معاونت فرهنگی اضافه شــود و توسعه کار هم دیگر 
اجازه نمی داد. دلیل من هم دیگر مرتفع شده و ارتباط 
با گروه های دانشــجویی حاصل شــده بود. اگر از اول 
مدیر فرهنگــی وجود می داشــت، طبیعتــا بین من و 
بچه ها واسطه پیش می آمد. تمایل داشتم با دانشجوها 
مستقیم در ارتباط باشم، همان طور که در پیام رسان ها 
در دسترس مستقیم بچه ها بودم یا در بیشتر مراسم های 
دانشجویی شرکت می کردم. البته دکتر فتوحی از ابتدا 
درخواست تکمیل مدیران فرهنگی را داشت اما من از 

ایشان وقت گرفتم.
گفتیدکهدوستداشتیدباخوددانشجوها
مرتبطباشــید.بعضیانتقادهامیگویندکه
اینکارباعثشــدشماازحالتپدرانهخارج
بشــویدوبادانشجوهاهمســطحشویدوآن
حالترابطــهطولیازبینبــرود.برخیهم
معتقدندحضورعنوانمشاوربهاینوضعیت
کمککرده.رابطهدیگرپدرینیســتومثل
دوبرادریادوستاستکهتنشهمبینشان

ایجادمیشود.
این هم قدری تئوریک است. نظر من این است که این 
معاونــت تفاوت هایی دارد. اینجا اگــر هم نقش پدری 
دارد، آن پدری است که با پسرش کشتی هم می گیرد، 
شــوخی هم می کنــد، دعوا هم می کنــد. اگر در نقش 
پدری کم گذاشــته شده قابل بررســی است اما معاون 
فرهنگی پدری نیســت که بنشــیند و دســتور بدهد و 
مدیر داشــته باشد. نمی شــود تنها قانون گذاری کند. 
بیــان فرهنگی یک بیــان متعامل اســت. دوره پدرانی 
مثل پدربزرگ های ما گذشته اســت. اگر امروز آن طور 
باشــید، فرزند شما مســائلش را از شما پنهان می کند. 
ای کاش این تعبیر برادر بزرگ تر محقق بشــود یا شــده 
باشــد. من می گویم باید پدری باشــیم که با فرزندمان 
بــازی هم بکنیم. در بازی هم گاهی دعواهای ســخت 
پیش می آید. این طبیعت رشــد انسانی است. همه جا 
هم حق با پدر نیست. خیلی جاها پدر اصال نمی فهمد 
فرزند چه می گوید. این تفاوت بین معاونت فرهنگی با 
بخش های اداری دانشگاه است. معاون فرهنگی باید 
توییت بزند، در بستر پیام رسان با بچه ها در ارتباط باشد، 
اگر هم دعوا شد، دعوا کند. نمی گویم ما موفق شده ایم، 

می گویم مدل درست این است.
اینپدریابرادربزرگترهیچوقتپسریابرادر

کوچکترشرارقیبخودشندیده؟
ممکن اســت مادر بعضی وقت هــا در خانه به دخترش 
حسادت کند. ممکن است این حالت حسادت و رقابت 
پیش آمده باشــد، من یادم نیست. اما ممکن است این 
ذهنیــت برای برخی پیش آمده باشــد و من نمی توانم 

بگویم ذهنیت شما نادرست است.
حضورشــمادرپیامرسانهاوپاسخگوییبه
دانشــجوهایفعالدرخورتحسیناستاما
درجاییمثلتوییتر،توییتهاییبودهکهاین

رقابتراجدیکرده.همطرفصحبتمعلوم
بوده،همتندیکافیداشتهتایکطرفدعوا
تشخیصدادهشــود.ازجانبمشاورانشما

همایناتفاقافتاده.
ورود به توییتر از اینجا شــد که چرا من خودم یک رسانه 
مســتقل نباشــم و پیام را خــودم منتقل نکنــم؟ البته 
جاهایی جزیی بوده، جایی کلی بوده، جایی فلســفی 
بوده و جایی سیاسی. اما دلیل همین بود. به قول خود 
شما توییتر محل اعالم موضع است و البته اثرگذاری اش 

را هــم دیــدم و ادامــه دادم. البته ممکن اســت جایی 
برخورنده باشــد. مگر اینکه شــما شعر توییت کنید که 
آن هم برداشت خاصی می شــود و به چیزی ربط داده 

می شود.
اگــربخواهیممثــالبزنیــمشــمامعتقدید
معاونــتبایــددرهماناســتخریکهبچهها
مشغولفعالیتهستندودرکنارآنهاحاضر
باشــد،نــهاینکهمثــالنجاتغریــقبیرون

استخرنشستهباشد.
اصال بیرون نیســتیم اما این به معنی دخالت نیســت. 
گروه ها در مورد کارهایشــان هیــچ دخالتی از معاونت 
فرهنگی ندیده اند. هر کس هر ســلیقه ای داشته اجرا 
کرده اما اینکــه در یک برج عاج بنشــینیم و صرفا یک 
قدرت نظارتی باشیم، ما چنین روشی را نمی پسندیم. 
در کار فرهنگــی افراد باید کارشــان را بکنند، اگر خطا 
کردند می توان بررسی کرد اما اینکه ما نقش دروازه بانی 
نسبت به کار داشــته باشیم، همه گواهی می دهند که 
این طور نبوده. بــه همین خاطر یکی از خنده دارترین 

تعبیرها در مورد ما انسداد بوده است.
باالخرهباروششمامخالفتهایجدیشده
اســت.فکــرمیکنیددلیلایــنمخالفتها

بیشترچیست؟
بخشــی از این اختالف به دلیل فضای متکثری اســت 
که در دانشگاه ایجاد شده. در فضای متکثر کار قدری 
سخت تر می شود. کسی که خودش را حق تر می داند، 
انتظار بیشتری برای حمایت دارد. ممکن است با خود 
اصالت تکثر هم مســأله داشته باشــد؛ مثال در اصالت 
تکثر نمی توانید موسیقی را نادیده بگیرید، اما برای آن 

در حال حاضر محدودیت هایی وجود دارد.
ایــن درمــورداردویورودیهــادرطــول
سهسالبحثهاییبودهاست؛مثلورودبه
جزئیاتاجرایــیاردو،اختالفبینمعاونت
وشــوراییازدهنفــره،تصویبطــرحاردودر
شــورایفرهنگی،کمیتهســهنفره،انتخاب
مسئولاردوو...برخیعقیدهدارندکهشما
دانشــجوهاراازاردوحذفکردیدیاآنهارابه

اپراتورتبدیلکردید.نظرشماچیست؟
در مــورد اردو یــک نکتــه مهم وجــود دارد؛ دانشــگاه 

اردو را متعلــق به خودش می داند. به شــکل مفهومی 
همیشــه این مســأله مطرح بوده اما در عمل دانشگاه 
نقش آفرینی نداشته. رویکرد ما از ابتدا این بوده که این 
اردو اردوی دانشگاه شــود. رویکرد تدریجی هم بوده. 
اردوی دانشــگاه بشــود یعنی اگر اســتادان و مدیریت 
دانشــگاه مالحظاتی در مورد اردو دارند و می خواهند 
چیزهایــی را در همیــن ورود برای دانشــجوها توضیح 
بدهند یا می خواهند سیاستی را اعمال کنند، بتوانند 
انجام دهند. در این یکی دو سال گذشته تالش کردیم 
ایــن کار را انجــام دهیم و البته موفق نبودیم و امســال 
تا حدودی موفق شــدیم. اما اصل ماجرا این اســت که 
دانشگاه خودش را در اردوی ورودی ها ذی حق می داند 
که سیاســت هایش در اردو اعمال شود. سیاست هایی 
مثل ساختار منظمی که فضای نظم دانشگاه را از ابتدا 
در ذهن دانشــجو تثبیت کند یا به طور مشــخص اینکه 
طرف ارتباط با دانشــجوی ورودی اســتاد باشد نه یک 
دانشجوی ترم سه. واقعیت این است که این دانشجوی 
جوان نمی تواند راهنمایی الزم را چه به لحاظ عاطفی، 
چه آموزشــی و چه رفتاری به ورودی بدهــد. اما اینکه 
دانشجوها از فرایند حذف شوند، تعمدی برای این کار 
نبوده. البته اختالفاتی پیش می آمد. بخش زیادی از آن 
به سابقه بازمی گشت. بیش از یک دهه با یک ساختار و 
شکلی اجرا شده بود و حاال داشت تغییر می کرد و امسال 
نقطه آتشینش بود. اختالفات هم با افراد مختلف دالیل 
یکســان ندارد. نیت و سیاســت دانشگاه برای این اردو 
از طریق اســتادان قابل اعمال است. با حضور پررنگ 
استادان در اردوی امســال تا حدی این ایده اجرا شد. 
طرح استادان راهنمای ورودی هم در ادامه همین کار 

است و به تحقق ایده دانشگاه کمک می کند.
پساختالفبرســرایدهاســتودانشــگاه
همچندمســألهمثلحضوراستادانبرایش
مهمبوده.ایدهآلخودشماازاردویورودی
چیســت؟فرضکنیمکهامــکاناجرایهمه
ایدهبرایشمامهیاباشد،اینایدهچیست؟

در حالت ایده آل و الگو تصور من از اردو این اســت: 10 
تا 15 نیروی اجرایی که البته دانشــجو باشند، تعدادی 
استاد و تعدادی دســتیار فرهنگی که بتوانند در چهار 
سال دانشجوها را پیش ببرند. این دستیارها دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی هســتند و مثال بــه ازای هر 20 نفر 

یکی هستند. اما منتور کار اســتاد است. تلقی شما از 
استاد همیشه نامناسب ترین استاد برای این کار است. 
ما اســتادان جوانی داریم که کامــال مهیا برای این کار 
هستند؛ جذابیت دانشجویی دارد، سواد علمی دارد، 
با دانشــجو می جوشد و سرگروهی اســت که معلم هم 
هست. دستیارها هم سرگروه نیستند، دستیار استادند. 
فضای اردو هم نباید شلخته و آشفته باشد. بچه ها باید 
اردوهایی بروند که با متکا به سروکله هم بزنند اما نه در 

اردوی ورودی ها. این نظم موجود در اردو فرهنگی ایجاد 
می کند که آن فرهنگ مهم اســت. از مشهد هم به هیچ 

عنوان نباید صرف نظر کرد.
دربرنامههایاردواینایدهآلچطوراست؟

تیــپ همیــن افرادی کــه امســال صحبــت کردند که 
تجربه های زیسته متفاوتی از دانشگاه را منتقل کنند، 
یعنی شــبیه برنامه های امســال در سطح باالتر و طرح 
مســائل جدی تر و البته یک سری کارگاه های مشاوره. 
چراکه می دانیم مشکالتی در بدو ورود برای بچه ها ایجاد 
می شود و البته چیزهایی هم از دبیرستان می آید؛ مثال 
میزان مصرف سیگار در دبیرستان ها بیشتر از سال های 
گذشته شــده اســت. در مورد هدف اردو هم تغییراتی 
وجــود دارد. در تغییر نگرش ما دنبال این نیســتیم که 
بچه ها را شبیه خودمان کنیم. در اردوی ورودی یارگیری 
نداریم. یارگیری ما یارگیری یک انســان موفق است با 
سالیق مختلف که بداند برای سلیقه اش در دانشگاه جا 
وجود دارد. یارکشی گروه ها برای دانشگاه الزم است اما 
باز هم نه در اردوی ورودی ها که اردوی رسمی دانشگاه 
است. حتی هیجان شعارهای رشته ای هم با وجود همه 
جذابیتش جایش در اردوی ورودی نیست. ما در اردوی 
ورودی دنبال انتقــال مفاهیم ســازنده تر به بچه هایی 
هستیم که در شــروع فرایند تحصیلی قرار دارند. برای 
این کار استاد می تواند نقش ایفا کند و نقطه شروع این 

نقش آفرینی می تواند اردوی ورودی ها باشد.
یکیازاهدافاردویورودیهاشــکلگیری
گروههایدوستیبینورودیهاستکهتنها
بهدانشــگاهآمدهانــدوهنوزگروهدوســتی
ندارند.نقشســرگروههاتشکیلاینگروهها
بودهوبرنامههایرســمیبهنظرمیرسدکه

تواناینکارراندارند.
اگر ســرگروه ها متناظر با تکثر خود دانشــجوها بودند 
می شد گفت که این نقش را ایفا می کنند اما سرگروه ها 
دارای این تکثر نبودند. نقطه مشترک اینجا استاد است. 
بگذاریم دانشجوها حول این نظم شریفی جمع شوند. 
نمی گویم استاد ورودی ما نباید مذهبی باشد، اتفاقا باید 
مذهبی باشد اما نباید برای دانشجوی مذهبی ارزش و 
زمان بیشتری لحاظ کند. خیلی از مسائل و نیازها بین 
دانشجوهای دیگر است که باید به آنها رسیدگی شود.
پــساردویورودیهابهمعنایهدفگذاری
وبرنامهریــزیدانشــجویینیســتواردوی

دانشگاهاست؟
اردوی دانشگاه اســت اما فضای دانشجویی دارد. هر 
چند من فکر می کنم بهتر است دانشجوهای حاضر در 
آن تحصیالت تکمیلی باشند. لزوما به سن ربطی ندارد 
ولی هدف اگر آن دانشــجو باشــد و ببینیم چه چیزی 
برای این دانشجو مهم است، می تواند تبیین بهتری به 
ما بدهد که چرا حضور اســتاد و دانشجوی تحصیالت 
تکمیلی مهم اســت. ممکن اســت بگوییم دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی وقت نمی گذارد اما دانشــجوهای 
کارشناســی هم بعد از اردو وقتــی نمی گذارند. ما باید 
از دعواهــای خودمــان بگذریم و به این دانشــجوهای 
ورودی فکــر کنیم. خــودم را هم مخاطــب این توصیه 
می دانم. دانشجوی ترم سه با خیلی مسائل آشنا نیست 
و نمی تواند در خیلی زمینه ها کمک کند. دانشــجوی 

تحصیالت تکمیلی با استاد هم ارتباط بهتری دارد.
بحثادغاممعاونتدانشــجوییوفرهنگی

هنوزهمجدیاست؟
ما که با ادغام به طور اصولی مخالفیم، اما باید این سوال 

را از متولیان و تصمیم گیران این کار بپرسید.

گفت وگو

ما هر دو کار سیاست گذاری و 

کنشگری را باید انجام بدهیم. البته 

اگر ما تبدیل شدیم به یک مجموعه 

اداری که خودمان برنامه ریزی و اجرا 

کنیم و انتظار داشته باشیم دانشجوها 

بیایند و مخاطب ما باشند، مسیر را 

اشتباه رفته ایم

بخشی از اختالف به دلیل فضای 

متکثری است که در دانشگاه ایجاد 

شده. در فضای متکثر کار قدری 

سخت تر می شود. کسی که خودش را 

حق تر می داند، انتظار بیشتری برای 

حمایت دارد. ممکن است با خود 

اصالت تکثر هم مسأله داشته باشد
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یکجایگاهباچاشنیابهام
محمدصالح ســپهری، امیرحسین حاجی علی بیگی، 
محمدحســین اعلمی و سیدمحمدحســین قاســمی 
چهار دانشــجویی بودند کــه عصر یــک روز پاییزی به 
روزنامه آمدند و دو ســاعتی با یکدیگر بحث و گفت وگو 
کردنــد. بحث از آنجا شــروع شــد که با تغییــر افراد در 
معاونت فرهنگی معموال رویه ها و امور جاری هم تغییر 
می کند. حتی ســاختار معاونت هم از یک دوره به دوره 
دیگر متفاوت است. بعضی می گویند معاونت فرهنگی 
باید برای فضای فرهنگی دانشــگاه سیاست گذاری و 
هدف گذاری انجام دهد، حاال پیگیری این سیاست ها و 
اهداف ممکن است در قالب ارائه پیشنهاد به گروه های 
فعال باشد یا با برنامه ریزی و اجرا از سوی خود معاونت. 
برخــی دیگر نقــش معاونت را تنهــا در امضای مجوز و 
تخصیــص بودجــه می دانند، عده ای اعتقــاد به نقش 
پدرانه معاونت بین فعاالن و گروه های دانشجویی دارند و 
تعدادی هم می گویند که خود معاونت باید وسط میدان 

فعالیت باشد و دانشجوها را درگیر کند.
ســپهری بحثش را با اشــاره به رابطه شورای فرهنگی و 
معاونت شروع می کند: شورای فرهنگی دانشگاه جایی 
است که اولویت ها و اهداف را مشخص می کند و بازوی 
اصلی شــورا که فضای فرهنگی دانشــگاه را در مســیر 
رسیدن به آن اهداف حرکت می دهد، معاونت فرهنگی 
است. حاجی علی بیگی هم در تأیید حرف سپهری این 
نکته را می گوید که شورای فرهنگی به معاونت به عنوان 
متولی امور فرهنگی و نیز پاســخگو در برابر مســائل و 

برنامه های فرهنگی نگاه می کند.

تحکمودستوردرفرهنگمحکومبهشکست
است

اعلمی بحــث را به ســمت نقش معاونــت فرهنگی در 
دانشــگاه می کشــاند که به نظــر او باید با اســتفاده از 
ظرفیت گروه ها و فعاالن دانشجویی و در چارچوب قانون 
فضای فرهنگی را به ســمت اهداف معین شده هدایت 
و راهبری کند. از آنجا که فرهنگ موضوع نرم و لطیفی 
اســت، فعالیت در این زمینه برخاســته از دغدغه ها و 
آرمان های افراد و به صورت خودجوش اســت و تحکم و 
دستور محکوم به شکست. البته ممکن است خألهایی 
وجود داشته باشد که ظرفیت دانشجویی برای رفع آن 
کافی نیســت و نیــاز به ورود جایی مثــل معاونت دارد. 
به عقیــده اعلمی در دوره فعلی رویــه اینطور نبوده که 
مشارکت حداکثری دانشجوها و گروه ها را در پی داشته 
باشد. قاســمی نقش اصلی معاونت را هویت بخشی به 
فضای فرهنگی دانشــگاه و فعالیــت فرهنگی می داند 
که رابطــه نزدیکی هم با سیاســت گذاری دارد ولی در 
این زمینه اولویت را به گروه های دانشجویی می دهد: 
وقتی گروه هــای متنــوع و متکثری بــرای فعالیت در 
دانشگاه داریم، اولویت باید با این گروه ها باشد تا افراد 
دیگر. معاونت هم بیشتر از اجرا در سیاست گذاری باید 
حضور داشته باشــد و از طرف دیگر این سیاست ها به 
صورت دســتوری به گروه ها تحمیل نشود: در زیباکنار 
امسال بعد از مدت ها شاهد این رویه هستیم. گسترش 
دایره فعاالن فرهنگی اگرچه امر مثبتی اســت ولی در 
جایــی مثــل اردوی ورودی ها به افرادی نیاز اســت که 
چندسال در گروه ها فعالیت و پله پله در این مسیر رشد 

کرده باشند.

برنامههایمانچقدرپایداراست؟
بحث بعدی درباره پایداری و استمرار فعالیت فرهنگی و 
اجتماعی در دانشگاه است. این سوال مطرح می شود 

که اساســا پایــداری و اســتمرار، یک ارزش به شــمار 
می رود؟ و در این صورت برنامه هایی که از سوی معاونت 
اجرا می شوند و از دل فضای دانشجویی نجوشیده اند، 
پایــداری و اســتمرار الزم را دارنــد؟ یا با تغییــر افراد به 
فراموشی سپرده می شوند؟ حاجی علی بیگی در پاسخ 
به این ســوال به شــورای فرهنگی اشــاره می کند که با 
توجه به تضارب آرا و ساختار شــورایی آن، برنامه هایی 
که در این شــورا بررســی، تصویب و اجرایی می شــود 
از پایــداری و اســتمرار بیشــتری برخــوردار هســتند 
تــا برنامه هایی کــه به صــورت انحصــاری در معاونت 
برنامه ریزی و اجرا می شوند. در واقع ساختار شورا مانع 
میرایی و فراموش شدن و کنار گذاشتن سریع برنامه ها 
و سیاســت گذاری ها شده و وابستگی به افراد را کاهش 

می دهد.
اعلمی هم برنامه هایی را دارای رشــد مســتمر و پایدار 
در فضــای دانشــگاه می دانــد که بــا رشــد گروه ها و 
فعاالن همراه باشــد: اجرای برنامه های تحمیل شده و 
سیاست گذاری شده از ســوی معاونت رشد کمتری را 
در پی دارد تا برنامه هایی که خود دانشــجوها از صفر تا 

صدش را برنامه ریزی و اجرا می کنند.

یکسوزنهمبهخودمان
حاجی علی بیگی به نحوه توزیع نقش دانشــجوها در 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری فرهنگی می پردازد و 
معتقد است توزیع ناعادالنه این فرصت بین دانشجوها 
مشکالت بعدی را به همراه دارد و بین گروه ها و فعاالن 
مناقشــه انداخته و در این حالت مســئوالن دانشگاه 
از اختــالف بین گروه ها سوءاســتفاده کــرده و با این 
بهانه کار را خودشان دست می گیرند. دعوا و اختالف 
بین طیف های مختلف دانشــجویی به جای همکاری 
و همفکــری و تعامل و اولویــت دادن به مصالح گروه و 
تشــکیالت از جمله مســائلی بوده که در نهایت باعث 
شده بهانه دســت مســئوالن افتاده و دانشجوها را از 
بازی حــذف کنند. البتــه این بهانه توجیه مناســبی 
نیست و بیشتر به پاک کردن صورت مسأله شبیه است. 
به گفتــه حاجی علی بیگی معاونت فرهنگی در تعامل 
و کنش با گروه های دانشــجویی خــوب عمل کرده و 
مشــکلی از بابت برگــزاری برنامه هــای گروه ها پیش 
نیامده ولی برنامه هــای جمعی مثل اردوی ورودی ها 

و زیباکنــار و... محل اختالف بوده و معاونت و گروه ها 
در کنار هم نتوانســته اند خوب عمل کنند که اختالف 
بیــن گروه ها و نیز دید از باال بــه پایین معاونت عوامل 

آن بوده است.

فرهنگ؛وابستهبهساختاریافرد؟
حاجی علی بیگی با طرح چند ســوال بیشتر به شفاف 
و مشــخص نبودن ساختار و سیســتم حاکم بر معاونت 
فرهنگــی انتقــاد وارد می کنــد. اعلمی نگاه مســئول 
فرهنگــی بــه مقولــه فرهنــگ را مقــدم بر ســاختار و 
سیســتم می داند و می گوید اگر این نگاه درست باشد، 
باقــی مســائل در درجــه دوم اهمیت قــرار می گیرد: 
سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی کامال قائم به شخص 
نیست ولی از حدی کمتر نمی توان آن را مستقل از فرد 
در نظر گرفت. هرچه هم ساختار و قانون و فرم بچینیم، 
باز هم دیدگاه فرد مهم و موثر اســت. نگاه و دیدگاه فرد 
در این جایگاه حتی از تخصص و علم او نقش پررنگ تری 
دارد. اگر معاون فرهنگی با دانشجوها همراهی داشته 
باشد، نقدپذیر باشد و از ظرفیت آنها به درستی استفاده 
کند، ساختار و فرم به حاشیه می رود. البته ساختارهایی 
مثل شورای فرهنگی یا شوراهای مشورتی هم می توانند 
در این موضوع به کمک بیایند و جنبه کنترلی داشــته 
باشند. حاجی علی بیگی اینطور ادامه می دهد که فرد 
و ســاختار بر یکدیگر تأثیرگذارند ولی باید اصولی کلی 
را در نظر داشــته باشیم و با استناد به آنها فرد مورد نظر 

را انتخاب کنیم.
همراهی یا همراهی نکردن دانشجوها و فعاالن فرهنگی 
و دانشجویی هم می تواند به عنوان یک ساختار نرم روی 
تصمیم ها و سلیقه های شخصی در مقوله فرهنگ کنترل 
ایجاد کند؛ مثــال در اردوی ورودی هــای 97 مقاومت 
فعاالن دانشــجویی معاونت را وادار به عقب نشــینی از 
تصمیمش کرد و یا اعتراض های زیباکنار 2 باعث ایجاد 

تغییراتی در روند امسال این برنامه شده است.

انفعالبهترازورودنامناسب
اعلمــی در پاســخ به ســوال نقــش همراهــی فضای 
دانشجویی با سیاست های فرهنگی و ایده ها و ذهنیت 
مســئوالن فرهنگی می گوید: فرهنگ با دســتور جلو 
نمی رود و تحکم محکوم به شکست است. برخی اوقات 

انفعال بهتر از کار اشتباه است: باید برای همراه کردن 
مخاطب راه درســت را برگزید. مثال برای ترغیب بچه ها 
به مســائل فلســفه علم آیا راهش این است که هرسال 
در زیباکنار نشســت فلســفه علم گذاشت و مخالفان را 
بایکوت کرد؟ نه، قطعا راه های نرم تری هم وجود دارد. 
بهتر اســت این موضوعات و مســائل و دغدغه ها از دل 
خود دانشجوها بجوشد و به جامعه سرریز کند، نه اینکه 
دســتوری و از باال به پایین باشد. در واقع انفعال باعث 

رخوت است و ورود نامناسب موجب تنش.
قاســمی نحــوه و روش اعتــراض و مخالفــت فعــاالن 
دانشجویی را هم در نیل به نتیجه مطلوب موثر می داند 
و معتقد اســت در موقعیت هایی که به دانشجوها داده 
می شــود، نباید به بهانه اعتراض به برخی روندها کنار 
بکشــند، بلکــه حضور موثر و درســت، تأثیر بیشــتری 
دارد. همچنیــن برنامه ریزی و سیاســت گذاری و اجرا 
بایــد با ارزیابــی دقیــق جامعه شناســانه از ذائقه کف 
دانشگاه باشــد. البته در به نتیجه رسیدن اعتراض ها و 
همراهی نکردن های فعاالن دانشجویی نگاه و شخصیت 

مسئول فرهنگی هم موثر است.
جمع بر این عقیده اســت که ورود معاونت فرهنگی به 
برخی برنامه ها و مســائل می تواند فتح بابی برای آغاز 
مســیرهایی در فضای فرهنگی دانشــگاه باشــد که به 
شــرط دادن فرصت به دانشجوها و تفکرات مختلف در 
ادامه کار به ســرانجام مطلوبی می رســد. اعلمی ورود 
معاونــت به زیباکنار 1 و اردوی ورودی های 96 را خوب 
توصیف می کند ولی ادامه روند آن را نامطلوب و همراه 
با انحصار از ســوی معاونت می داند که نتایج خوبی به 

دنبال نداشته است.

رقابتبهجایحمایت
به گفته بچه هــا معاونت در حال حاضــر بعضی اوقات 
خودش را رقیب گروه ها و تشکل ها می بیند و در فضای 
رقابت با آنها گرفتار می شــود. به گفته سپهری معاونت 
مثل یک تشکل رفتار می کند که تیم های موجود را کنار 
گذاشــته و تیم خودش را روی کار مــی آورد و از همین 
روست که معاونت با شورای مرکزی تشکل ها و گروه ها 
جلسات همفکری کمی برگزار کرده ولی با تیم خودش 

تعامل زیادی داشته است.
حاجی علی بیگی توزیع عادالنه فرصت ها بین گروه های 
دانشجویی را نقش اصلی معاونت ذکر می کند و معتقد 
اســت راه برای فعالیت در بستر وضع موجود باز است و 
صحبت هایی مثل بها دادن به فعاالن مســتقل بیشتر 
بهانــه ای برای انحصــار و در اختیار گرفتــن نبض امور 
اســت. قاسمی هم این نکته را می گوید که شاید هدف 
معاونت درســت باشد ولی وسیله خوبی انتخاب نکرده 
و استفاده از معتمدین معاونت برای اجرای برنامه های 
مدنظرش همین وســیله نامطلوب بوده اســت: درگیر 
کردن افراد جدید در فضای فرهنگی هدف شایسته ای 
اســت ولی به حاشیه راندن گروه ها وسیله درستی برای 

نیل به آن محسوب نمی شود.
صحبت هــای آخر دوبــاره حول این موضوع اســت که 
معاونت فرهنگی با قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد 
می تواند به تسهیل گری امور فرهنگی در دانشگاه کمک 
کند و رابطی بین فعاالن دانشــجویی و دانشگاه باشد و 
حتی تعارض منافع بین گروه های مختلف را نیز کنترل 
کند. اینکه معاونت فرهنگی خودش یک ســمت دعوا 
نباشــد، یک گام رو به جلوست و به جای آن باید محلی 
برای رفع  و رجوع اختالف ها تلقی شــود؛ چیزی شبیه 
اردوی ورودی های 96. نقش معاونت در واقع یک مصلح 

هدایتگر است.

میزگرد روزنامه با موضوع نقش معاونت فرهنگی

یک معاونت خوب، یک معاونت مرده نیست
معاونتآموزشیودانشجوییدردانشگاهوظایفمشخصیدارند؛تدوینبرنامهدرسی،برگزاریکالسهاوامتحانات،ثبتنمرهوصدورکارنامهوچیزهاییازاین
دستکارهاییاستکهازمعاونتآموزشیانتظارمیرودومسائلمربوطبهتغذیهوخوابگاهوتربیتبدنیوبهداشتو...همکارمعاونتدانشجوییاست.ولی
هنوزکههنوزاستدرموردوظایفواختیاراتوساختارمعاونتفرهنگیاجتماعی،بینافرادمختلفبحثواختالفوجوددارد.بههمینبهانهچهارنفراز
فعاالندانشجوییرادورمیزروزنامهنشاندیموکمیدربارهنقشمعاونتفرهنگیدردانشگاهصحبتکردیم.گزارشزیرخالصهایازمباحثمطرحشدهدراینجلسهاست.
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رسالت گم شده
امسالنظرخیلیهااینبودکهروزدانشجو
کمجانترازهمیشــهشــده؛بهخصوصدر
شریف.روزدانشجوتنهابرنامهشریفبرنامه
گفتوگوینشریهدادوهمچنین»جشنروز
دانشجو«درخوابگاهطرشت3بود.باتوجه
بهپیشــینهروزدانشــجوعبارات»جشن«و
»تبریک«برایروزدانشجوباانتقاداتزیادی
همراهاست.انجمناسالمیوبسیجهرکدام
برنامهایباحضورمسئوالنبرگزارکردندکه

اینبرنامههاهمخالیازحاشیهنبود.

ImanJamiMoghaddam

صبــح که خبــر حضــور نیرو هــای گارد امنیتــی جلو 
دانشگاهو شــنیدم راستش خوش حال شدم از این که 
هنوز برای رفع نگرانی از اراده ی دانشجو گارد امنیتی 

نیاز است
ولــی به ظهر نکشــیده فکــر کنم خودشــان فهمیدند 
دانشــگاهی برنامه هــای روز دانشــجویش بختیــاری 
و فــروش بلیط فیلم خاطرات یک پورن اســتار اســت 

نگرانی ندارد

مهدی

شاید شما به جلسه هایی مثل جلسه امروز ربیعی بگی 
برنامه پرشور سیاسی

ولی من بهش میگم #استمنای_سیاسی
یه سیاست مدار میاد، یک ســری بیانیه تند و انتقادی 
ولی تکراری خونده میشــه، مقادیر خوبی کف و سوت 
از جمعیت گرفته میشه، مســئول کمی حرف بی ربط 

می زنه و تمام
هیچ اتفاق تازه و مثبتی رخ نمیده

Danial

جشن روز دانشجو؟؟ با مسابقه های جذاب؟؟
کــم مونده جشــن کودتای 28مــرداد هــم بگیریم، با 

مسابقه های مفرح!
اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــم رســید اون تیکــه از 
اخراجی هــای2 بود که اســرا رو می خواســتن مجبور 
بــه رقص و ســرود و فوتبــال کنن. جایزه اونور ســیگار 
 بــود، جایــزه اینــور چیــه؟ حاجــی گیرینوف هــای 

اینور کیان؟

 عمری دگر بباید 
بعد از دانشجویی ما را!

هفتهگذشــته»امینشــریفی«بهمناسبت
روزدانشــجودرتوییترشســوالیپرسیده
بودکهاحتماالبرایخیلیازماچهبهعنوان
دانشجووچهبهعنوانفارغالتحصیلپیش
آمــدهاســت.ازچندنفــرهمبهطــورخاص
دعوتکردهبودبهاینسوالپاسخدهند.

امینشریفی

مهمترین آورده ای که دانشگاه و #دانشجو بودن براتون 
داشته چی بوده؟

من: دانشــجو بودن باعث شد خودم رو بهتر بشناسم و 
یاد بگیرم بهتر از استعدادهام استفاده کنم.

#روز_دانشجو

امیرمہدے

حضــور در دانشــگاه باعــث شــد تصمیم گیــری و 
مســئولیت پذیری رو تمریــن کنــم. نســبت به محیط 
اطرافم بی تفاوت نباشم و تکثر عقیده رو بپذیرم. بنظرم 
دانشجو باید در جامعه حضور داشته باشه و در عین حال 
تاثیرگذار باشه که هنوز فاصله زیادی با این تعریف دارم.

علیرمضانی

از نتایــج #مثبت غرور شــریفی بودن اینــه که افرادی 
که به عنوان #بت تو ذهنت هســتن و بــه جای تو فکر 
میکنن زیر پای غرورت له میشن. این #آزادگی از افراد 
حقیقتا چیز با ارزشــیه البته بایــد به جاش عقالنیت و 

حقیقت جویی بشینه نه خودمون

KhashayarPoortaheri

من مهمترین آورده فعالیت دانشجویی رو مینویسم. 
کمک به شکل گیری شــخصیت اجتماعی، یادگرفتن 
کار گروهــی و تعامــل با افراد بــا دیدگاه های مختلف، 

تمرین فکر کردن.

Salehrostami

یــاد گرفتم چه جوری یک دانش آموز مســتقل باشــم 
)Independent Learner( گوهــری کــه بــا هیچ چی 

عوض نمی کنم.

کجای راه را اشتباه رفتیم؟
ایــنروزهاهرایرانیراکهپیداکنیدبهنوعی
بهوضعکشــورمنتقداســتوگلهدارد.در
همینمــورد»پویامصدق«ســوالجالبیرا
مطــرحکردهبود.اینکــهدرتاریخمانکجای
کارمیتوانســتبهترشــکلبگیردتاامروز
وضعیــتچیزدیگریباشــد؟ســوالیکهبا

جوابهایجالبیهمراهبود.

PooyaMosaddegh

چنــد روزه دارم به این فکر می کنم که اگه یک اتفاق رو 
می تونستم در تاریخ ایران تغییر بدم که حال امروزمون 
بهتر باشــه چه اتفاقــی رو انتخاب می کــردم. حقیقتا 
انتخابم به جای عجیبی رســید. یعنــی هی عقب تر و 
عقب تر رفت... ولی شــما اگه می تونستید چه اتفاقی 

رو چطوری عوض می کردید؟

AmiraliRahbar

کودتای 28 مرداد اتفاق نمی افتاد

علیبهرامیثانی

من قهر شــاه و جامعه مدنیو تغییر میــدادم. یعنی ای 
کاش به نامه های کنشگرای وقت توجه  می کرد و توسعه 
سیاسی درستی می داد. اینطوری شاهد الحاقیه های 
قانون اساسی وقت نبودیم و در بهترین حالت حکومت 
پارلمانی داشــتیم که شــاه نقش نمادینــی مثل ملکه 

بریتانیا منتهی در ایران داشت.

lavieenkhashy

جلوی اســتعفای دولت بازرگان بعد از تسخیر سفارت 
آمریکا رو میگرفتم.

Ahmad
مهاجرت اریایی ها

میرفتن اروپایی چینی جای دیگه خالصه

Amirabbas

من سعی میکردم اولین نسل اریایی هارو به سمت یکجا 
نشینی تو ایران تشــویق کنم  و جلوی پیشرفت زندگی 

عشایری و قومی رو بگیرم

از هر دری سخنی
AliAkbar

راستی، ویژه نامه کتابمون خدا رو شکر چاپ 
شد. امروز چاپ دومش رو میذاریم تو البی. 

خواستید بردارید و بخونید:(
- پرونده ش: خواندن در مرز هست و نیست.
- بوکمارک هم یادتون نره باهاش بردارید!

می تونیــدpdfش هم از تو کانــال بگیرید.
 http://t.me/rayanesh_ce

#رایانش #دانشکده

Meisam

چقد تو »یه روز خوب میاد« حالمونو خوب 
کرد و امیدوار کرد مارو و چقد تو »دستاشــو 
مشــت کرده« نــا امیــد. ازون امید چیزی 

درنیومد، ازین ناامیدی کاش دربیاد
#هیچکس

Rãm

 قبــل اختــراع ســاعت بــه ســاعتگرد و 
پادساعتگرد چی میگفتن؟

AliAgha

 ملت!
جدی یه مطالبه راه بندازید واسه #دیدن_
این_فیلم_جرم_اســت، شــاید از توقیف 

دربیاد! من واقعا راضی بودم از این فیلم!

من دوست داشتم فیزیک بخونم، داداشم رفت فیزیک 
مــن امیرحســین امیــری، ورودی 95 مهندســی 

کامپیوترم.
منم محمدحسین امیری، ورودی 95 مهندسی فیزیک.
امیرحســین: من طالی جهانی المپیاد نجوم دارم، واسه همینم 
بدون کنکور وارد دانشــگاه شــدم. این اخوی ما نقره داره و واســه 

همین کنکور داده.
محمدحســین: آره، خالصه دوران سختی بود. من صبح می رفتم 
مدرســه درس بخونم، ایشون خواب بودن، برمی گشتم بازم خواب 

بود! فشار زیادی روم بود!
امیرحسین: اون یه سال برنامه مون متفاوت شد وگرنه قبلش همه 
کارامونــو با هم انجام می دادیم. من دوس داشــتم فیزیک بخونم و 
اصال من باعث و بانی این بودم که داداشــم فیزیک بخونه اما تهش 

رفتم کامپیوتر!
محمدحسین: در کل ما از بچگی چون مامان مون هم معلم فیزیک 

بود، عالقه زیادی به فیزیک داشتیم.
خالصه اومدیم دانشگاه.

امیرحسین: از موقعی که وارد دانشگاه شدیم سعی کردیم در کنار 
درس خوندن کارای دیگه هم انجام بدیم، مثال اخوی امســال دبیر 
انجمــن فیزیک بودن. خودمم دبیر انجمن علمی شناســام. کارای 
فرهنگی زیادی انجام دادیم و ســعی کردیم یه بعدی نباشــیم. من 
توی توییتر چندتا آزمایش فیزیکی گذاشــتم که پیشــنهاد می کنم 
همه برن ببینن! اولش خیلی اتفاقی شــروع شــد. تو خونه نشسته 
بودیم، من در قندونو چرخوندم، این تلوتلو میخورد )به خاطر اینکه 

جرمش یکنواخت نیست(، بعد یه تیکه قند کوچیک انداختم توش 
که این باعث می شه کمتر تلوتلو بخوره و واسه مدت بیشتری بچرخه. 
مامانم گفت خیلی باحاله، ازش فیلم بگیر. ما هم فیلم گرفتیم و من 
یه ســری توضیحات مسخره زیرش نوشــتم و گذاشتیم توییتر. بعد 
دیدیم همه بچه ها خوش شــون اومد و کلی ازش استقبال شد. مثال 
یکی دیگه از آزمایشا این بود که توی لیوان کاغذی آب می ریختیم، 
بعــد از باال آتیشــش می زدیــم. وقتی کــه آتیش به آب می رســید، 
همین جوری می موند. یه چندتا از این آزمایشــای مســخره انجام 

دادیم و گذاشتیم شون.
محمدحســین: فقط یه نکته ای رو اینجا بگم که چون من فیزیک 
می خونــم، همه فکر می کنن من این آزمایشــا رو انجام می دم، در 

حالی که داداشم انجام می ده و من فقط فیلم می گیرم.
امیرحســین: دوســت دارم یه چیزی رو بگم. فاز نصیحت نیســتا 
اما کاش بچه ها درســا رو فقط واســه پاس کردن نخونن. من خودم 
معدلم متوســطه و اصال نمره ای نیستم. دوست دارم وقتی درسی 
رو می خونــم اول بفهممش بعدم ازش اســتفاده کنم. مثال همین 
آزمایشــا چیز خاصی نیســتن اما اینکه آدم پی چیزایی که بهشون 
عالقه داره رو بگیره و اونا رو ســعی کنه نشون بده خیلی خوبه. هم 
بیشــتر به ســمت علم پیش می ره، هم می تونه دو نفر مثل خودشو 
پیدا کنه و با هم ایده های خفن تری بزنن. یه چیز دیگه هم به عنوان 
پیشنهاد شخصی بگم که بچه ها اینجا خیلی کم کتاب می خونن و 
فیلم می بینن. به نظرم یه کم، یه کم بیشتر سمت کتاب و فیلم برن، 

چون خیلی خوبه و پویایی خاصی به آدم می ده.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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هزار قلم



	z دانشجویشــریفما وقتی اســتاد می خواهد کالس را لغو کند، ناگهان دهان باز
می کند و می گوید: »استاد! تمرینی را که باید تحویل می دادیم، چه کار کنیم؟«

	z استادشــریفما وقتی دانشجو با تأخیر وارد کالس می شــود، اگر خانم باشد به او
می گوید: »بفرمایید« و اگر آقا باشــد، یا ممکن اســت راهش ندهــد یا حداقل به او 

چشم غره ای می رود!

	z دانشجویشریفما در پاسخ به درخواست استاد مبنی بر پیشنهاد هایی در جهت
افزایش عالقه مندی به کالس فرمود: »استاد برای درس پروژه تعریف کنید.«

	z دانشجویشریفما نیم ساعت دیرتر سر جلسه امتحان می رود تا بتواند همه مباحث
درسی را تمام کند و از آن طرف هم نیم ساعت زودتر از جلسه امتحان بیرون می آید تا 

قبل از اتمام مهلت تحویل تمرین درس بعدی بتواند آن را بنویسد.

	z اســتادشــریفما وقتی که نزدیک روز دانشــجو در ایمیلی اســالیدهای جلسات
گذشته را برای دانشــجویان می فرستاد، همراه اسالیدها آهنگ »یار دبستانی من« 

را هم پیوست کرده بود.

	z اســتادشریفما عقیده دارد گزاره »نان سنگک بهترین نان دنیاست« یک حقیقت
علمی غیرقابل انکار است. در جواب دانشجویی هم که عقیده داشت نان بربری بهتر 
است گفت شما حتما آذری هستید و تعصبات قومی را در تصمیم تان دخیل کرده اید.

استاد 
شریف 
ما ...

وقتیشعارهاتجلویدوربین
یادتمیره!

پیچک

)15(

سورپرایز آخر هفته 
دانشگاه

رئیس محترم دانشگاه برای باالبردن 
روحیه خانواده شریف از بنده حقیر 

مشورت تلفنی خواستند که پیشنهاد 
دادم یک توییت کنند و بگویند که آخر 
هفته ســورپرایزی برای دانشــجویان 
دارنــد. خیلی اســتقبال کردند از این 
ایده و از خالقیت بنــده به وجد آمدند 
ولی فقــط یک مشــکل کوچک وجود 
داشــت؛ اینکه رئیس دانشگاه توییتر 
نداشــت. لذا دســتور دادند تــا معاون 
فرهنگی و اجتماعی یک توییت با این 

مضمون کنند.
ایــن اتفاق افتاد ولی فردایش ســاعت 
11:30 از معاونت فرهنگی با من تماس 
گرفتند که »سالم آقای دکتر انوچ. دکتر 
می خوان شما رو ببینن. لطفا 11:45 
اینجا باشید«. رفتم معاونت فرهنگی. 
دکتــر گفت: »انوچ جان ایــده رو حال 
کردی؟« تأیید کــردم ولی گفتم کاش 
مشاورشــان با 5 دقیقه تأخیر ریتوییت 
می کــرد.  از دکتــر پرســیدم کــه حاال 
ســورپرایز آخر هفته اش برای دانشگاه 
چیست؟ گفت: »مرد حسابی ما شما رو 
برای همین خواستیم دیگه که ببینیم 
چیکار کنیم؟« من گفتم بستگی دارد 

چه کسی را بخواهیم غافلگیر کنیم.
انجمن هــای علمــی را می تــوان بــا 
جمع کردن بســیج دانشکده ای یا رفع 
فیلتــر از اردوهای مختلط ســورپرایز 
کرد. بسیج را می توان با تدوین و اجرای 
کدهای پوشــش مناسب در دانشگاه، 
انجمن اســالمی را با آوردن خاتمی به 
دانشگاه، جامعه اســالمی را با آوردن 
شــازده کوچولو، گروه کــوه را با بلیت 
اورســت، گروه موســیقی را بــا مجوز 
برگــزاری کنســرت راک، ورودی های 
جدید را با حذف انتگــرال از پایان ترم 
ریاضی 1، فعالین فرهنگی را با ادغام 
گروه های مذهبی، گروه های مذهبی 
را با نماز جماعت در صحن دانشــگاه 
و... دکتر گفت: »بــرو باالتر«. گفتم: 
»خــب اگــه می خوایــد کل فعالیــن 
فرهنگــی رو ســورپریز کنیــد، اتاقا رو 
ردیــف کنیــد. پســت رو بفرســتید یه 
طرف، اتــاق بغل داد رو هم بدید به دو 
تا گروه درست درمون فرهنگی«. گفت 
پیشــنهاد خوبی است ولی نمی شود؛ 
»برو باالتر«. فهمیدم دکتر می خواهد 
کل دانشــجوها را غافلگیر کند. گفتم 
دکتر کار شــما نیســت. دغدغــه اکثر 
این جماعت معدل، اپالی، نرخ دالر، 
کمبود ســالن مطالعــه، کیفیت غذا، 
پارکینگ و امنیت طرشــت اســت که 
هیچ کــدام در حوزه اختیارات معاونت 

فرهنگی نیست.
فکر کردم قانعش کرده ام ولی پنجشنبه 
در توییتر دیدم که قرار اســت امســال 
دانشــگاه بین دو ترم همه دانشجویان 
را بــا پهپاد بــه زیباکنار ببــرد و درباره 
»فلســفه علــم و رابطه« هم اندیشــی 

برگزار کند.

بعد ازین، خواهی قفس را بند، خواهی باز کن /  بستگانت چشم از فکر رهایی بسته اند... تا مرا گردن به طوِق آشنایی بسته اند /  روز و شب، انجام کارم با جدایی بسته اند 
)صامتبروجردی،غزلیات(

دکتر انوچ*
این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به همه ماهایی که شریف را فقط و فقط خودمان 
می دانیم و هر کار و حرف و نظری از ســوی خودمان و اطرافیان مان را به اســم شریف 
جار می زنیم. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به همه ماهایــی که هنوز هم بلد 
نیســتیم دور یک میز بنشینیم، ذهنیت ها و افکار و عقیده های متفاوت مان را بپذیریم 

و چندســاعتی بدون جار و جنجال گفت وشنفت داشــته باشیم. این شماره از روزنامه 
تقدیم می شــود به همه ماهایی که شــعار دادن را خیلی دوســت داریم و عاشــق این 
هســتیم که باد در گلویمان بیندازیم و با فریادهایمان هرکه را که مقابل مان هســت، از 

صحنه روزگار محو کنیم.

187****0905: آقــا تیتــر این مطلب شــیخ بــزول باید 
»شریف در سال 2041 میالدی« باشه!

شــماببیندشــمنتاکجانفوذکردهکهپیغام
میفرستنتیترتعیینمیکنن!

135****0912: می خواســتم از همیــن تریبون، باخت 
حزب کارگر رو خدمت تمامی مردم مســتضعف و دردمند 
انگلستان تســلیت بگم و براشون آرزوی موفقیت از درگاه 

الهی مسئلت کنم.

حــسمیکنــماالنوقتشــهکــهظهــوریک
»فتنه«رودرانگلستانهشداربدیم.البتهاینجماعت
سوسیالیســتیهمشــتخسوخاشــاکبــودنکهبا
هوشــیاریمردمبابصیرتانگلستانازصحنهسیاسی

اینکشورحذفشدن.
278****0903: ولی خداییش اون زمان که توییتر نبود 
بین شــریفیا چجوری دعــوا می کردن؟ یعنــی چجوری 
میــزدن تــو ســر و کلــه همدیگــه و گروهی به جــون هم 

میفتادن؟
ببیــنحســماینهکهتوییتــردریروبهروی
بینهایتــیازپتانســیلهابــازکــردکهازهــرکدومش
هفتدربهپتانســیلهایدیگهبازمیشــه.شریفیها
هــمکــهکالاهــلجنبــشوایــنداســتانانیســتنو
عشقشــونهمینپتانسیلهاست.اینشدکهاالنما
موندیــموشــریفیهاییکهخدانبایدقاعدتابهشــون

شاخمیداد.

تقدیم می شود به ...
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