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تیتربیسروته
یــک گوشــه دانشــگاه بناســت چنــد دانشــجو کار 

مرتضییاری

دل خوش کنکی بکنند، دور هم جمع شوند، حرف های 
تقریبا قشنگ و نه چندان به دردبخور بزنند، تجربه ای که 
معلوم نیست چه قدر کارا باشد بیندوزند و خالصه کنار 
گذارندن دوره تحصیل کمی هم کار مفرح کنند. چنین 
نگاهی به کار فرهنگی و دانشــجویی در دانشگاه کم مشتری نیست. هرچه 
باشــد، هدف اصلی دانشگاه آموزش دروس مشــخص است. تربیت نیروی 

انسانی هم حرف کتاب های بی سروته است.
اما درســت هم زمان با همین نگاه، برای کار فرهنگی باید »آسان نمود اول« 
خواند. ظاهرش این اســت که همین قدر ساده و حاشیه ای ست و به حساب 
نمی آید اما وسط کار که باشید، این کار ساده و حاشیه ای که پروتکل و هدف 

مشخص هم ندارد، یک باره متن تر از متن می شود. می بینید که نه یک متولی 
که متولی بی شمار از همه جا شمای فعال را مواخذه می کنند. خطای آموزشی 
و پژوهشی شما خیلی که مهم شود، یک متولی مشخص دارد و شما را طبق یک 
آیین نامه مواخذه می کنند اما در جهان فرهنگی کار به این سادگی ها نیست. 
اگر متولی اجرا و حامی کم اســت، درعوض متولی مواخذه و نظارت بر شما 
تا دل تان بخواهد زیاد اســت. آن قدر که برای تداخل شــان هم باید برنامه ای 
داشته باشید. از این مهم تر نه شما، نه مدیران، نه مسئوالن کشور، نه آیین نامه 
و اسناد باالدستی هیچ کدام نمی دانند از فرهنگ چه می خواهند. سرگرمی 
است؟ بناست دانشجو را برای زندگی آماده کند؟ کنش سیاسی و اجتماعی 
است؟ مستقل از ارکان دیگر دانشگاه است؟ آموزش و پژوهش را باید از دریچه 

فرهنگ دید یا فرهنگ را از دریچه آموزش؟

شــاید شما برای خودتان پاســخی به هر یک از سوال ها داشته باشید اما این 
پاسخ داشتن به معنی این نیست که تصویر شما دقیق و به دور از تردید حتی 
پیش خودتان اســت. همین طــور اصال به این معنا هم نیســت که یک نگاه 
غالب، چه موافق و چه مخالف شــما حاکم است. شما باید در جهان سلیقه و 
تصمیم های اقتضایی، در مسیری که حدودش روشن نیست کار کنید. این که 
با چه کسی و چه نهادی هماهنگ باشید، چه کسانی شما را بازخواست کنند، 
به کدام اهداف پایبند باشید و ... هیچ کدام از پیش روشن نیست. یک معادله 
پیچیده که حل شدنی نیســت. دست کم در حالت کلی حل شدنی نیست و 
باید با توجه به هر مسئله و هر بار تازه راه حلش را بیابید. شاید به خاطر همین 
است که کار فرهنگی دانشجویی هر چه باشد، سرگرمی نیست، این بزرگ ترین 

تجربه و آزمایش نزدیک به زندگی واقعی ست که در دانشگاه گیرتان می آید.

سرمقاله

معادله معادله 
گوریدهگوریده

پرونده ای درباره معاونت پرونده ای درباره معاونت 
فرهنگی اجتماعی شریففرهنگی اجتماعی شریف

نی
سی

 ح
مد

حا
ید 

 س
د: 

جل
س 

عک

Free Hand



همکاریاندیشکدهمهاجردرتدوینسنداخالقهوشمصنوعییونسکو

اخالق برای ماشین های هوشمند
دانشجوی ستاره دار

شــماره ۱۱ نشــریه واحــد صنفی 
»دانشــجو«  اســالمی،  انجمــن 
در حال وهــوای ۱۶ آذر و بــا موضــوع 
دانشــجوهای ســتاره دار و با تیتر جلد 
»ستاره های دانشگاه« و با تصویر چند 
دانشــجوی محــروم از حــق تحصیل 
تاریــک  آســمان  از  زمینــه ای  روی 
پرستاره چاپ شد. نگاهی به تاریخچه 
محرومیــت از تحصیــل در تاریخ ایران 
معاصــر قبل از انقــالب، محرومیت از 
تحصیــل در دولت هــای مختلف بعد 
از انقــالب، گفت وگــو با مهدیــه گلرو، 
فعــال ســابق دانشــجویی و گفت وگو 
با پروانه سلحشــوری دربــاره عملکرد 
مجلــس دهــم در زمینه دفــاع از حق 
تحصیــل مطالــب اصلی دانشــجو را 
تشکیل می دهد. دانشجو متأسفانه از 
اشکاالت فرمی خالی نیست، از فقدان 
روتیتر یــا زیرتیتر بــرای برخی متن ها 
کــه مانع آگاهی نســبت بــه محتوای 
حدودی متن قبل از خواندن می شود 
تا صفحاتی که یک ستونه بسته شده اند 
و خوانــدن را آزاردهنــده می کننــد. 
جالب ترین سوژه دانشجو هم لیستی از 
شریفی های ورودی دهه هشتاد است 
که در کارنامه شــان ســابقه دستگیری 

دیده می شود.

فوالد در رویان
نشــریه »رویان« دانشکده مهندسی و 
علم مواد شــماره ۱۴ خود را در آذرماه 
بــه فــوالد اختصــاص داد. تیتــر جلد 
»چالش فوالدین« اســت و طرح جلد 
عکســی از یک کارخانــه تولید فوالد. 
فهرســت تعاملی نشــریه، ایده ساده 
ولی جالبی ســت که تحریریه نشــریه 
آن را بــه خوبی در نســخه الکترونیک 
اجرا کرده اند. مروری تاریخی بر تولید 
محصــوالت آهنــی، بررســی جایگاه 
ایران در صنعت فــوالد جهان همراه با 
اندکی آمار و ارقام از تولید و صادرات و 
واردات این مواد، تشریح فرایند تولید 
فوالد پرد، بررســی چالش های موجود 
در صنعــت فوالد و گفت وگــو با یکی از 
دانشــجوهای دکترای مواد شریف که 
در بزرگ ترین خــط تولید فوالد القایی 
کشــور به عنوان مشــاور و مدیر پروژه 
شاغل اســت، پرونده ویژه این شماره 
از رویان را شــکل می دهد. گفت گویی 
بــا معاون آموزشــی دانشــکده درباره 
چــارت جدید درســی و معرفی کتاب 
»چرخه زندگی« هم در صفحات پایانی 
رویان جا خوش کرده اند. صفحه آرایی 
رویــان هــم نســبتا خوش رنگ ولعاب 
تســهیل  را  آن  خوانــدن  و  اســت 
می کنــد ولــی صفحــات تک ســتونه 
 می تواند هنگام خواندن چشــم تان را 

آزار بدهد.

»منخیرترامیخواهم«ترین
شــورای صنفی و انجمن اســالمی در نامه ای خطاب 
بــه معاونت آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه 
درخواســت کرده بودند که با توجه به مشکالت موجود 
در فرایند آموزش مجازی، تسهیالت تبدیل نمرات به P و W بعد از ثبت 
نمره نهایی درس در ترم جاری نیز مانند ترم قبل در اختیار دانشجوها 
قــرار گیرد. طبق اعالم شــورای صنفــی و انجمن اســالمی ۲۶۳۳ 
دانشجوها هم پای این درخواست را امضا کردند. معاونت آموزشی هنوز 
پاســخی رسمی به این درخواست نداده اما در اطالعیه ای که درباره 
امتحانات پایان ترم منتشر کرده، به صورت ضمنی به این درخواست 

دانشجوها پاسخ منفی داده است. در این اطالعیه شرایط ترم جاری 
و تــرم قبل متفــاوت عنوان و گفته شــده که پیشــنهادهای مختلف 
مطرح شده برای فرایندهای آموزشی در شرایط شیوع کرونا و آموزش 
مجازی، براساس خرد جمعی و با در نظر گرفتن تمام جوانب بررسی 
و مسیری انتخاب شده که باعث ارتقای دانشگاه و انتفاع دانشجوها 
و دانش آموختگان در بلندمدت شــود. علــت مخالفت با طرح های 
پیشــنهادی نیز در این اطالعیه، وارد شدن لطمه به اعتبار دانشگاه 
و دانش آموختگان آن ذکر شده اســت. خالصه که معاونت آموزشی 

با شایستگی عنوان »آسمان ریسمان باف«ترین را یدک می کشد.

ســابقه تدویــن ســندهای حــوزه اخــالق هوش 
مصنوعــی بــه ۲۰۱۶ و دغدغه های یک ســازمان 
خصوصــی بازمی گــردد؛ موسســه AI NOW در 
دانشــگاه نیویورک، کنفرانســی را در معاونت علم و فناوری کاخ 
سفید برگزار و درباره مسائل انضمامی اخالقی و اجتماعی هوش 
مصنوعی مانند برابری جنسیتی و نژادی دغدغه هایی را مطرح 
می کند. همان کنفرانس آغازی ست بر تدوین سندهای اخالق 
هوش مصنوعی و مدت کوتاهی بعد، شرکت های بزرگ فناوری 
برای آمادگی در برابــر قانون گذاری ها و تنظیم گری های آینده 
دولت هــا در این حوزه، اتحادیه ها و انجمن هایی را در این زمینه 
تأسیس می کنند تا دست پیش را بگیرند. بعد از آن هم نهادهای 
خصوصی و غیرانتفاعی و مدنی، سازمان های دولتی و بین المللی 
و شــرکت های فناوری سندهای مختلفی را در این زمینه تنظیم 
می کنند؛ نهادهای مدنی با هدف نفع اجتماعی، شــرکت های 
فناوری با هدف حفظ و افزایش ســود کسب وکارشان و دولت ها 
نیز با دغدغه های حکم رانی و تنظیم گری و قانون گذاری. البته 
با توجه به اینکه جامعه و حوزه عمومی بیشترین تأثیر را از مسائل 
اخالقی هوش مصنوعی می پذیرد، نهادهای مدنی و دانشگاهی 

دقیق ترین مطالعات و پژوهش ها را در این حوزه پیش می برند.
 )COMEST( کمیســیون اخالق دانش علمــی و تکنولــوژي
یونســکو نیــز در ســال ۲۰۱۸ مطالعه ای دربــاره اخالق هوش 
مصنوعی با هدف آگاه سازی فضای داخلی این نهاد بین المللی 
انجام می دهد. نتایج این مطالعه در جلسه ۲۰۶ هیئت اجرایی 
یونســکو مطــرح و بــا آن موافقت شــده و در چهلمین جلســه 
عمومی یونســکو نیز کشورهای عضو به آن رأی مثبت می دهند 
تا COMEST مســئول تدوین ســندی در حــوزه اخالق هوش 
مصنوعی شود. در تدوین پیش نویش سند، گروه های مختلفی 
همکاری می کنند و تالش می شود با برگزاری کارگاه های عمومی 
در کشورهای مختلف، دغدغه های مردم این کشورها جمع آوری و 
از حوزه عمومی کشورها و فرهنگ ها و اقوام مختلف مشاوره گرفته 
شود تا تنوع فرهنگی و نژادی و قومیتی الزم در سند لحاظ گردد.
قبل از تصویب نهایی در مجمع عمومی یونســکو این سند برای 
کشــورهای عضو فرستاده شده تا مالحظات شــان را درباره آن 
مطــرح کنند و تنوع و شــمولیت فرهنگی مدنظر یونســکو را به 
انضمام آن درآورنــد. وزارت خارجه ایران هم ایــن کار را به مرکز 

ملی فضای مجازی ارجاع داده و این مرکز هم پژوهشگاه فضای 
مجازی را مسئول بررسی این پیش نویس کرده است. با توجه به 
سابقه پژوهشگران اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف در مطالعه و 
پژوهش در زمینه اخالق و حکم رانی در فضای مجازی، در نهایت 

بررسی پیش نویس را شریفی های مهاجر به دست گرفته اند.
مفاد این سند بیشتر به برابری جنسیتی و نژادی و قومیتی و در 
کل برابری انسان ها می پردازد. بچه های مهاجر می گویند سعی 
کرده اند ســند را از حالت انتزاعی بــه حالت انضمامی نزدیک و 
مباحث عمل گرایانه تری را مطرح کنند، چرا که معموال این گونه 
سندها براساس اصولی نوشته می شود که از ارزش های مدنظر 
یک سازمان بین المللی مثل یونسکو مانند حقوق بشر، کرامت 
انسانی، محیط زیســت، تنوع قومیتی و جنسیتی و فرهنگی و 
نژادی و صلح نشــئت می گیرد و برای میدان عمل حرفی ندارد. 
همچنین دغدغه دیگر پژوهشگران مهاجر وارد کردن مالحظات 
بومی مثــل بافت دینی جامعه ایران و مســائل مربوط به تحریم 
بوده اســت، چرا که تحریم برخــالف ظاهرش که فقط معطوف 
به مسئوالن اســت، در واقعیت مردم ایران را نشانه گرفته و مانع 
همکاری های بین المللی در زمینه های مختلف و از جمله هوش 
مصنوعی می شود که با ارزش هایی مثل شمولیت و تنوع فرهنگی 
مدنظر یونســکو در تناقض اســت. برخی ایرادهای نگارشــی و 
صوری و ســاختاری نیز از جمله مالحظات دیگــری بوده که از 
سوی بچه های مهاجر گوشزد شده، چرا که برخی تناقض ها بین 
بخش های مختلف ســند وجود داشــته و یا بعضی قسمت های 
ســند، برخی اصول انسانی مدنظر یونسکو را زیر پا می گذاشته 
است. با توجه به اینکه یونسکو بیشتر یک سازمان فرهنگی ست 
و در حوزه عمومی فعالیت می کند، استفاده از قدرت تأثیرگذاری 
ســازمان ملل روی کشــورها می تواند به اجرایی شدن این سند 
کمک کند. آگاه ســازی مــردم و آموزش آنها نســبت به وظایف 
دولت ها و شرکت ها در این زمینه هم راه دیگری ست که این سند 
را می تواند به مرحله عمل برســاند. البته به نظر می رسد با توجه 
به قدرت قابل توجه شرکت های بزرگ فناوری، این سند عمال در 
کشورهای جهان سوم عملی خواهد شد، چرا که در کشورهای 
توسعه یافته، شرکت های بزرگ توان مقابله با سیاست ها و قوانین 
دولت را دارند و حتی در برخی موارد می توانند دولت ها را همراه 

خودشان کنند.

گزارش

نیازمند خانه تکانی فرمی
نشــریه »تکانه« دانشــکده فیزیک 
شماره ۳۰ خود را در ۳۴ صفحه و در 
پاییز ۹۹ منتشر کرد، با تصویر جلدی 
از فلیــپ اندرســون، فیزیــک دان 

نظری آمریکایی و بدون هیچ گونه تیتر 
یا توضیحی که نقطه ضعف مهمی برای 
تکانه به شمار می رود. البته اگر نشریه 
را ورق بزنید، متوجه دلیل این انتخاب 
می شوید و چشم تان به مقاله ای درباره 
معرفی اندرســون، پدر ماده چگال در 
اواخر نشــریه می خورد. فهرست تکانه 
این طور می گوید که مدل آتش ســوزی 
جنــگل، مقاله ای دربــاره موضعیت و 
ناموضعیت، مرور مقاله ۱۸۷۷بولتزمن، 
مقاله هایی درباره مسئله سلسله مراتبی 
و نابرابری ها در ترمودینامیک تعادلی، 
گفت وگویی با دکتــر کریمی پور درباره 
اطالعات کوانتومی، گزارشــی درباره 
آزمایشــگاه در دوران آمــورش مجازی 
و معرفــی کتاب هــای »رویــای نظریه 
نهایی« و »افکار سوم« انتظار شما را در 
این شماره می کشد. تکانه البته اشکال 
فرمی به نســبت زیاد دارد؛ از فضاهای 
خالی زیاد داخل نشریه تا نداشتن تیتر 
مناسب یا استفاده از زیرتیتر و روتیتر در 

جایگاه تیتر.

الف آزادی
»الف هــا«، نشــریه فرهنگــی انجمن 
اسالمی شــماره ۳۶ خود را در آذرماه 
بــه موضــوع آزادی اختصــاص داده 
اســت؛ ســه یادداشــت، معرفی یک 
مستند و بخشــی از وصیت نامه شهید 
احمد خرمی شــاد تمامی چیزی ست 
که در چهــار صفحه جمع وجور الف ها 
نصیب تان می شود. »دست وپابسته« 
اولین یادداشــت الف هاست و بیشتر 
موضــوع آزادی و مســئله حجــاب را 
می خواهد واکاوی کند و »تحدید من یا 
تو« نیز به بهانه پروتکل های بهداشتی 
در مقابل شــیوع کرونا، کمــی درباره 
مفهوم آزادی حرف زده است. »جاشوآ، 
نوجوانــی در برابر یــک ابرقدرت« هم 
مستندی ست درباره دانش آموزی که 
در برابر عهدشــکنی حزب کمونیست 
چیــن ایســتادگی می کنــد. در کل 
الف هــا از نظر محتوایــی غنای کافی 
را نــدارد و به ســوژه مدنظر خود خوب 
نپرداختــه و صرفــا با چند یادداشــت 
قصد داشــته کمی آن را زیرورو کند که 
به نظر می رسد توفیقی در برانگیختن 
مخاطــب نمی توانــد به دســت بیاورد 
ولی از نظر فرمی، اگر برخی اشکاالت 
در تیتــر و روتیتــر و زیرتیتــر را نادیده 
بگیریم، نمره قبولی می گیرد و حداقل 
چشم تان را آزار نمی دهد. نکته جالب 
توجــه الف هــا نیــز دختر بــودن همه 

همکاران آن است.

ترینها

محمدجواد 
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گفتوگوبادکترفخارزاده،معاونجدیدفرهنگیاجتماعیدانشگاه

منتظر هم دلی، نوآوری و توسعه باشیم
متولد ســال انقالب در آبادان اســت اما جنگ خانواده اش را از جبهه جنوب به نزد قوم و خویش در شیراز می کوچاند تا در شهر حافظ و سعدی بزرگ شود. از 
پنج سالگی قرآن و شاهنامه و خواندن و نوشتن را نزد پدر می آموزد؛ پدری که شعر زیاد از بر بوده و عناصر فرهنگی ذهن او را با شعرهایش پی ریزی کرده و هنوز 
هم نام بردن از پدر، چشمش را تر می کند. هشت سالگی و کالس سوم دبستان جایی ست که اولین شعرش را می گوید تا شعر بخش جدایی ناپذیر زندگی اش 

شود. گفت وگوی کوتاه ما با او هم خالی از شعر نبود و به هر بهانه ای بیتی از زبانش می شنیدیم.

شــما رتبــه ۸ کنکور سراســری 
بودید ولی دانشگاه شیراز را برای 
تحصیــل در دوران کارشناســی 
انتخــاب کردیــد. دلیــل خاصی 

داشت؟
در دوران مدرسه همیشه بین درس خواندن 
و شعر گفتن درگیر بودم و رفت وآمد داشتم. 
جو ادبی و فرهنگی شیراز در پختگی شعرم 
کمک زیادی کرد، چرا که توانستم در سنین 
نوجوانی وارد انجمن های ادبی شیراز شوم 
و با شــاعرانی چون نصرالله مردانی و احد 
ده بزرگی و خلیل جمالی معاشرت داشته 
باشــم. سال دوم دبیرســتان هم رتبه سوم 
مسابقات شعر کشــور را کسب کردم. بعد 
از آن کمی از شــعر جدا شدم و رفتم سراغ 
درس و المپیــاد فیزیــک که مــدال برنز را 
برایم به دنبال داشــت و بعد هم کنکور که 
در نهایت به رتبه ۸ منجر شــد. در واقع دو 
سال اول دوره دبیرستان به شعر گذشت و 
دو سال آخر به درس و المپیاد و کنکور. دوره 
کارشناسی هم تقریبا همین بود؛ دو سال 
اولش را را برای ادبیات و شعر گذاشتم و دو 

سال آخرش را برای درس و کنکور ارشد.
برای دوره کارشناســی دانشــگاه شــیراز 
را انتخــاب کــردم، چــرا که می خواســتم 
فعالیت هــای فرهنگی و ادبــی ام را ادامه 
دهم و جدا شدن از محیط ادبی و فرهنگی 
شیرار مانع این خواسته ام می شد. البته با 
شریف ارتباط داشتم و در دوره کارشناسی 
چندبــاری به شــریف آمــدم و جزوه های 
درس هــا را هــم حتــی می گرفتــم، چون 
دوســتان المپیادی من برق شریف بودند. 
از سوی دیگر فشار درســی در جایی مثل 
شریف زیاد بود و فرصت دنبال کردن شعر 

را به من نمی داد.
ســال ۷۷، تــرم چهار کــه بودم، نفــر اول 
مســابقات شــعر کشور شــدم؛ مسابقاتی 
که مرحوم قیصــر امین پور داوری اش را بر 
عهده داشــت و فرصتی دســت داد تا یک 
هفتــه ای محضــرش را درک کنــم. البته 
در بخــش داســتان کوتاه هم کــه یکی از 
داورانش ســیدمهدی شــجاعی بود، نفر 

برگزیده شدم:
درســت مثل درختی که شاخه هایش زیر 
بار میوه خمیده اســت و عابری می جوید 
در آســتانه هر چهار فصل، به انتظار کسی 
ایســتاده ام/ دلم پرنده ای ســت که دنبال 
عشــق می گــردد و ذات عشــق قشــنگ 
است/ همین که عشــق بورزی به یک نفر 
کافی ســت/ و مرد باید باشی که تکه های 
دلت را به روی دســت بگیــری و بین مردم 

زیبای شهر پخش کنی/ ...
شما به عنوان سکان دار فرهنگ 
دانشــگاه چه برنامه هایی در سر 

دارید؟
یک بــار با دکتــر ملکی، معــاون فرهنگی 
اســبق دانشــگاه صحبــت می کردیم و او 
فرهنگ را پاشنه آشیل شریف نام نهاد. در 
واقع شــریف در فرهنگ به اندازه آموزش 
و پژوهش رشــد و توسعه نداشته. من االن 

با گروه ها و فعالین دانشــجویی مشــغول 
صحبت هستم و بعد با توجه به صحبت ها 
و مشــورت ها برنامه هایم را اعالم می کنم. 
البته خالصه برنامه معاونت در دوره جدید 
در ســه کلمه خالصه می شــود: هم دلی، 

نوآوری و توسعه.
هم دلی به این معناست که همه ما اعضای 
یک خانواده هســتیم و بایــد بتوانیم با هم 
حرف بزنیــم و همدیگر را تحمل کنیم و در 
خانه مان که دانشــگاه است، کنار هم کار 
کنیم. من هم به نوعی ســکان دار کشتی 
هســتم و باید بتوانم همه را در این کشتی 
ســوار کنــم و با کمــک هم بــرای اعتالی 
فرهنــگ دانشــگاه کار کنیــم. در همین 
راستا جلسات مفصلی با گروه های مختلف 
خواهم داشت و پای حرف هایشان خواهم 

نشست.
از ســوی دیگــر شــریف بایــد در فرهنگ 
هــم مثل آموزش و پژوهــش و تکنولوژی و 

کارآفرینی و ... ســرآمد باشد. نیاز به نگاه 
تازه ای به فرهنگ داریم؛ نوآوری فرهنگی، 
ایده هــای  فرهنگــی،  کســب وکارهای 
فرهنگی و حتی استارت آپ های فرهنگی 
می توانند جایشــان را در شریف پیدا کنند 
و مــا را از مصرف کننــده بــه تولید کننده 

محصوالت فرهنگی مبدل نمایند.
توسعه فیزیکی، ســازمانی و فعالیتی هم 
رکن دیگر برنامه معاونت اســت. دانشگاه 
در ســال های اخیر توســعه زیادی از نظر 

ســاختمان و فضاهای آموزشــی و اداری 
داشــته اما ســهم فرهنــگ صفر بــوده و 
فضــای در اختیار معاونت فرهنگی همان 
فضایی ست که از ۲۰ سال پیش اختصاص 
داده شــده. مــن از رئیس دانشــگاه قول 
گرفته ام که فضاهــای جدیدی در اختیار 
معاونت فرهنگی قرار دهد تا بعد از کرونا، 
بچه ها گشایش قابل توجهی در این زمینه 
ببینند. توســعه سازمانی و اداری هم مهم 
اســت، چرا که برای افزایش کمی و کیفی 
فعالیت ها به ساختاری توســعه یافته نیاز 
داریم ولی در بین معاونت های دانشگاه، 
توســعه نیافته ترین ســاختار را معاونــت 
فرهنگی دارد. معاونت فرهنگی به چارت 
اداری مشــخص و مدیریت هــای میانــی 
نیازمند است تا بچه ها بتوانند حرف شان 
را بــه آنها بزنند و مســتقیم ســراغ معاون 
نیایند؛ مدیــران و کارشناســانی که زبان 
بچه ها را بفهمند و به معاون هم دسترسی 

داشته باشند. توسعه فعالیت ها نیز از این 
جهت مهم است که معاونت فرهنگی فقط 
معاونت فعالین دانشــجویی نیست و باید 
برای همه دانشجوها، استادان و کارمندان 

دانشگاه برنامه هایی تدارک ببیند.
ارتباط تان با دانشجوها و فعالین 

فرهنگی چه طور خواهد بود؟
ارتباط ســازمان یافته را به حضور مستقیم 
در جایی مثل شبکه های اجتماعی ترجیح 
می دهــم، چون به هر حــال وقت محدود 

است و کارهای زیادی وجود دارد و خیلی 
از مســائل هم در ســطح دانشــگاه دیده 
می شــود که متولی مشــخصی ندارد و به 
حوزه فرهنگ مرتبط است. سعی می کنم 
جلسات مســتمر و ارتباط سازمان یافته و 
منظم با همه گروه ها و دانشــجوها داشته 

باشم.
شــیوع کرونــا و مجــازی شــدن 
دانشــگاه به نظر به فعالیت های 
فرهنگــی ضربه قابــل توجهی را 
وارد کرده اســت. برنامه ای برای 

جبران این ضربه دارید؟
بایــد از ظرفیت های دنیــای مجازی بهتر 
استفاده کنیم؛ مثال برای برنامه های مجازی 
می توانیم ســراغ اســتودیوهای فرهنگی 
برویم تــا برنامه هــا ســرزنده تر و جذاب تر 
باشند و با چند دوربین تصویربرداری شود. 
نوآوری در ارائه محتوای دیجیتال و افزایش 
جذابیــت بصری برنامه هــای مجازی نیاز 
فعالیت های فرهنگی در دوران کروناست. 
همچنین من عقیده به برنامه های نیازمحور 
دارم. باید از سطح دانشگاه افکارسنجی و 
نیازهای گروه های مختلف دانشــجویی را 
بررســی کرد تا بتوان برنامه های نیازمحور 
ارائه نمود. کرونا از شــور و هیجان اجرایی 
و حاشــیه های برنامه ها کاســته و فرصت 
خوبی برای افکارســنجی و نیازســنجی و 
برنامه ریزی و توسعه فیزیکی فراهم کرده. 
می توان کارهایی در ایــن مدت انجام داد 
که تا سال ها برای معاونت بماند. جامعه ما 
تغییرات شدیدی را در حوزه فرهنگ تجربه 
می کند و باید حواس مان جمع این تغییرات 
باشد. مهم این است که به بچه ها بگوییم در 
کنار همه چیزهای دیگر، یک فرهنگ غنی 
هم در این مملکت از دیرباز وجود داشته که 
در طول تاریخ با مردمان ما بوده و نســل به 

نسل منتقل شده است.

گفتوگو

کشاکشقومیت،ملیتو
دیانت

خیلی اوقــات در معرفی خودمان، 
خصوصیــات  بیــان  جــای  بــه 
منحصربه فردمــان، از ســویه های 
جمعــی هویت مــان ماننــد ایرانــی، 
لــر و... اســتفاده  مســلمان، کــرد، 
می کنیم. نیاز انسان ها به تعریف خود 
با یک هویت جمعــی، نه یک فانتزی، 
بلکه دقیقا پاســخ به یــک »نیاز« مهم 
اســت. فردگرایــی افراطــی در عصــر 
جدید و سســت شــدن نهادهای مهم 
اجتماعی، افراد را دچار نوعی احساس 
ناامنی روانی و اختالل هویتی می کند. 
همین است که افراد برای پاسخ به این 
نیازهای اساســی و جبران کمبودهای 
مذکور بــه دنبال هویت هــای جمعی 
چــون ملیت گرایــی، قومیت گرایــی و 

دین گرایی می روند.  
در حالــی کــه در جامعــه ایــران، دو 
ظرفیــت بســیار مهــم برای ســاختن 
یک کلیت منســجم، متحد و وفادار به 
آرمان های جمعی وجــود دارد، یعنی 
دیــن و میهــن، واقعیت تلخ آن اســت 
که ما هنوز در ســاختن »کلیت«هایی 
که پیرامونش متحد شــویم، با مشکل 
مواجهیــم و خیلــی اوقــات تبدیل به 
جامعه ای واگرا می شــویم. تأسف بارتر 
اینکه به جای رویکردهــای هم افزایانه 
بین ایــن دو ظرفیت مهم در ســاختن 
هویــت جمعی، آنها را به چشــم رقیب 
تعریف کردیم. زمانی پهلوی ها با تقویت 
رویکردهای نژادپرستانه شووینیستی 
ناسیونالیســتی  و   )chauvinism (
افراطی، سعی در کم رنگ کردن هویت 
دینــی ایرانیان کردنــد و امــروز نیز با 
خوانش های خاص و غیرشــمول پذیر 
از دین، ســویه های وطن دوستی را به 

حاشیه برده ایم.
هرگونــه  کــه  داده  نشــان  تاریــخ 
نابخردانــه جهــت  دســت کاری های 
کم رنگ کردن اضالع ســه گانه هویتی 
ایرانیــان )قومیــت، ملیــت و دیانت( 
بــه نفع ضلعــی دیگــر، باعــث ایجاد 
آنومی هــای اجتماعی و شــکل گیری 
هویت گرایی های رادیــکال می گردد. 
آشــتی دوبــاره دیــن داری روادارانه، 
 ،)patriotism( میهن دوستی عاقالنه
در عیــن حفظ قومیت های ریشــه دار 
که از قضا ســویه های مشترک فراوانی 
مانند حق طلبی و ظلم ستیزی دارند، 
در سیاست گذاری های هویتی جامعه 
ایــران، راه کاری مهم برای برون رفت از 
نابه سامانی های فعلی و سیری صعودی 
به آینده است. البته بحران دیگری که 
جامعــه ایران را تهدید می کند، عبور از 
نسخه طالیی »وحدت درعین کثرت« 
و تعریف هویت های کل گرایانه به قیمت 

حذف فردیت  شهروندان است.

محمدتقی 
ضرغام افشار

آنسوی
آجرهای
قرمز
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گفتوگوباجواددرویش،مشاورسابقمعاونفرهنگیاجتماعی

به عنوان اولین ســوال، از نظر شــما وظایف 
دانشــگاه  اجتماعــی  فرهنگــی  معاونــت 

چیست؟
مهم ترین وظیفه فراهم کردن فضا و موقعیتی مســاعد 
و عادالنه اســت که امکان فعالیت فرهنگی در آن وجود 
داشــته باشــد؛ موقعیتی که در آن آزادی و انگیزه برای 
فعالیت فرهنگی وجود دارد، عدالت وجود دارد، عدالت 
در بحث هــای اختصاص بودجه و تأمین مالی با در نظر 
گرفتــن قابلیت، اهمیــت و فعالیت گروه ها. حراســت 

از آزادی های فــردی و اجتماعی، مقاومــت در برابر 
فشــارهای داخلی و بیرونی که به آزادی های مشروع 
لطمه می زند، اینها مهم ترین وظیفه معاونت است. اگر 
فضا مساعد و متعادل باشد، خود دانشجوها بهترین 
افرادی اند که می تواننــد کار فرهنگی کنند و فضای 
فرهنگ دانشــگاه را زنــده و پویا نگــه دارند. دومین 
وظیفــه پایش و بررســی و تحلیل وضعیــت فرهنگ 
دانشگاه است؛ متصدی فرهنگ باید حواسش باشد 
کدام گروه و مجموعه ضعیف شده یا رو به افول رفته؟ 
یا ظرفیت کــدام گروه به فعلیت نرســیده؟ متصدی 
فرهنگ باید مدام با گروه ها ارتباط نزدیک و دوستانه 
همراه با نگاه پدرانه داشــته و حواســش به آنها جمع 
باشد. ســومین وظیفه هم بی تفاوت نبودن نسبت به 
فضای عمومی دانشــگاه اســت. من تخمین می زنم 
حداکثر ده درصد دانشجوها در بین فعالین فرهنگی 
حضور دارند، حتی با احتســاب آنهایی که مخاطب 
برنامه ها هســتند. حدود ۹۰ درصد از دانشــجوها با 
فضــای فرهنگی معمول دانشــگاه بیگانه هســتند. 
متصدی فرهنگ نباید فقط مشغول فعالین فرهنگی 
شود و سایر دانشجوها را رها کند، چون حداقلش این 
اســت که بودجه فرهنگی دانشــگاه مختص فعالین 
فرهنگی نیست و به همه دانشجوها اختصاص دارد و 

متصدی فرهنگ در قبال آنها نیز مسئول است.
شــما دهه هشتاد دانشــجو بودید و مدیریت 
فرهنگی را از نظر یک دانشجو تجربه کرده اید 
و در دهه نود هــم در کنار دو معاون فرهنگی 
مســئولیت اجرایی داشــته اید در ســاختار 
معاونت فرهنگی. در ساختار اداری دانشگاه 
معاونــت از مدیریــت باالتر اســت و هروقت 
بحثی مثل ادغام پیش می آید، مخالفان ادغام 
این طور اســتدالل می کنند که شأن فرهنگ 
در حــد یــک معاونت در ســاختار دانشــگاه 
است. به نظر شما در این ده سال واقعا تغییر 
از سطح مدیریت به معاونت رخ داده یا صرفا 
یک کرســی در هیئت رئیسه نصیب فرهنگ 

دانشگاه شده است؟
برای مدیریت کالن دانشــگاه، معاونــت فرهنگی بهتر 
از مدیریت فرهنگی اســت، یعنی یک رئیس دانشــگاه 
عاقل، فرهنگ را تبدیل بــه معاونت می کند، چرا که با 
وجود کم ترین سهم در بودجه ، پردردسرترین آنهاست و 
بیشترین هجمه ها و فشارها به رئیس دانشگاه از همین 
ناحیه است. بنابراین یک رئیس عاقل با تفویض اختیار 
به معاون فرهنگی، به نوعی یک ضربه گیر برای خودش 
مهیا می کند. برای فضای دانشجویی هم معاونت بهتر 
از مدیریت به نظر می رســد و نفع بیشتری برای فعالین 
دانشــجویی دارد، چــرا که بــرای حفظ و حراســت از 
مجموعه های دانشجویی و فراهم کردن فضای فرهنگی 
مساعد و متعادل و دفاع از آزادی در این فضا، متصدی 
فرهنگ هم باید توانایی تأمین مالی مناســب داشته و 
هم اقتدار و وجاهت تا حرفش محلی از اعراب داشــته 

باشــد. اگر متصدی فرهنگ دانشگاه خودش مدیری 
ذیل یک معاون دیگر باشد، این نقش تضعیف و به ضرر 
فعالین فرهنگی و دانشــجویی تمام می شــود. حضور 
در هیئت رئیسه دانشــگاه به اقتدار و وجاهت متصدی 

فرهنگ دانشگاه کمک شایانی می کند.
این اقتدار به خود شــخص بیشــتر وابســته 

نیست تا جایگاهی که دارد؟
به مــوارد مختلفــی بســتگی دارد؛ مثال فضــای کلی 
فرهنگــی کشــور هم موثر اســت. خــود فرد هــم اگر 

محافظــه کار بوده و اهل ریســک نباشــد، نمی تواند از 
فضــای فرهنگی دانشــگاه حفظ و حراســت کند. اما 
حتی یک شــخص قوی هــم تا وقتی در هیئت رئیســه 
دانشــگاه حضور نداشته باشد و نتواند برنامه یا طرحی 
را به هیئت رئیســه ببرد و تصویب کند و بدون واســطه با 
رئیس دانشــگاه در ارتباط باشــد، آن قدرت الزم برای 
حراســت از فضای فرهنگ دانشگاه را ندارد. همچنین 
وقتی فرهنگ ذیل معاونت دانشــجویی تعریف شــود، 
معموال معاون دانشجویی آدم فرهنگی نیست و بیشتر 
دغدغه هــای اجرایی دارد و حوصلــه ورود به بحث ها و 
دردسرها و درگیری های مربوط به حوزه فرهنگ را ندارد.
در ســاختار معاونــت فرهنگــی اجتماعــی، 
یــک معاون فرهنگی وجــود دارد و یک مدیر 
فرهنگی و یــک مدیر اجتماعــی. به نظرتان 
این ســاختار برای فرهنگ دانشگاه ساختار 
مناسبی ســت و می توانــد معاونت فرهنگی 

اجتماعی دانشگاه را به اهدافش برساند؟
به نظرم اگر این ساختار مضر نباشد، فایده ای هم ندارد، 
چون فرهنگ پدیده ای سیال است و ساختارمند کردن 
به آن ضربه می زند. ساختارزدگی در فرهنگ یک آسیب 
است و همین آسیب را در نهادهای بزرگ فرهنگی کشور 
مثل ســازمان تبلیغات و صداوسیما می توانیم ببینیم. 
ساختار در نهادهای فرهنگی معموال دست وپاگیر است 
و خروجی هــای مفید و کاربردی هم ربطی به ســاختار 
ندارد. ایــن ســاختارها بعضا بر اهــداف و خروجی ها 

تحمیل شده و چابکی مجموعه را از بین می برد.. 
اینکه دکتر حسینی به جای دو مدیر، از شما 
و آقای طوسی به عنوان مشاور استفاده کرد، 

در راســتای همین چابکی بود؟ آن را اقدامی 
مثبت ارزیابی می کنید؟

از نظــر چابکی بله، اقدام مثبتــی بود ولی این انتخاب 
و ســلیقه دکتر حســینی بود و نوع بکارگیری ما دو نفر 
)منظــورم این شــکل قــرارداد و به کارگیری بــا عنوان 
»مشــاور« اســت( تا حدی هم به او تحمیل شــد. البته 
منظور من از چابکی این اســت که حتمــا نباید زیر بار 
چــارت مصــوب وزارت علوم رفــت و لزومی بــه تبعیت 
نعل به نعــل از آن نیســت؛ چارتی که همه دانشــگاه ها 

را یک ســان می بیند و به تفاوت های بیــن آنها توجهی 
ندارد. ضعف و قوت فضای فرهنگی دانشگاه هم ربطی 

به چارت اداری معاونت ندارد. 
گفتید اســتفاده از مشــاور به جــای مدیر به 
دکتر حســینی تحمیل شــد. بیشتر توضیح 

می دهید؟
عمال نقش مشــاوران دکتر حســینی در معاونت همان 
نقش مدیر فرهنگــی و مدیر اجتماعی بود. دانشــگاه 
قانون نانوشــته ای دارد که بعضی جاها اعمال و بعضی 
جاها نادیده گرفته می شود؛ اینکه مدیران دانشگاه باید 
هیئت علمی باشــند. اعمال این قانون نانوشته بیشتر 
سلیقه ای ســت و درمورد معاونت فرهنگی، دانشــگاه 

نخواست زیر بار مدیران غیر هیئت علمی برود.
وقتی دکتر حســینی در سال ۹۵ به معاونت 
فرهنگــی آمدند، بعــد از دکتر نصــر دومین 
متصدی فرهنگ دانشــگاه بود که خاستگاه 
علوم انســانی و فلسفه داشــت، در حالی که 
سایرمتصدیان فرهنگ پیش زمینه مهندسی 
و فنی داشــتند. به نظر می رسد تأثیرات این 
خاستگاه را هم در این دوره چهارساله دیدیم، 
هرچند شاید امید بیشتری داشتیم. به نظر 
شــما دانشــگاه بعد از دکتر حســینی دوباره 
فرهنگ را به دســت فــردی نزدیک به فضای 
علوم انسانی می سپارد یا دوباره به روند قبلی 

برمی گردد؟
هر سه موردی که در وظایف متصدی فرهنگ ذکر کردم، 
نیــاز به فکر و بینش و ایدئولــوژی درباره امر فرهنگی و 
حساســیت و دغدغه دارد. اینها در شــخصی که تمام 

عمــرش در فضای مهندســی بــوده، پیدا نمی شــود. 
همان طــور که کســی که کار پژوهشــی نکــرده و ایده 
پژوهشــی ندارد، مناســب معاونت پژوهشی دانشگاه 
نیست. علوم انسانی خواندن هم مالک نیست، آدمی 
باید باشــد که در حیطه مســائل فرهنگی و اجتماعی 
مســئله دارد، فکر دارد، حساســیت دارد، مطالعه هم 
شــرط الزم آن اســت. حتما باید چنین آدمی متصدی 

فرهنگ باشد.
نشــریه ای مثــل داد بــا دغدغه تعــدادی از 
دانشــجوها در دانشــگاه شــکل می گیــرد و 
ممکن اســت چندســال بعد با رفتن فعالین 
فعلی اش، نشــریه هم رو به افــول بگذارد. از 
نظر شما معاونت فرهنگی نسبت به حیات و 

ادامه فعالیت چنین نشریه ای وظیفه دارد؟
صددرصــد، این پایــش منفعالنه نیســت؛ متصدی 
فرهنگ باید ببینید چه گروه هایی ظرفیت ایجاد دارند 
و ایجاد نشــده اند، چه گروه هایی ضعیف شــده اند و 
نیاز به تقویت دارند. مورد داد مثال خوبی ســت برای 
اینکه چرا یک آدم با فضای علوم انسانی باید متصدی 
فرهنگ باشد. نشریه داد قطعا دردسرش برای معاونت 
بیش از نفعش اســت. یک آدم با فضای علوم انسانی 
پای داد می ایســتد، چون بایــد به جاهای مختلف از 
داخل و بیرون دانشــگاه پاسخ گو باشد. باقی ماندن 
چنیــن فعالیتی هم قطعا وظیفــه متصدیان فرهنگ 
دانشگاه است و راه حل هم دارد. به عنوان مثال یک 
راه حل خود من، اختصاص فضای فیزیکی به این طور 
فعالیت هاست که شانس حیات آن را افزایش می دهد. 
فضــای فیزیکی هم فعالین یک گروه را دور هم جمع 
می کند و هــم به جذب باقی دانشــجوها به آن گروه 
کمک می کند و هم چیزهای ملموسی )شامل کتاب 

و تجهیزات( برای نسل های بعدی باقی می گذارد..
بــا توجه به محدودیــت فضاهــای در اختیار 
معاونــت می تــوان با همــه گروه ها یکســان 

برخورد کرد؟
نمی توان یکسان برخورد کرد ولی یکی از مواردی که در 
حفظ و حراست از فضای فعالیت فرهنگی اهمیت دارد، 
قدرت باالی چانه زنی معاون فرهنگی برای جذب منابع 
و امکانات اســت. در این چندســال یکی از نقاط قوت 
دانشگاه اضافه شدن ساختمان های جدید به پردیس 
اصلــی بوده ولی ســهم معاونت فرهنگــی تا اآلن صفر 
بوده و فقط قول هایی داده شــده. مدیریت به معاونت 
تبدیل شده، گروه ها و تشکل ها و نشریات جدید اضافه 
شده اند ولی به ساختار فیزیکی فرهنگ دانشگاه چیزی 

افزوده نشده. 
یکــی از انتقادهــا بــه معاونــت فرهنگی در 
دوره اخیر این اســت که به جــای ریل گذاری 
و سیاســت گذاری و برنامه ریزی خودش وارد 
میدان شــده و یک سری برنامه های بزرگ در 
سطح دانشــگاه برگزار کرده؛ مثل جشنواره 
اقــوام، شــریف زیبای مــن و یا حتــی همین 
وبینارهایی که در دوران کرونا اجرا شد و البته 
بخش قابل توجهی از فضای عمومی دانشگاه 
را دربرگرفت. نظر شما چیست؟ این انتقاد را 

وارد می دانید؟
من موافق سیاست گذاری و ریل گذاری فرهنگی برای 
دانشــگاه هســتم، البته نه سیاســت گذاری به معنای 
تعیین خط مشی برای گروه ها و مداخله در برنامه های 
دانشجویی، ولی این بخش محدودی از مسئولیت های 
معاونت فرهنگی ســت. اگر سیاســت گذاری به معنای 
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پرونده



برای پرونده مفصل این شــماره از روزنامه دنبــال یک گفت وگوی مفصل و باجزئیات درباره دوره فعلی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه بودیم. 
پارسال در شماره ۸۴۱ روزنامه سراغ دکتر حسینی رفتیم و سعی کردیم صریح و مستقیم درباره ایده های دکتر حسینی و برخی حواشی پیش آمده 
در دوره مسئولیتش بپرسیم و بشنویم. امسال اما گفتیم سراغ یکی از دو مشاور دکتر در سمت معاون برویم و از دید او برخی مسائل را واکاوی کنیم. 
جواد درویش گزینه مناســب تری نســبت به مسعود طوسی به نظر می رســید، چون هم در دوره های قبل در معاونت حضور داشته و می تواند بررسی تطبیقی و 
مقایسه ای هم انجام دهد و هم حواشی و حرف وحدیث های حول او اگر بگوییم بیشتر از خود دکتر نبود، کمتر هم نبود. گفت وگوی طوالنی مان با درویش حدود 
ســه ساعت طول کشــید و نسخه کاملش را در سایت روزنامه برایتان آورده ایم. اینجا اما محدودیت صفحه دســت مان را به تلخیص و گزینش کمی آلوده کرد. در 
این گفت وگو از درویش هم درباره ایده ها و نظرات خودش درباره نقش و عملکرد معاونت در دانشگاه پرسیدیم و هم درباره برخی حواشی و اتفاقات که این چند 

سال همراه همیشگی معاونت بود.

مداخله در فعالیت گروه هاســت، به نظر نسبت به ورود 
به اجــرا و تصدی گری فعالیت ها تأثیر منفی بیشــتری 
دارد. از ســوی دیگر اگر ورود به اجرا به معنای محدود 
شدن بودجه و فضای فعالیت گروه ها و نیز موازی کاری 
با آنها باشــد، کار درســتی نیســت. ولی اگــر فعالیت 
معاونــت به این شــکل نباشــد و همچنیــن گروه های 
دانشــجویی برای فضــای عمومی دانشــگاه برنامه ای 
نداشته باشند، معاونت وظیفه دارد برای فضای عمومی 
و قاطبه دانشجوها و حتی استادان و کارکنان و والدین 

طرح هایی بریزد.
پس شــما می گویید معاونــت در این دوره در 
مناطقی از فضای فرهنگی دانشگاه فعالیت 
کرده که خالــی بوده و گروه ها نســبت به آن 

بی تفاوت بوده اند؟
بله، منظورم از خالی بــودن آن منطقه، از نظر ضرورت 
انجــام کار و وجود مخاطب و در عین حال نبود فعالیت 
دانشجویی ســت؛ مثــال جشــنواره اقوام نیــازش در 
دانشــگاه احساس می شــد و اگر گروهی وجود داشت 
کــه پای کار آن بیاید، معاونــت ورود نمی کرد و آن گروه 
نسبت به معاونت اولویت داشت. شاید بعضا ظرفیت یا 
دغدغه الزم در گروه دانشجویی وجود نداشته و یا دعوت 

مناسبی از طرف معاونت صورت نگرفته است.
در برنامه هایی مثــل اردوی ورودی ها در این 
چندســال بحث دانشــجویی بــودن کار و یا 
تصدی گری معاونت مطرح شده. از طرفی هم 
معاونت می گوید من به دانشجوهایی میدان 
دادم که در گروه های دانشجویی فعال نبودند 
ولی ظرفیت این کار را دارند، اما گروه ها به این 
رویه انتقاد دارند. ایده آل یک کار دانشجویی 
از نظر شــما چیســت؟ دانشــجوها از صفر تا 
صــد را خودشــان جلــو ببرند یا سیاســت ها 
و تصمیم هــای کلــی را دانشــگاه بگیــرد و 

دانشجوها اجرا کنند؟
این برنامه ها از نظر من هم کامال دانشجویی نبوده اند. 
اصل ایــده برخی برنامه ها که معاونت احســاس کرده 
جــای خالی آنها در دانشــگاه حس می شــود، از خود 
معاونت بیرون آمده و با توجه به بینش و نگاه معاونت به 
فرهنگ طرح ریزی شده و موتور محرک اصلی آن معاونت 
بوده و نه دانشجوها، یعنی در مرحله ایده و طرح ریزی 
کار دانشجویی نبوده اما در برخی برنامه ها مرحله اجرا 
کامال به دانشــجوها سپرده شــده؛ مثل زیباکنار ۲ که 
کامال در اختیار دانشجوها بود و حتی موضوع کارگروه ها 
را هم خود دانشجوها انتخاب کردند. در برخی برنامه ها 
رنــگ دانشــجویی کمتر شــده. من حالــت بینابین را 
نمی پسندم، یعنی یا برنامه متعلق به معاونت و دانشگاه 
اســت و معاونت مجــری آن که در اینجا ممکن اســت 
کارمندان دانشگاه و یا دانشجوهایی که خودشان عالقه 
دارند، بیایند و کار را جلو ببرند و یا برنامه دانشجویی ست 

که باید صفر تا صدش به دانشجوها سپرده شود. 
پرچالش تریــن برنامــه در بین ایــن برنامه ها 
اردوی ورودی هاست که از یک طرف دانشگاه 
ایــن برنامه را برنامه رســمی خودش می داند 
و از ســوی دیگر ســابقه اجــرای آن به برخی 
گروه های دانشــجویی برمی گردد. نظر شما 
بــه صــورت خــاص دربــاره اردوی ورودی ها 

چیست؟
معضــل اردوی ورودی هــا مربــوط به ناتوانــی مدیران 
دانشــگاه در تصمیم گیــری درباره آن اســت که باعث 
درگیــری بیــن دانشــجوها و معاونــت و ... می شــود. 

دانشگاه ها در همه دنیا یک برنامه استقبال از ورودی ها 
دارند و اصال این کار وظیفه دانشگاه است. در ایران هم 
این روال هســت و تقریبا من دانشگاهی را سراغ ندارم 
که ۹۰۰ دانشــجو را برای آشنایی با دانشگاه، به اردوی 
مشهد ببرد! حتی دانشگاه امام صادق با آن جو مذهبی 
یــا اردوی آبعلی می برد یا داخل دانشــگاه برنامه دارد. 
در دانشــگاه ما یک گروهی در زمانــی که جو مذهبی 
دانشگاه بیشتر بوده تصمیم گرفته اند که این برنامه را در 
قالب اردوی مشهد برگزار کند و اآلن این معضل دانشگاه 
شده و دانشگاه نمی تواند آن را تغییر دهد و در واگذاری 
مســئولیت اجرای آن هم با چالش مواجه است، چون 
خودش توان اجرای آن را با قالب فعلی ندارد. پیشنهاد 
من این اســت که دانشــگاه اردو را تعطیل و بخش های 
آشــنایی با دانشــگاه و خو گرفتن ورودی های جدید با 

محیط دانشگاه را خودش برگزار کند.
شــاید بتــوان گفــت دوره دکتــر دهقانی در 
معاونــت یــک دوره اجرایــی بوده و بیشــتر 
یک مدیریت داشــتیم تا معاونت، دوره دکتر 
ملکی یــک دوره احتیــاط و محافظه کاری به 
شمار می رفت، دوره دکتر سعادت هم خیلی 
کوتــاه بــود و تنش هایــی بین دکتــر و برخی 
گروه هــای کم تر مذهبــی شــکل گرفت. در 
دوره دکتر حســینی برنامه های بزرگی برگزار 
شده و حواشی هم در کنار این برنامه ها ایجاد 
شده است. شــما دوره های مختلف معاونت 

فرهنگی را چه طور می بینید؟
براینــد مدیریت دکتــر دهقانی بــرای فعالین فرهنگی 
دانشگاه درخشان ترین دوره را شاید رقم زد. در آن دوره 
مسئول بسیج دانشگاه پیشنهاد برگزاری همایش »۲۳ 
سال رهبر« را ارائه کرد و معاونت آن همایش را برگزار کرد، 
از سوی دیگر مثال احسان خواجه امیری در جشن کانون 
یاریگران در سالن جباری کنســرت داشت، با سیستم 
صوت و نورپردازی عجیب وغریب و اتفاقات خارج از عرف 
ولی حواشی بعدش اصال در حد اتفاقات نبود. همچنین 
گروه هــای موســیقی پــاپ و راک از بیــرون دانشــگاه 
می آمدند و کنسرت اجرا می کردند، در حالی که اآلن به 
سختی حتی به موسیقی سنتی خود گروه موسیقی هم 

مجوز داده می شود. اردوهای مختلط به راحتی و حتی 
با حضور یک دســتیار آموزشــی برگزار می شد، انجمن 
اســالمی هم در آن دوره بازگشایی شــد. دکتر دهقانی 
شــخصیت بادل وجرئتی بود، جسارت پول خرج کردن 
داشــت و راحت به بچه ها پول مــی داد و چون با برخی 
نهادها و اشــخاص هم ســوتر بود، راحت تر می توانست 
بودجــه و منابــع جذب کنــد. البته حمله هــا هم علیه 
معاونت کمتر بود. دکتر دهقانی نگاه های بسته نداشت، 
آزاداندیش بود و سعی می کرد از آزادی بچه ها دفاع کند. 
در دوره دکتر ملکی من فعالیت کمی داشتم و اطالعاتم 
کمتر است و نمی توانم قضاوتی کنم. دوره دکتر سعادت 
هم دوره کوتاهی بود و نمی شود زیاد قضاوت کرد. دوره 
دکتر حســینی اما دوره خاصی بود. در فضای فرهنگی 
دانشگاه عوامل زیادی موثرند و یکی از آنها دولت مستقر 

و البته فعالیــت و توانمندی و قوای نیروهایی ســت که 
به لحــاظ فکری مخالف شــما هســتند. در دوره دکتر 
دهقانی، دولت مستقر و ریاست دانشگاه و فضای فکری 
و سیاسی دکتر که با گروه های مذهبی همراه بود، به او 
کمک می کرد درباره چیزی مثل موسیقی هم راحت تر 
تصمیم بگیرد. اما دکتر حسینی به نظرم ازخودگذشتگی 
و ایثار کرد، چون تمام اعتبار و سابقه اش را برای ایستادن 
پای چیزهایی که تفکر و اعتقادش بود گذاشت. از نظر 
فرهنگی نیز دکتر حسینی برخالف جریان داشت شنا 
می کرد. در زمان دکتر دهقانی گروه های مذهبی شامل 
همین بسیج و هیئت و برخی قدیمی های هیئت و یک 
حوزه دانشجویی نوپا بود و همین ها هم با دکتر دهقانی 
هم سو بودند اما اآلن بخشی از فارغ التحصیالن بسیج 
در مجموعه هــای مربوط به ســپاه مثل اطلس فعال اند 
و ارتباطــات و قــدرت قابل توجهــی دارنــد، بعضی از 
قدیمی های هیئت به صداوســیما و وزارت ارتباطات و 
دیگر مجموعه ها راه یافته اند و با آنها مرتبط اند، بخشی 
دیگــر از بچه های مذهبی به واســطه حاج آقــا قمی در 
ســازمان تبلیغات حضور پیدا کرده اند. بنابراین از نظر 
فرهنگی شما مخالفانی با این سطح از قدرت و ارتباطات 
دارید که معاونت فرهنگی را هم سو با خودشان نمی بینند 
و خودشــان را در مقابــل آن تعریف می کنند. این جبهه 
مخالفان فرهنگی شما هســتند. در جبهه سیاسی هم 
شما حامی و پشــتیبانی ندارید، چون انجمن اسالمی 
و طیفــی از اســتادان و حتــی مســئولین وزارت علوم،  
دکتر حســینی را در مقابل خودشــان می بینند. در این 
شرایط کمتر کسی پای اصول فکری و اعتقادی خودش 
می ایستد ولی دکتر حسینی به خاطر آنچه از فرهنگ، 
اخالق و انســانیت می فهمید، ایستاد و خب ضربه اش 
را هــم خورد. البته این به معنای خالی بودن از اشــکال 
نیســت و من هم انتقاداتی به ایــن دوره دارم که برخی 

از آنها را گفتم.
اگر شــما در معاونت فرهنگــی اختیار کامل 
داشتید چه کارهایی می کردید و چه کارهایی 

انجام نمی دادید؟
یکی اینکه سعی می کردم بودجه فرهنگی یا بودجه های 
دیگری عالوه بر بودجه فرهنگی را به توسعه ساختارهای 

فیزیکی در معاونت فرهنگی برای استفاده دانشجوها 
اختصاص دهم و یکی از ایده ها فضاهای کار اشتراکی 
فرهنگی در دانشــگاه بــود که گروه هــای نوپا و جدید 
بتوانند از آن استفاده کنند. همچنین تالش می کردم 
سنت ها و ساختارهای ریشــه دار فرهنگی در دانشگاه 
ایجاد کنم، ســاختارهایی مثل همیــن روزنامه و البته 
یک دفتر پژوهش و پایــش و رصد و تحلیل فرهنگی که 
موردنیاز دانشــگاه اســت. مورد بعد درباره حواشــی و 
اختالف های بین معاونت فرهنگی و برخی گروه هاست. 
بعد از اردوی ورودی های ۹۸ که سطح اختالفات خیلی 
شدید و به بیرون دانشگاه هم کشیده شد، ما در معاونت 
خواستیم از طریق گفت وگو این اختالف ها را رفع کنیم. 
اول سراغ بزرگ ترها و قدیمی ترهای این گروه ها رفتیم 
و صحبت کردیم و بعد به صورت مســتقیم با بچه ها وارد 

صحبت شدیم. این پیشنهاد را من به دکتر حسینی دادم 
و دکتر هم موافقت کرد. اصل اختالف هم ســر اردوی 
ورودی ها بود که ما می گفتیم اردوی دانشگاه است ولی 
بچه ها نمی خواستند آن را به عنوان یکی از اصلی ترین 
محل های شبکه سازی و تأمین نیروی انسانی از دست 
بدهند. پا پیش گذاشتن برای صحبت و مذاکره را یکی 
از اشــتباهات خودم می دانم، چون بعــدا حرف هایی 
علیه من زده شــد که حــق نبود. بعد از ایــن ماجرا هم 
دکتر حسینی نامه ای به شــورای مرکزی بسیج نوشت 
و درخواست صحبت و گفت وگو را مطرح کرد اما بسیچ 
در جواب، بیانیه ای به نظر من توهین آمیزی نوشت و در 
کانال اش به صورت عمومی منتشــر کرد. من اگر جای 
دکتر حســینی بودم، این حرکت را به شورای نظارت بر 
تشکل ها می بردم تا حداقل تذکری داده شود. اگر هم 
دانشگاه زیر بار نمی رفت، استعفا می دادم، چون شأن 

معاونت فرهنگی نگه داشته نشده بود.
در بحث ادغام معاونــت فرهنگی اجتماعی 
در معاونت دانشــجویی تقریبــا همه گروه ها 
و فعالیــن دانشــجویی از دکتــر حســینی و 
مجموعه معاونت حمایت کردند. پارسال هم 
در جریــان نامه نگاری ها طیفــی از گروه های 
دانشجویی حمایت شــان را از دکتر حسینی 
اعالم کردند ولی بعد از اتفاقات سال ۹۸ مثل 
جریــان اردوی ورودی ها و حــوادث دی ماه و 
بعدش هم نشریه فروغ باز هم حمایت از دکتر 
کاهش پیدا کرد، یعنی به تدریج دکتر حسینی 
حمایت گروه های دانشجویی را از دست داد. 

تحلیل شما از این ماجرا چیست؟
من حق را یک جاهایی به بچه ها می دهم. اصل جدایی 
اتفــاق افتاده. در ماجرای اعتراض های بعد از ســقوط 
هواپیما نباید تقصیر را متوجه دکتر حســینی دانســت 
و تقصیــر متوجه افرادی ســت کــه در کمیتــه ناظر بر 
تشــکل ها بودند و باعث شدند تجمع به آن شکل برگزار 
شود و بعد تبعاتش را نپذیرفتند. آقای طوسی بعدا نامه 
مفصلی نوشــت و در آن اشاره کرد که همه افراد حاضر 
در کمیته ناظر بر تشــکل ها نسبت به اتفاقات رخ داده 
مســئول هســتند. اگر تجمع غیرقانونی بوده، افرادی 
که بــه آن مجوز دادند باید زیر ســوال برونــد، نه اینکه 
بچه ها مظلوم واقع شــوند و مورد بازخواست نهادهای 
امنیتی قرار بگیرند و برایشــان مشــکالتی ایجاد شود. 
چرا باید نهادهای امنیتی به دانشــگاه فشــار آورند که 
برای دانشجوی خودش در کمیته انضباطی حکم دهد 
تا آنها دست از سر آن دانشجو بردارند و دانشگاه هم زیر 
بار این ذلت برود؟ دانشگاه برای اینکه خودش را تبرئه 
کند و مشکلی برایش پیش نیاید، دانشجویش را تخطئه 
کرده؛ آن هم دانشــجویی که با مجوز دانشــگاه تجمع 
برگزار کرده. برای مســئول برنامه ای حکم داده شــده 
که خود دانشــگاه به آن مجوز داده و این برای دانشگاه 
خیلی اتفاق زشتی بود. حکم به اسم برنامه ۱۶ آذر بود 
ولــی بعد از تجمعــات دی ماه صادر شــد، در حالی که 
برنامه ۱۶ آذر هم مجوز داشته است. اگر کمیته ناظر بر 
تشکل ها اشتباه کرده، باید جواب بدهد و اگر حکمش 
درســت بوده، باید در مقابل نهادهای بیرونی بایستد و 
دانشجو این وســط هیچ کاره است. در این قضایا دکتر 
حسینی نقشی نداشت ولی بچه ها سهمی هم برای او 
قائل بودند. در ماجرای فروغ اما جدایی بچه ها از دکتر 
حســینی بیشتر شد و من هم با این حکم سنگین برای 
فروغ مخالف بودم و در ماجرای فروغ نظر دکتر حسینی 

همین بود و من هم قبول نداشتم.

گفتوگو

منموافقسیاستگذاریوریلگذاریفرهنگیبرایدانشگاه

هستم،البتهنهسیاستگذاریبهمعنایتعیینخطمشیبرای

گروههاومداخلهدربرنامههایدانشجویی،ولیاینبخش

محدودیازمسئولیتهایمعاونتفرهنگیست

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  870

   1399 مـاه  دی   30 سه شنبـه 
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مروریبرچهارسالحضوردکترحسینیدرمعاونتفرهنگیاجتماعی

معاونت الکترونیک
مهم تریــن تغییــر اداری ایــن ســال ها در معاونت 
فرهنگــی، گــذر از عصر کاغذ به عصر اتوماســیون 
بود. قدیم ها، نامه های درخواست مجوز برنامه های 
گروه های دانشجویی به شکل کاغذی در دبیرخانه 
معاونــت ثبت می شــد و پیگیــری آن از این همین 
طریــق ادامه پیدا می کرد. )البتــه روندهای خارج 
از مســیرهای رســمی همیشــه بــوده و هســت و 
خواهــد بود.( اما در این ســال ها، آرام آرام گروه ها 
یاد گرفتنــد که درخواست هایشــان را در ســامانه 
معاونــت بگذارند و حتــی از آنجــا بتوانند پیگیری 
درخواست و طی مراحل اداری را ببینند. عالوه بر 
درخواســت ها و مجوزها، صورت های مالی هم در 
این بخش قرار گرفت و درخواســت مالی و بررسی و 
تأیید تخصیص بودجه به برنامه ها روندی مشــخص 
و شــفاف پیدا کرد. این تغییر و تحول هم شفافیت و 
دقت را باال برد و هم در شــرایط غیرحضوری شدن 
دانشــگاه، کار گروه ها را حداقــل از این جهت راه 
انداخــت و هــم از این اتــاق به آن اتــاق رفتن های 
 اعصاب خردکــن را از دوش فعالیــن دانشــجویی 

برداشت.

علوم انسانی روی میز

حســینی در معارفه اش از ادبیات، قرآن و فلســفه 
بــه عنوان اولویــت برنامه های خود نــام کرده بود؛ 
موضوعی که به وضوح در برنامه های برگزارشده در 
این چند سال از سوی معاونت مشهود بود. موضوع 
کارگروه ها یا ســخنرانی هایی که در دورهمی های 
فعالیــن فرهنگــی در زیباکنــار دیــده می شــد، 
 ،)H4E( »همایش »علوم انســانی برای نخبــگان
»مدرســه ادبیات، انســان، شــهر«، هفته ادبیات 
شــریف و جشنواره کشوری شعر شــریف، میزبانی 
مســابقات منطقــه ای قــرآن و عترت دانشــجویان 
و مثال های دیگــری که راحت می توان ردشــان را 
در این ســال ها دیــد، از نمودهای ایــن توجه بود. 
حســینی خود اســتاد گروه فلسفه دانشــگاه بود و 
ارتباطاتی با روشــنفکران و اندیشــمندان داشت. 
از همین رو بود که در همایش »علوم انســانی برای 
نخبگان« ســخنرانی سیدحســین نصــر را ترتیب 
داد تــا رئیــس ســابق دانشــگاه بعد از ســال ها در 
 شــریف حرف هایــش را به صــورت ویدئوکنفرانس 

بزند.

دم دست و در دسترس

برخالف بســیاری از مدیران دانشگاه که به تبعیت 
از مدیــران عالی مقام در دســترس نیســتند، دکتر 
حســینی در دســترس بود و بــا افــراد و گروه های 
دانشجویی زیاد و مستقیم سروکله می زد. مکالمات 
تلگرامی فعالین دانشجویی و دکتر حسینی خودش 
شــاهدی بر این مدعاست. حســینی در توییتر هم 
زیاد منشــن می شد و البته هروقت توییتربرو بود، از 
گفت وشنود در این فضا استقبال می کرد، حتی اگر 
شده با گل های رز قرمز. از سوی دیگر جلسات زیادی 
در این دوره برای هم اندیشــی و هم فکری و شنیدن 
حرف فعالین دانشجویی برگزار شد که پای ثابت آنها 
خود معاون فرهنگی بود. شاید بتوان گفت که یکی 
از دالیــل این موضوع، فقــدان مدیر فرهنگی به جز 
مدتی کوتاه در معاونت فرهنگی بود. انتخاب جواد 
درویش و مسعود طوسی هم به عنوان مشاور معاون، 
به این اتفاق کمک کرد؛ دو نفری که شاید گزینه های 
مطلوب دکتر برای مدیریت بودند و در اکثر اتفاقات 

دانشگاه همراه استادشان.

رسانه مهم است

دکتــر حســینی با توجــه بــه ســابقه اش در رادیو و 
دانشکده صداوسیما، به رسانه نگاه ویژه ای داشت 
و حتی حضور فعالش در توییتر و اینســتاگرام را هم 
در همین راســتا می توان فهمید. وب سایت معاونت 
هــم در این دوره سروشــکل پیــدا کرد تــا حداقل 
برای برنامه های رســمی معاونت مثل اســتقبال از 
ورودی هــای جدیــد، آبــروداری کند. حســینی با 
کانال های تلگرامی مختلف دانشــگاه هم همکاری 
داشــت؛ از کانال SSN کــه با حمایت او شــروع به 
کار کــرد و بعضا منبــع اصلی برخــی اخبار مربوط 
به معاونت و حســینی شــد تا نامه هــای ۴۵ درجه و 
خوش خطــی که بــرای روزنامه می فرســتاد و البته 
کانال »فرهنگ در دانشــگاه صنعتی شریف« که در 
چندماه آخر حضور حســینی در معاونت راه اندازی 
شد تا معاونت فرهنگی اجتماعی هم برای خودش 
رسانه مستقل داشته باشد و اخبار »سید معاونت« را 
به صورت مستقل پوشش دهد؛ کانالی که در جذب 
مخاطب هم بــا توجه به وبینارهای شــبانه معاونت 
خوب عمل کرد ولی ادامه کارش با ابهام روبه روست 

و شاید در اوج مجبور به خداحافظی شود.

در شأن دانشگاه
هم زمــان بــا برنامه هایــی کــه از ســوی گروه های 
دانشــجویی برگــزار می شــد، بــه صــورت معمول 
برنامه هایــی هــم بود کــه معاونت بــه نمایندگی از 
دانشگاه آن را تدارک می دید؛ برنامه هایی که ظاهر 
شــکیلی داشــتند و فراتر از برنامه های دانشجویی 
که می شــناختیم، به چشــم می آمدنــد و به نوعی 
امضــای معاونــت فرهنگــی را پای خود داشــتند. 
دورهمی فعالین دانشــجویی در زیباکنار، تقدیر از 
فعالین دانشــجویی در موزه فرش و یا پذیرایی های 
دل ربــا و شــکیل در جلســات مربــوط به باشــگاه 
والدیــن شــاهدان مثالی بــرای این ادعا هســتند. 
تغییر محل اســکان اردوی ورودی ها از حسینیه به 
اردوگاه را هم در این راســتا می تــوان دید. خالصه 
دکتر حســینی تمایل داشــت ظاهر برنامه هایی که 
اسم دانشــگاه صنعتی شــریف را یدک می کشند، 
 در حــد اسم ورســم همیــن دانشــگاه پرطمطراق 

باشد.

اردوی ورودی ها، اردوی دانشگاه است

شــاید بتوان اردوی ورودی ها را با اختالف در صدر 
روندها و برنامه هایی قرار داد که در دوره حســینی 
رنگ تفاوت را به خودشان دیدند. قبل از این اردوی 
ورودی ها را گروه های مذهبی دانشگاه با محوریت 
بسیج دانشــجویی و هیئت الزهراء )س( عهده دار 
می شدند و کادر برگزاری آن از این دو گروه انتخاب 
می شــد اما حسینی در همان ســال اول این روند 
را برهم زد و ســعی کرد مســئول برگزاری اردو را با 
هم فکری و مشــورت فعالین مختلف دانشــجویی 
انتخــاب کند. ایــن روند در ســال های ۹۶ و ۹۷ با 
وجود حواشــی مختلف حفظ شــد اما در سال ۹۸ 
اوضاع طــور دیگری پیش رفت و ابتدا شــورایی از 
مسئوالن دانشــگاه، مسئول اردو را انتخاب کردند 
و با اســتعفای مسئول انتخاب شده، خود حسینی 
مســئول مدنظرش را در این ســمت گماشــت. از 
ســوی دیگر حســینی، دانشــگاه گردی با حضور 
خانواده هــا را به برنامه های اســتقبال از ورودی ها 
اضافه کرد و بیشــتر امور این قســمت را به فعالین 
دانشــجویی نزدیــک بــه خــود ســپرد. همچنین 
تغییراتــی مثــل اردوگاه به جای حســینیه و تغییر 
در فــرم و محتوای برنامه هــای اردوی ورودی ها در 
این دوره رقم خورد. حســینی بــرای تغییر مفهوم 
»ســرگروه« در اردوی ورودی هــا و کاهــش تعداد 
آنهــا نیز تالش زیادی کرد و بــه نظر تا حدودی هم 
به هدفش رســید. خالصه که اردوی ورودی ها بعد 
 از این دوره دیگر همانــی نبود که قبل از این دوره 

سراغ داشتیم.

گروه سوگلی ها، از توهم تا واقعیت

ارتبــاط مســتقیم دکتــر حســینی بــا گروه هــای 
دانشــجویی و البتــه ایده های مختلفــی که در این 
دوره از دل معاونت جوشــید و به مرحله اجرا رسید، 
ســبب می شــد او بــا گروهــی از فعالیــن فرهنگی 
دانشــگاه، ارتبــاط نزدیک تری داشــته باشــد و با 
اعتمادی که به این دانشــجوها پیدا کرده بود، آنها 
را در حلقــه اجرایی معاونت قرار داده و مســئولیت 
برگــزاری رویدادهای بزرگ معاونــت را برعهده آنها 
بگــذارد. این اتفاق خیلــی به مذاق دیگــر فعالین 
دانشجویی دانشگاه خوش نمی آمد و به این رویه که 
برخی دانشــجوها بدون سابقه حضور در گروه های 
دانشــجویی مســئول برنامه های معاونت فرهنگی 
می شــدند، نقدهایی داشتند و از این دانشجوها به 
عنوان سوگلی های معاونت یاد می کردند. اوج این 
نقدها نیز در برنامه هایی مثل استقبال از ورودی های 
جدید دانشــگاه یــا دورهمی فعالیــن فرهنگی در 
زیباکنار دیده شــد. حداقل آنچه در ظاهر مشخص 
بود، دکتر حسینی عقیده داشت الزاما همه فعالین 
دانشجویی از دل گروه ها و تشکل ها بیرون نمی آیند 
و او می خواهد دایره فعالین دانشجویی را گسترده تر 

کند و به دانشجوهای بیشتری فرصت بازی بدهد.

جایی برای پدرها و مادرها هست

از همان ۹۶ که روند اردوی ورودی ها روی ریل جدید 
افتاد، اســتقبال از ورودی ها در دانشگاه همراه شد 
با حضور خانواده هایشــان و یک روز گشت وگذار در 
شــریف و ناهار خوردن در ســلف دانشگاه. معاونت 
فرهنگــی از همان زمان نشــان داد کــه قصد دارد 
تعامل دانشــگاه با خانواده دانشجوها را سروشکل 
ببخشــد و همین شــد کــه تابســتان ۹۸ جمعی از 
خانواده های ورودی ۹۷ را به دانشــگاه دعوت کرد 
تا اولین جلســه باشگاه والدین شریف در آمفی تئاتر 
مرکزی برگزار شود و مقدمه ای باشد برای هم فکری 
و همــکاری میان خانواده ها و دانشــگاه. بعد از آن 
هم در جلســه ای با حضور رئیس و برخی از اعضای 
هیئت رئیســه و هیئت علمی دانشــگاه و تعدادی از 
والدین دانشجوها در دفتر شورای ریاست دانشگاه، 
پیش نویس اســاس نامه باشگاه والدین تصویب شد 
تا کار باشــگاه روی غلتک بیفتد و تعامل دانشگاه و 

خانواده ها وارد فصل جدیدی شود.
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آذر ۱۳۹۵ حکم انتصاب دکتر سیدحســن حســینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه به سمت معاونت فرهنگی صادر شد. با توجه به 
لغزان بودن این صندلی در چند دوره قبل، به نظر می رسید که فضای کاری این دوره از معاونت هم کوتاه باشد اما عملکرد معاون جدید، حتی باعث 
شد وقتی طرح انحالل معاونت فرهنگی روی زبان ها افتاد، فعالین دانشجویی سفت و سخت پشت معاونت بایستند و نظر دانشگاه را عوض کنند. 
حاال چهار سال از آغاز معاونت حسینی گذشته و صندلی معاونت به دکتر محمد فخارزاده، عضو هیئت علمی دانشکده برق رسیده است. دوره دکتر حسینی 
با همه باالوپایین هایش دوره متفاوتی در معاونت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه بود و این تفاوت ها را هم در روندها و هم در برنامه ها و هم در تعامل با دانشــجوها و 
فعالین دانشجویی می توانستیم به وضوح ببینیم. در این دو صفحه سعی کردیم به برخی روندها و فرایندها و نیز برنامه هایی که این تفاوت را رقم زد، به صورت 
خالصه بپردازیم. اگر پیگیر اخبار مربوط به معاونت فرهنگی اجتماعی و فعالیت های دانشــجویی در چند ســال اخیر بوده باشید، راحت تر مخلص کالم این دو 

صفحه دست تان می آید ولی اگر از فضای فعالیت گروه های دانشجویی دور بوده اید، شاید کمی حس غریبی کنید.

همه اقوام، همه ایران

جشنواره »فرهنگ و هنر اقوام ایرانی« ایده جدیدی 
به شمار نمی رفت اما در دوره معاونت حسینی از زیر 
کمی خاک تاریخ بیرون کشیده شد و جانی دوباره 
گرفت و آبان ۹۷ و ۹۸ دانشــگاه را رنگ لباس های 
زیبــای محلی و طعم غذاهــای متنوع و لذیذ بومی 
بخشــید. جشــنواره اقوام قبال هــم در میانه دهه 
هشــتاد و اوایل دهه نود شریف را زیبا کرده و لباس 
محلی به تن دانشــجوها پوشــانده بــود اما در این 
دوره داشت به برنامه ثابت تقویم پاییز شریف اضافه 
می شد که باز هم کرونا برنامه ها و خیال پردازی ها را 
نقش بر آب کرد. جشن های استانی و رقص و آواز و 
موسیقی محلی و غرفه های فروش صنایع دستی و 
محصوالت بومی اســتان ها متن و حاشیه جشنواره 
اقوام بودند که حداقل رقص محلی اش جاروجنجال 
هم به پا کرد. البته دور شــدن از فضای دانشجویی 
و تبدیل شــدن به یک جشــنواره رســمی و بازارچه 
محلی از جمله انتقادهایی بود که سال آخر گریبان 

جشنواره را گرفت.

بیا کار می کن
ایــده حســینی، تکثــر فعالیت هــا و نگاه هــا در 
دانشــگاه بود. معــاون فرهنگی قبلی در مراســم 
تودیــع اش از خطرپذیری این حــوزه گفته بود اما 
حســینی از نگاه مثبــت به این حــوزه حرف زد و 
البته نشــان داد کــه واقعا هم به این نــگاه معتقد 
است. افزایش فعالیت گروه ها با تسهیل در صدور 
مجوزهــا اتفاق افتاد، هرچند ایــن نگاه هم فراز و 
فرودهایی داشــت و گاه معاونت با توجه به شرایط 
و توصیه ها و فشــارها دســتش را در اعطای مجوز 
کمی بســته تر می کــرد. در شــماره ۸۲۸ روزنامه 
در گزارشــی بــه موضــوع لغــو مجوز چنــد برنامه 
دانشجویی در سال گذشته پرداخته بودیم. این را 
هم باید اضافه کرد که در دوره چهارساله حسینی، 
گروه ها و نشــریات دانشــجویی جدید هــم تقریبا 
 به آســانی توانســتند مجــوز بگیرند و کارشــان را 

شروع کنند.

بریم زیباکنار

تعطیالت بین دو تــرم ۹۶ اولین گردهمایی فرهنگی 
دانشــگاه در زیباکنار برگــزار و با اســتقبال خوبی از 
طرف دانشجوها مواجه شد؛ یک گردهمایی سه روزه 
با حضور حــدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان تشــکل های 
دانشجویی، گروه های فرهنگی، انجمن های علمی، 
نشریات دانشــجویی و استادان و مسئولین دانشگاه 
که می خواســتند درباره ادبیات و قرآن و فلسفه علم و 
هویت دینی و ملی و آسیب های اجتماعی و نشریات و 
رسانه حرف بزنند و هم فکری کنند و کنارش دانشجوها 
بی واســطه دغدغه ها و نگرانی ها و صحبت هایشــان 
را بــه گوش هیئت رئیســه دانشــگاه برســانند. ایده 
زیباکنار ایده بکری بود که جای خالی اش در دانشگاه 
احساس می شد؛ جایی برای گفت وگو میان افرادی که 
دانشگاه را فراتر از آموزش و پژوهش و فناوری و صنعت 
می دیدند. اجرای دوره اول هم بازخورد خوبی گرفت. 
زیباکنــار۲ هم بهمن ۹۷ رنگ اجــرا به خودش دید تا 
درباره دین و زنان و آســیب های اجتماعی و فلسفه و 
هیاهوی علم بچه ها حرف بزننــد و از نمای نزدیک با 
هیئت رئیسه و برخی استادان دانشگاه هم گفت وگو 
داشته باشند اما این بار حواشی، آش زیباکنار را خیلی 
شور کرد و اختالف ها خودش را عیان و عیان تر نشان 
داد. زیباکنــار ۳ هــم با وجود تحریم از ســوی برخی 
گروه ها برای بهمن ۹۸ و در اصفهان برنامه ریزی شده 
بود اما حوادث کشور در آبان و دی ۹۸ زیباکنار ۳ را به 
تعویق انداخت و بعد از آن هم کرونا، برگزاری حضوری 

یا مجازی آن را فعال در ابهام فرو برده است.

یک روز زیبا شو شریف من

از اردیبهشــت کرونایــی ۹۹ کــه بگذریــم، ســه 
اردیبهشــت قبلــی را بــا هــوای بهشــتی و با یک 
روز خــاص در دانشــگاه می شــناختیم؛ یک روز 
که قرار بود کســی ماشــین به دانشــگاه نیاورد و 
کمی از بار درســی دانشــگاه کم شــود تا استاد و 
دانشــجو کنار هم دور دانشــگاه بدوند، با رنگ ها 
بازی کنند و نقاشــی بکشــند، نمایــش خیابانی 
ببیننــد، گل کوچــک بزننــد و پایی به توپ آشــنا 
کنند، آرزوهایشــان را بنویســند، از برج ابن سینا 
فــرود بیاینــد، اعیاد شــعبانیه را جشــن بگیرند، 
از صدای شــهرام ناظــری حظ ببرند و مشــایخی 
و میتــرا حجار و فردوســی پور را از نزدیــک ببینند 
و خالصــه یک روز زیبــای اردیبهشــتی را در یک 
دانشــگاه زیبا شــب کنند. همــه اینهــا کنار هم 
می شــد »شــریف زیبای مــن«؛ ابتــکاری بدیع و 
قابل تحسین از معاونت فرهنگی که یک روز حال 
خوش را هدیه مــی داد به همه خانواده شــریف. 
شــریف زیبای من در این ســه سال حاشیه ای هم 
نداشت و همه در کنار هم خوش بودند و گروه های 
مختلــف هم برای برگزاری اش پای کار می آمدند. 
حیف که کرونا مانع شــد شــریف برای چهارمین 
 ســال هم زیبای دوست داشــتنی همه شریفی ها 
شود اما امیدواریم دوباره دانشگاه رنگ دانشجو را 
به تمام و کمال به خودش ببیند و اردیبهشت شریف 
 یــک روزش با کل روزهای ســال فــرق کند و همه 

خوش بگذرانند.

شبانه های پربارت

»شــریف  نوبــل«،  »شــریف  کرونــا«،  »شــریف 
ســری  چهــار  ســینما«  »شــریف  و  فرانتیــرز« 
وبینارهای شــبانه ای بودند کــه معاونت فرهنگی 
اجتماعی با همــکاری برخی گروه های فرهنگی 
و انجمن هــای علمــی از ابتــدای شــیوع کرونا و 
مجازی شــدن فعالیت های دانشــگاه در دستور 
کار خــود قــرار داد و توانســت مخاطــب قابــل 
توجهــی نیــز از داخــل و خارج دانشــگاه جذب 
کند و محتوای دســت اولی را از زبان متخصصان 
حوزه های مختلف بــه آنها ارائه کند؛ برنامه هایی 
کــه برگزاری حضوری آنها بار اجرایی زیادی روی 
دوش معاونــت یا دیگــر گروه ها می گذاشــت اما 
شــیوع کرونا و خانه نشــینی همگانی این فرصت 
را در اختیــار معاونــت و گروه هــای دانشــجویی 
قــرار داد تا با خیالــی راحت تــر برنامه های غنی 
 و پرمحتــوای مدنظرشــان را بــه مرحلــه اجــرا 

برسانند.

پرونده

ماهمحرفمانرابزنیم

z	 ،در اینکــه معاونت فرهنگی اجتماعی در دوره دکتر حســینی جــان تازه ای گرفت و تفاوت را به نمایش گذاشــت
شــکی نیســت. یک معاون فرهنگی که از فضای علوم انســانی و فلســفه آمده بود و نســبت بــه فرهنگ و جامعه 
دغدغــه و فکر و ایده داشــت و برنامه هایی روی کاغذ چید و روی زمین اجرایی کرد تــا طعم برخی از این ایده ها را 
به فضای دانشــگاه بچشــاند. پرکاری، ایده های جدید و متفاوت بودن از شــاخصه های اصلی دوره دکتر حسینی 
به شــمار می رود. خالصه هر معاونی بعد از دکتر حسینی کار سختی دارد، چرا که توقع ها حسابی باال رفته است.

z	 معاونــت در ایــن دوره خیلی جاهــا خودش وارد میدان اجرا شــد و مســتقل از گروه های دانشــجویی بازی گری
کــرد. له یــا علیه این رونــد می توان زیاد حــرف زد، همان طور کــه مخالفیــن از رقابت معاونت بــا برخی گروه ها 
گفتنــد و موافقیــن از خالی بــودن فضاهایی که معاونت بــه آنها ورود کرده اما بهتر اســت در هــر برنامه فرهنگی 
در ســطح دانشــگاه یــا رومــی روم باشــیم و یــا زنگی زنــگ؛ نمی شــود اســم کار دانشــجویی و صاحب نظری و 
صاحب رأیــی دانشــجوها را روی برنامه ای گذاشــت و بعد تصمیم گیری ها را به دانشــجوها نســپرد. اگر هم ایده 
و تصمیــم از معاونــت آمده، اســم آن برنامــه دیگر دانشــجویی نیســت، هرچند اجرایش با دانشــجوها باشــد.

z	 تقابــل، درگیــری، حاشــیه، بحــث، جــدل یــا هرچــه اســمش را بگذاریــم، هم زمــان بــا افزایــش مــدت زمــان حضــور دکتــر حســینی در معاونــت، بیشــتر و
بیشــتر شــد و گروه هــا و فعالیــن بیشــتری را در جبهــه مخالفیــن معاونــت قــرار داد. ایــن وســط تقصیــر واقعــی گــردن هرکــس باشــد، گفت وگــوی مناســبی 
بــرای حل وفصــل ماجــرا بــه وقــوع نپیوســت و یــا بــه نتیجــه نرســید کــه مســتقل از مشــخص شــدن مقصــر، بــرای معاونــت شــاید یــک ضعف به شــمار بــرود.
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مروریکوتاهبرتاریخچهمعاونتفرهنگیاجتماعی

فوق برنامه کم است، معاونتش کنید
فعالیت های دانشــجویی از همان سال های اول تأسیس دانشگاه سروکله شان در دانشگاه پیدا شد. تاریخچه

حاال درست که دانشجوهای آن روز همه کت و شلوار می پوشیدند و جوان هجده ساله شان سیمای مرد 
سی ساله داشت، اما کت و شلوار پوشیدن چیزی نیست که بتواند جلوی شور و انرژی جوانی را بگیرد. 
فعالیت های دانشجویی دهه ۴۰ و ۵۰ بیشتر ورزشی بودند و موسیقی، باقی اش نه چندان عیان بود و 
نه چندان آرام؛ گروه های سیاسی مبارز. کوه رفتن که به درد مبارزها هم می خورد حسابی رونق گرفت و 
فعالیت های ورزشی آن قدر زیاد شد که تربیت بدنی دانشگاه بخشی به اسم فوق برنامه ایجاد کرد؛ جایی 
که دانشجوها فعالیت هایی بیش از برنامه ورزشی خود دانشگاه داشتند. این اسم فوق برنامه تا آخرین 
سال های دهه هشتاد ضمیمه همه کارهای فرهنگی شد. وقتی فعالیت های دانشجویی بیشتر شد، 
دانشگاه یک مدیریت فرهنگی در معاونت دانشجویی ایجاد کرد و فوق برنامه قبلی را هم به آن ضمیمه 
کرد و شد مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه. چه یادداشت ها و سخنرانی هایی در این سال ها نوشته و 
خوانده نشد که فرهنگ خود خود برنامه است، نه چیزی اضافه شده به آن که بشود فوق برنامه. حرف ها 
و نوشته ها هم درست بودند و هستند اما آن »فوق برنامه« آخر مدیریت امور فرهنگی از اینجا آمده بود.

فوقبرنامهتربیتبدنی

همحامیوهممجری

شاید ورود به اجرا را باید راهی دانست برای تحرک بیشتر معاونت و نشان دادن دوره جدید فرهنگ که 
معاونت جدید پیش گرفته بود. معاونت جدید سراغ اتوماسیون برای درخواست های دانشجویی هم 
رفت؛ یک سامانه برای ثبت درخواست های  گروه های دانشجویی ایجاد شد تا کاغذبازی کمتر شود. 
کارهای اجرایی و پروژه های معاونت تعداد قابل توجهی داشت؛ از ایجاد کافه و غرفه لوازم التحریر و 
کپی در هم کف ساختمان شهید رضایی تا برگزاری کنسرت و همایش های مختلف. یک دوره پرکار 
که معاونت تنها در نقش حامی یا سیاست گذار باقی نماند و دستش را حسابی به اجرا آلوده ساخت.

آموزشفرهنگی

با اتمام کار دکتر ملکی معاونت فرهنگی این بار به یک استاد دانشکده مکانیک سپرده شد. دکتر سعادت 
که پیش از این مدیرکل آموزش هم بود، به معاونت فرهنگی آمد اما خیلی زود از آن رفت. با حضور دکتر 
ستاری در معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، دکتر سعادت هم به بنیاد نخبگان رفت تا 
تنها حدود چهار ماه معاون فرهنگی دانشگاه باشد. در همین زمان کوتاه دکتر سعادت نشان داد که هنوز 
مرد آیین نامه و قانون است و تالش کرد اجرای آیین نامه فرهنگی را دقیق کند. تعطیلی مجوز اردوهای 
مختلط غیردرسی که در دوره دکتر ملکی محل بحث بود، در همین زمان به صورت جدی اجرایی شد.

همماوهمشما

معاونت فرهنگی در اعطای مجوز به برنامه ها و گروه ها سهولت بیشتری به خرج داد. با این حال ساختار 
معاونت فرهنگی نه تنها همان که بود باقی ماند، بلکه همان ساختار نیز غیررسمی پیش رفت. به جای دو 
مدیر فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسینی معاونت را با دو مشاور اداره کرد؛ دو مشاور که هر دو دانش آموخته 
دانشــگاه بودند. جواد درویش پیش از این در دوره دکتر دهقانی مدیر فرهنگی دانشگاه هم بود و حاال 
دانشــجوی دکترای خود دکتر حسینی در گروه فلســفه علم. معاونت فرهنگی در این دوره تنها به باز 
کردن فضا و حمایت از گروه های دانشجویی بسنده نکرد و برنامه های جدیدی را هم در دانشگاه رقم زد؛ 
برنامه هایی که مثل همایش های دوران دکتر دهقانی از فضای دانشجویی دور نبود اما معاونت مسئول و 
متولی اصلی آنها به شمار می رفت. با وجود اجرای این برنامه از سوی دانشجوهای منتخب معاونت باید 

گفت معاونت فرهنگی بار دیگر وارد فضای اجرایی شد، هر چند این بار متناسب تر.

فرهنگشأنشمعاونتاست،نهمدیریت!

اواخر دهه هشــتاد مدیران وزارت علوم احســاس کردند که حق فرهنگ در دانشگاه نادیده گرفته شده 
است، ارزش بیشتری دارد و باید بهای بیشتری به آن داده شود. بنا شد فرهنگ از یک مدیریت در معاونت 
دانشجویی به یک معاونت مستقل تبدیل شــود؛ معاونتی که جایگاه فرهنگ را در دانشگاه احیا کند و 
نماینده ای از جانب فرهنگ در مدیریت ارشد دانشگاه باشد. از سال ۸۸ همان مدیریت فرهنگی با حفظ 
همه چیزش شد معاونت فرهنگی. حفظ همه چیز یعنی تنها عنوان مدیر تغییر کرد، نیروی انسانی همان ها 
بودند و ساختار همان ساختار گذشته. حتی معاون مدیر فرهنگی که بخش بزرگی از کارهای فرهنگی 
را پیگیری می کرد، به بخش های دیگر دانشگاه منتقل شد و معاونت از مدیریت قبلی هم نیروی کمتری 
داشــت. مهندس میرزایی که برای بیش از یک دهه مدیر فرهنگی دانشگاه بود، اولین معاون فرهنگی 
دانشگاه هم شد. هر چند تغییر رئیس دانشگاه در تابستان ۸۹ فرصتی برای معاونت تازه باقی نگذاشت.

رونقبازار

بعد از انقالب، انقالب فرهنگی و همه ســال های جنگ، شــروع دهه هفتاد بــا رونق کار فرهنگی در 
دانشگاه شروع شد. اوایل دهه هفتاد گروه های فرهنگی، حسابی در دانشگاه زیاد شدند. نشریه های 
دانشــجویی برای اولین بار سروکله شــان پیدا شد و نوشــتن و خواندن از دانشگاه را بخشی از زندگی 
دانشــجوها کرد. ساختمان شهید رضایی فعلی که روزی محل کتابخانه مرکزی بود و بعدا یونیون نام 
گرفت، در همین سال ها شاهد رونق کارهای دانشجویی بود. دیگر مدیریت فرهنگی دانشگاه تثبیت 

شده بود. آیین نامه های وزارت علوم هم برای قانونمند کردن فعالیت ها کم کم جای خود را باز کردند.

مردمیدانفلسفه

با رفتن دکتر سعادت به بنیاد نخبگان، دکتر حسینی، معاون سابق فرهنگی بنیاد به ساختمان شهید 
رضایی آمد. دکتر حســینی، استاد گروه فلسفه دانشگاه اولین معاون فرهنگی بود که نه تنها سوابق 
فرهنگی جدی داشت، بلکه دانش آموخته و استاد علوم انسانی هم بود. رئیس رادیو سراسری، رئیس 
دانشکده صداوسیما و معاون فرهنگی بنیاد نخبگان برخی سوابق فرهنگی او بودند. دکتر حسینی، 
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق بود و استاد دوره دکترایش، سیدحسین نصر، رئیس دانشگاه در 
سال های ۵۰ تا ۵۲. با حضور این چهره فرهنگی در معاونت همه انتظار تحول در معاونت فرهنگی را 
داشــتند. اتفاقی که کم وبیش رخ داد. سیاست اعالم شده معاونت رونق فرهنگی و چندصدایی بود.

معاوندیپلماتومحتاط

با آمدن دکتر فتوحی به دفتر ریاست دانشگاه انتظار تغییر در معاونت فرهنگی هم می رفت. با این حال 
دکتر دهقانی تا پایان دوره حکم معاونت در سمتش باقی ماند. جایگزین او دکتر ملکی، استاد دانشکده 
انرژی بود. دکتر ملکی که سابقه معاونت وزارت خارجه را هم داشت، سابقه فرهنگی اش خیلی بیشتر از 
یک استاد دانشگاه فنی بود، فعالیت انتشاراتی و مطبوعاتی در کارنامه اش دیده می شد و مدتی را هم 
مشاور فرهنگی دکتر سهراب پور بود. ملکی هم مانند دو معاون قبلی نه تنها عضو هیئت علمی دانشگاه 
که دانش آموخته شریف هم بود.  ورود یک چهره فرهنگی با استقبال خوبی از طرف دانشجوها مواجه 
شد. مدیریت فرهنگی برای مدتی باز هم شاهد حضور یکی از دانش آموختگان دانشگاه بود اما معاونت 
نــه تنها در ورود به حوزه اجرا احتیاط کرد، بلکــه در کالن هم رویکرد احتیاط را برگزید. رابطه معاونت 
با دانشــجوها باز هم به رابطه حمایت بازگشــت و دیگر در عرصه اجرا جای دانشجوها تنگ نمی شد. 

هر چند مجوزها با احتیاط بیشتری داده می شد و مالحظات معاونت از قبل بیشتر به نظر می رسید.

یکدکتراجرایی

با ریاست دکتر روستاآزاد، دکتر دهقانی، استاد دانشکده هوافضا معاون جدید فرهنگی دانشگاه شد. 
معاونت فرهنگی کم کم چارت جدید هم پیدا کرد، مدیریت فرهنگی و مدیریت اجتماعی برای معاونت 
فرهنگی و اجتماعی؛ یک چارت خالقانه که مدیر اجتماعی را مسئول کارهای مرتبط با تشکل های 
دانشجویی می کرد و گروه های فرهنگی، نشریات و انجمن های علمی هم با مدیر فرهنگی سروکار 
داشتند. دو دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه هم برای این عنوان ها انتخاب شدند؛ انتخابی 
که ریشه اش را می توان در سنت انتخاب معاون مدیر فرهنگی پیدا کرد، جایی که یک دانش آموخته 
دانشگاه برای ارتباط بهتر با دانشجوهای فعال به اصلی ترین نیروی مدیر فرهنگی تبدیل می شد. با 
این حال تعداد نیروی انسانی معاونت تازه نفس حتی از پیش هم کمتر شد. البته معاونت این تغییر 
را دلیل بر چابک ســازی چارت و سازمان می دانست. آهنگ تغییرات در معاونت فرهنگی دانشگاه 
با شــروع شدن پروژه هایی که خود معاونت برگزارکننده شــان بود، بیشتر شنیده می شد. درست بر 
خالف گذشــته که معاونت فرهنگی تنها به حمایت از برنامه های دانشــجویی مشغول بود و تمایل 

چندانی به اجرای برنامه آن هم به صورت مستقیم نداشت. 

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  870

   1399 مـاه  دی   30 سه شنبـه 
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پژوهشهایاوتیسمازدیدگاهیکفرددارایاوتیسم

انقراض به جای درک

دانشگاه MIT: من در ۱۸ سالگی به اختالل 
طیف اوتیســم مبتال شــدم. در ۱۸ سالگی، 
خــودم را بــه تدریج پیــدا کردم و ســرانجام 
فهمیــدم که چــرا این گونه هســتم، چرا من 
هرگز نمی توانم ماهی را تحمل کنم، چرا بوی 
شمع های معطر مرا دچار حالت تهوع می کند، چرا ارتباط 
چشــمی  برایم عذاب آور است، چرا ساکت نمی شوم، چرا 
عبارات مشابه را بارها و بارها تکرار می کنم، چرا بوی کباب 
را از سه طبقه پایین تر حس می کنم، چرا لطیفه ها را متوجه 
نمی شوم، چرا وقتی هیچ کس نمی خندد، من می خندم، 
چرا رفتارها و ویژگی های زنانه من ایراد دارد، چرا متظاهر 
شــده ام، چرا مرا بیرون انداخته اند، چرا حساس شده ام، 
چرا از من سوءاســتفاده شده اســت، چرا مجبور شدم از 
مدرسه فاصله بگیرم. در ۱۸ سالگی، زندگی من دیگر یک 
ســریال تصادفی از درد و رنج نبود، بلکه یک معما بود که 

سرانجام رمزگشایی شد.

اوتیسم علت موفقیت من است
من معتقدم اوتیسم بخشی اساسی از وجود من و بخشی 
اساسی از شخصیت و دیدگاه من است. موفقیت ها و نقاط 
قوت من به دلیل اوتیسم وجود دارد، نه به رغم آن. اقدام به 

حذف یا »درمان« اوتیسم، خودکشی خواهد بود.
پس چرا زندگی من و افرادی مشابه یا متفاوت با من حیاط 
خلوت مباحث »اخالقی« است؟ چرا پاک کردن تجربیات 
من و انسان های دارای تفاوت های ذهنی در آینده مطرح 
می شــود؟ چرا من باید برای حــق موجودیت خود بحث و 

گفت وگو کنم؟
با وجود خواســته های من یا ســایر افراد دارای اوتیســم، 
ساالنه میلیون ها دالر صرف پژوهش های ژنتیکی و علوم 
اعصاب اوتیسم می شــود. در سال ۲۰۱۶ )آخرین سالی 
کــه توانســتم داده های جامعی بــرای آن پیــدا کنم(، از 
۲۵۴,۴۳۵,۳۶۴ دالری کــه صرف تحقیقات اوتیســم در 
ایاالت متحده شــده، ۲۴ درصد به ژنتیک و ۳۵ درصد به 
زیست شناسی پرداخته اند. علی رغم مطالعات انجام شده 
که نشــان می دهد افراد دارای اوتیسم عمر کمتری دارند 
)امید به زندگی برخی از آنها ۳۶ ســال است(، یا احتمال 

خودکشــی آنها بیشــتر اســت، یا نــرخ اشــتغال آنها در 
بزرگ سالی ۵۸ درصد است، فقط ۲ درصد از این میلیون ها 
دالر بودجه های پژوهشی به »مسائل مربوط به طول عمر« 
در اوتیســم اختصاص یافته اســت. )»مســائل مربوط به 
طول عمر« البته یک ُحسن تعبیر برای هر رویدادی است 
که برای افراد دارای اوتیســم در سنین بیشتر از ۱۸ سال 

رخ می دهد.(

به نژادی یا انقراض؟
اگر برچسب ضدروشــنفکری روی من نزنید، باید بگویم 
برایم مهم نیســت چه چیزی باعث اوتیســم می شــود یا 
چــه چیزی باعث شــده مغز مــا این قدر متفاوت باشــد. 
من می گویــم که کنجــکاوی محض، انگیزه بیشــتر این 
پژوهشــگران از پژوهش هــای اوتیســم اســت، اما وقتی 
»علت« اوتیسم را پیدا کنیم، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ 
این مسخره نیست که تصور کنیم آزمایشگاه ها به سرعت 
غربالگری اوتیســم را انجام می دهند، فقط زاگ)ســلول 
حاصــل از لقاح( هایــی را انتخاب می کنند کــه احتمال 
کمتــری دارند غیرفعال باشــند و بقیــه را از بین می برند. 
شرکت های نوپا آزمایش های قبل از زایمان را می گیرند تا 
مشخص شود فرزند شما می تواند مانند من باشد یا خیر، 
و این فرصت را به شما می دهند تا بتوانید او را از بین ببرید. 
این کار در حال حاضر با ســندرم دان اتفاق می افتد. علم 
در خأل وجــود ندارد و اگر بتوان آن را برای ســودآوری )یا 

شرارت( به کار برد، حتما به کار برده می شود.
مدافعــان این شــیوه های به نــژادی )اصــالح، پرورش و 
گسترش نســل انسان( ادعا می کنند که آنها می خواهند 
»رنج انســان را به حداقل برسانند«. اما چه رنجی؟ رنجی 
که من تجربه کرده ام به دلیل ســوءتفاهم، طرد، قضاوت، 
انزوا و توهین بوده اســت. رنجی که من تجربه کرده ام، به 
دلیل نحوه درک و برخورد دیگران از من به عنوان یک فرد 

دارای اوتیسم بوده است.

رنج را نابود کنید، نه تفاوت ها را
رنــج من ذاتی اوتیســم نیســت. اگــر آنچه آنهــا واقعا به 
آن عالقه منــد بودنــد، رنــج بردن باشــد و نــه مطابقت با 

بقیه، آنهــا باید برای تغییر شــرایطی کــه در حال حاضر 
باعث رنج اســت، تــالش می کردند: فقر، نژادپرســتی، 
خشــونت پلیــس، حبس، اســتعمار، خودکشــی، طرد، 
تبعیــض علیــه معلولیــن و غیــره. نظام هــای بســیاری 
هســتند که فعاالنه در حال آســیب رســاندن هستند که 
باید از بین بروند تا امنیــت و رفاه همه مردم تأمین گردد، 
 پس چــرا ما در تالش هســتیم تــا تفاوت هــای ذهنی را 

نابود کنیم؟
تحقیقات اوتیســم از یافتن »درمان« برای آن، به کشف و 
مداخله زودرس تغییر شــکل یافته اســت. این مداخالت 
ممکن اســت روش دیگری برای انطباق باشــد، و این مرا 
مردد می کند که روش های مداخلــه را به راحتی بپذیرم. 
درمان هــای کاربردی آنالیــز رفتــاری و کالس های ویژه 
آموزشی برای کودکانی که اوتیسم آنها با کمک این روش ها 
تشــخیص داده شــده می تواند منجر به آســیب جدی به 
آنها شــود. همه لیاقت داشتن یک زندگی کامل و عزتمند 
را دارند. و منظور من از همه، همه اســت. حتی کســانی 
که نیازهای حمایتی باالیــی دارند، افراد دارای معلولیت 
ذهنی، کسانی که طغیان عاطفی از خود نشان می دهند، 
کسانی که نمی توانند حرف بزنند. ما شایسته چیزی بهتر 
از آسیب، ناشــی از سوءاستفاده و انقراض هستیم. ما در 
مســائل مربوط به طــول عمر لیاقتی بیشــتر از دو درصد 

ناچیز را داریم.

همه شایسته زندگی هستند
در نهایــت، همان طور که میا مینگوس بیان کرده، ما باید 
سیســتم هایی را از بیــن ببریم که تصمیــم می گیرند چه 
کســی شایســته »معمولی« بودن یا حتــی زندگی کردن 
اســت و چه کسی نیســت. به عالوه، ما باید جهانی را بنا 
کنیــم که همه بدن ها و ذهن ها را »بی نظیر و الزم« در نظر 
بگیرد. من امیدوارم که همه محققان بتوانند این حقایق را 
پاس داشته و اثراتی را که تحقیقات آنها طی یک، دو، پنج 
ســال یا بیشتر از آن با خود به همراه دارد در نظر بگیرند. و 
این کنجکاوی علمی  همواره در ابتدا شفقت و مهربانی را 

سرلوحه خود داشته باشد.
thetech ترجمه از روزنامه

ترجمه: 
حسین رجبی

گزارش

روزیکهایرانپهپاد
آمریکارازد

به نظر من هر ایرانی ای که به کشور 
دیگری می رود، یک ســفیر است؛ 
ســفیر فرهنگ کهن ایران و اســالم 
شــیعی. افکار اغلب مــردم غرب تحت 
تأثیر رســانه ها علیه ایــران جهت دهی 
شده است. شاید خیلی از خارجی هایی 
که ما در خارج از ایران با آنها حشرونشر 
داریم، دیگر تا آخر عمرشــان حتی یک 
ایرانی دیگــر هم نبینند، پس وجهه ای 
که ما از خودمان نشان می دهیم خیلی 

مهم است.
یادم می آید روزی که ایران پهپاد آمریکا 
را بــر فــراز خلیج فــارس زده بــود، ما 
بــا همکاران مان داشــتیم بــرای ناهار 
می رفتیــم بیــرون. حدود هشــت، نه 
نفری می شــدیم. اتفاقا همان روز یکی 
از همکاران مان کــه در دفتر آمریکا کار 
می کرد و قبال هم کلی دوســت ایرانی 
داشــت پیش ما آمده بــود و همراه مان 
بود. سر میز ناهار تلویزیون روشن بود و 
خبر سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی 
ایران پخش می شــد. من داشتم پیش 
خودم فکر می کردم که چه طور بحث را 
شروع کنم تا بتوانم در میان گفت وگوی 
احتمالــی ای که درخواهــد گرفت، از 
وطنم دفــاع کنم کــه یک مرتبه همین 
همکار آمریکایی شروع به صحبت کرد. 
این طور گفت که »آمریکا سی سال پیش 
یک هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز 
خلیج فارس ســرنگون کرده و ۲۹۰ نفر 
ایرانی بی گناه را کشته. حاال ایران بعد 
از سی سال صبر جواب آمریکا را داده! 
خیلی هم لطف کرده که خسارت جانی 

نزده به آمریکا!«
همین طور کــه گوش مــی دادم پیش 
خودم می گفتم دمش گرم که باز ادامه 
داد: »تهــران از خیلــی از شــهرهای 
و  پیشــرفته تر  آمریکایــی  و  اروپایــی 
مدرن تره، اما چی تو فیلم ها به ما نشون 
می دن؟ یه خرابه به اسم ایران«. جالب 
اینجــا بود که این همکار ما تا به حال به 
ایران نیامده بود! بعــد از ناهار پیش او 
رفتم. آن زمان درست همان بحبوحه ای 
بود که ترامپ داشــت ایــران را به حمله  
نظامی تهدید می کرد. به »ریکو« گفتم 
به نظــر تو آخر و عاقبت این تهدیدهای 
ترامپ چه می شود؟ نگاهی کرد و گفت 
می دانی چیست؟ هرکسی رگ غیرت و 
خون آریایی را بشناسد، جرئت نمی کند 
ایرانی ها را تهدید کند. تاریخ ثابت کرده 
که ایرانی ها چه قدر وطن پرست هستند 
و در صورت حمله به ایران، آمریکا فقط 
با نیروهای نظامی ایران طرف نیست و 
این مردم ایران هستند که حاضرند برای 

خاک شان جان خود را بدهند.
 ECOLE NATIONALE DE دانشگاه
 L’AVIATION CIVILE
شهر تولوز / فرانسه

مهدی محصل 
ارجمندی

رویخط
خارج

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  870

   1399 مـاه  دی   30 سه شنبـه 

9

کمیآنسوتر



اگر عبدالرضا داوری و صداوســیما و سایر دوستان 
داخلی قبول کنند، باالخره بایدن به شکل رسمی و 
با تأیید آرای الکترال، چهل وششمین رئیس جمهور 

آمریکا شد. این برای ما ایرانیان چه معنایی دارد؟ 
۴ سال پیش همین روزها بود که منتظر بودیم ترامپ 
ســوگند ریاســت جمهوری اش را بخورد. خیلی ها 
می گفتند ترامپ اهل معامله است. فقط کافی ست 
با زبان معامله با او حرف بزنیم. خیلی ها گفتند ترامپ 
نمی تواند از برجام خارج شــود و امضای جان کری 
تضمین است. اما دیدیم نه ترامپ آدم بازاری ای بود 

و نه حنای امضای کری رنگی داشت.
حاال ترامپ )با کســب اجازه از دکتر داوری( رفتنی 
شــده و انتظــارات جدیدی در داخل شــکل گرفته 
است. آیا برجام دوباره زنده می شود؟ آیا می توان به 
پایان تحریم ها اطمینان داشت؟ مصاحبه زیر با یکی 
از معماران برجام است؛ آنتونی بلینکن که قرار است 
ســکان وزارت خارجه آمریکا را به دست بگیرد. او از 
موافقان برجام است. اما آیا او به برجام برمی گردد؟ 
چقــدر امتیاز می دهــد و امتیــاز می خواهد؟ هنوز 
نمی دانیــم اما مصاحبــه زیر به ما کمــک می کند تا 
بفهمیــم بلینکــن چه در ســر دارد تا شــاید دوباره 
پیش بینی های عجیب را به خورد خودمان ندهیم.

آنتونی بلینکن در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ 
معاونــت وزارت امــور خارجــه ایاالت متحــده را بر 
عهده داشت. قبل از آن، بلینکن عهده دار مناصب 
مختلفی شامل معاونت مشاور امنیت ملی، دستیار 
اول رئیس جمهور و مشاور معاون اول رئیس جمهور 
یعنــی جو بایدن در مســائل امنیت ملــی در دولت 
اوباما بوده است. از ســال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۱ نیز 
بلینکن به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت ملی 
رئیس  جمهور وقت، بیل کلینتون شناخته می شد. 
این متن، بخش هایــی از مصاحبه بلینکن با مایکل 
کرک از FRONTLINE است که در ۲۴ جوالی سال 

۲۰۱۷ انجام شده است.

بیاییــد بــا آغــاز فعالیــت شــما یعنی ســال 
۱۹۹۹ شــروع کنیــم، زمانــي کــه پوتیــن به 
ریاست جمهوری روسیه رسید. در آن زمان چه 
نظراتی در مورد شخصیت او وجود داشت؟ آیا 
شما نگران چیزی بودید یا نظرتان این بود که 
فردی مانند رئیس  جمهورهای قبلی روســیه 

خواهد بود؟
اواخر دهه ی ۱۹۹۰ میالدی، دورانی بود که هنوز امید 
بسیاری به روابط حسنه بین روسیه و ایاالت متحده وجود 
داشــت و نگرش بســیاری مثبت بود. ما به تازگی قانون 
اولیه ایجاد روابط بین روسیه و ناتو را توسط رئیس جمهور 
کلینتون در پاریس امضا کرده بودیم. این اتفاق واقعا قابل 
توجه بــود، چون یکی از چیزهایی که کلینتون در زمان 
امضای آن گفت این بود: »ما دیگر در دنیایی بدون برنده 
نیستیم. این یک قانون برد-برد برای طرفین است که در 
آن، قدرت  گرفتن ناتو به نفع روسیه خواهد بود و موفقیت 

روسیه به معنی موفقیت ناتو است.«
زمانــی که اولین بار او را دیدید، شــخصیت او 
چگونه بود؟ دیدگاه او چه بود؟ شما چه نظری 

داشتید؟
در اولین نگاه به نظر می رســید که او یک جاســوس پیر 
اســت که ابتدا به یک دیپلمات و ســپس رئیس جمهور 
تبدیل شده است. بسیار مالحظه کار بود و با توجه به گفته 
افرادی که به طور مســتقیم با او سر و کار داشتند، مانند 
ســندی برگر، بسیار صریح بود و تعامل با او امکان پذیر. 

این نکته را به یاد داشــته باشید که او از سنت پترزبورگ 
آمده بود، یعنی از لیبرال ترین بخش حاکمیت روسیه.
در زمان اوباما، نظر او درباره پوتین چه بود؟

رئیس  جمهور اوباما درمورد بســیاری از مســائل، مانند 
روابط با روســیه، واقع بین بود. پس نــه؛ این نگاِه باز که 
ما قرار است به شــرکا و بهترین دوستان یکدیگر تبدیل 
شــویم وجود نداشــت ولی دیدگاهی مثبت نســبت به 
همکاری وجود داشــت، زیرا به نفع هر دو کشور بود که 
با هم همکاری کنند. در حقیقت، ما در چند سال اولیه 
دولت رئیس جمهور اوباما این موضوع را اثبات کردیم. ما 
درمورد افغانستان با روسیه همکاری کردیم و روسیه در 
آنجا نقش مثبتی بازی کرد، به خصوص در انتقال نیرو و 

تجهیزات ما به افغانستان و خارج کردن آن ها.
برویم به ســال ۲۰۱۲. پوتین در این سال چه 

کسی است؟
این جا همان نقطه  ای است که به نظر من ما یک قضاوت 
غلط انجام دادیم. ما تا مدت زیادی هنوز فکر می کردیم 
که آقای پوتین و روسیه عالقه مند به افزایش روابط خود 
با جامعه جهانی و غرب هستند. در واقع تا اواخر آن دوره، 
ما برنده اصلی ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی در 
زمان دولت اوباما بودیم. ما فکر می کردیم این مســیری 

است که روسیه قصد حرکت در آن را دارد.
اشتباه ما، حداقل از نظر من، این بود که پوتین توانسته 
بود به نقطه ای برســد که دزدســاالری )کلپتوکراســی( 
مخصوص خودش را به طورکامــل بنا کند. منبع اصلی 
قــدرت او در روســیه هم همین بود. کنتــرل او بر پول و 
یافتــن منابع آن برای حفظ قدرت، بســیار مهم بود و به 
وسیله آن، نخبگان کشور را ساکت می کرد. یک روسیه 
یک پارچه که باید طبق قوانین اداره می شد، شفافیت در 
آن جریان داشــت و در آن آزادی وجود داشت، کامال در 
تضاد با حفظ این دزدساالری بود. این دو نمی توانستند 

هم زمان با هم وجود داشته باشند.
زمانی که اوباما با پوتیــن تلفنی حرف می زد، 
بقیه چه حالتی داشــتند؟ حــس و حال اتاق 

چطور بود؟
حقیقت این اســت که پوتین شــخصیت بســیار آرامی 
دارد. او عصبانی نمی شــود. شاید حرف های محکمی 

بزند، ولی این حرف ها را با آرامش تمام می زند. در کمال 
تعجب، اوباما هم تفاوت زیادی با او ندارد. او هم بســیار 
آرام اســت. پس در اینجا شــما با دو فــرد آرام مواجهید 
کــه با هم حرف می زنند. تفاوت در اینجاســت که آقای 
پوتین متأسفانه پشت سرهم دروغ می گوید و تالش دارد 
اطالعــات غلط بدهد. البته او این کار را به راحتی نفس 

کشیدن انجام می دهد.
و پاســخ اوباما به شــما بعد از اتمام تماس چه 

بود؟
این لحظات پر بودند از ســر تکان دادن ها و حرف هایی 
ماننــد »ببینید، تعامل با شــخصی کــه به راحتی دروغ 
می گوید و از حقیقت فرار می کند ســخت اســت.« ولی 
اوباما بســیار مقاوم بود و به تالش هایش ادامه می داد، 
دنبــال راه های جدیــدی برای تعامل بــود و امیدوار که 

پیشرفتی حاصل شود. 
بیاییــد برویم به تابســتان یا بهــار ۲۰۱۶، ... 
نخســتین باری که برای شــما مسجل شد که 
این )دخالت در انتخابات( کار روســیه است، 

چه زمانی بود؟
خب برای من که در این زمان در کاخ ســفید نبودم و در 
وزارت امور خارجه آمریکا مشــغول بودم، تابســتان آن 
سال و حوالی ماه های جوالی تا آگوست بود که ما شاهد 
نشانه های نگران کننده ای از دخالت روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری بودیم. اولین ایده ما این بود که روسیه 
تالش دارد به سیســتم الکترال ما وارد شود و به طریقی 
نتایج را دست کاری کند. این باعث شد که انرژی زیادی 
را برای حفظ کلیــت انتخابات صرف کنیم. تالش های 
بسیاری انجام شدند که مطمئن شویم سیستم انتخابات 

امن است.
... بعد از آن فکر کردیم شاید روسیه قصد تغییر در نتایج 
انتخابات را ندارد و به جای آن، تالش دارد که تردیدهایی 
درمورد سیســتم انتخاباتی ما ایجاد کند. آنها حتی اگر 
نمی توانســتند یک رأی را هم تغییــر دهند،  تنها ایجاد 
مسئله در ذهن مردم درمورد انتخابات برای موفقیت شان 
کافی بود. و این تشخیص نهایی ما از هدفی بود که آنها 
داشتند. ولی بعدها، یعنی یک سال بعد، نتایج تحقیق 
کمیته اطالعاتی بود که نشــان داد نه تنها روسیه سعی 

در ایجــاد شــک درمورد انتخابــات را داشــت، بلکه در 
تالش بود از پیــروزی کلینتون جلوگیــری و به پیروزی 

ترامپ کمک کند.
... در نهایت پوتین چه چیزی را بدست آورد؟ 
چه چیزی در مورد پوتین وجود دارد که شــما 

در طول سال ها شاهد پیش روی آن بوده  اید؟
آقای پوتین در ایجاد و تداوم یک بحراِن اعتماد و اطمینان 
در ایــاالت متحــده و غــرب، علی الخصــوص درمورد 
انتخابات و به طور گســترده تر، سیســتم حاکمیتی ما 
بسیار موفق بوده اســت. آگاهی کامل از اینکه او از روز 
اول این گونه تربیت شده بود یا از فرصت هایی که خودش 
در ایجاد آنها مؤثر بوده اســتفاده کرده، ســخت است، 
ولی در هر صورت، او بســیار ماهر ظاهر شده است. ما 
در حال بلعیده شدن توســط چیزی هستیم که روسیه 
در زمان انتخابات انجام داده اســت و شاید هم این طور 
نباشد؛ کاری ست که یک کمپین انجام داده و شاید هم 
نه. این ماجرا به داســتان اصلی هر روز کشور ما تبدیل 
شده است؛ به اندازه ای که کار را برای رسیدگی به دیگر 

مسائل مهم سخت تر کرده است.
... حــال امیدهایــی وجود دارد که شــاید  یک زمان از 
طریقی بتوانیم به شرایطی برگردیم که روابط بین روسیه 
و ایاالت متحده برای هر دو طرف زیان آور نباشد؛ جایی 
کــه می توانیم با هم در موضوعاتی که به نفع هردوی ما 
است، تعامل داشته باشیم، ولی تا زمانی که آقای پوتین 
نفهمــد که این روش رفتــار، یعنی نگاه بــه دنیا بر پایه 
منفعت طلبِی صرف برای روسیه و تالش برای تضعیف 
ایاالت متحــده و اروپای غربی، جایز نیســت و عواقب 
بسیاری متوجه این نوع رفتار است، او به این روش ادامه 
خواهد داد، چون هر ســیگنالی که او دریافت می کند، 
نشــانگر کارگر شدن این شیوه است و او هزینه ای برای 

آن پرداخت نمی کند. 
به همین خاطر این مسئله  یکی از مسائل ضروری ایاالت 
متحده در مقابل حرکت رو به جلوی این کشــور است. و 
این مسئله، وابستگی کامل به رئیس  جمهور آمریکا دارد، 
چون او بازیگر اصلی در سیستم ما است و می تواند برای 
پوتین روشــن کند که این ماجرا باید خاتمــه یابد و اگر 

متوقف نشود، عواقب بسیاری خواهد داشت.

بخشهاییازگفتوگویآنتونیبلینکن،دستیاراوباماومشاورجوبایدندرسالهای۲۰۰۹تا۲۰۱۵

بلینکن: وزیر برجامی یا بهانه تراِش جدید؟
بایدن دارد وارد کاخ سفید می شود و کم کم تیم دوروبرش هم تکمیل می گردد. از جمله انتخاب های قابل پیش بینی و البته جذاب بایدن برای تشکیل 
کابینه، انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه دولت جدید ایاالت متحده است؛ شخصی که از او بعضا به عنوان معمار برجام یاد می شود 
و پله پله در سیاســت آمریکا رشــد کرده و اکنون سیاست خارجی آمریکا را به دست گرفته و برای حامیان برجام امیدهایی را زنده کرده است. در این 

صفحه به همین بهانه نگاهی انداخته ایم به بخشی هایی از یک مصاحبه او تا بیشتر با نظراتش آشنا شویم.

 سجاد 
بهنام گفتوگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  870

   1399 مـاه  دی   30 سه شنبـه 
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گفتوگو



شریفیبودنتانراجارمیزنید؟
یکی از کاربــران توییتر مدعی شــده بود که 
شریفی ها هرجا که باشند، شریفی بودن شان 
را جــار می زنند و همان اول کار اشــاره ای به 
دانشگاه محل تحصیل شان دارند. این توییت 
واکنش های نســبتا زیادی از ســوی کاربران 
شــریفی توییتر به دنبال داشت؛ برخی با آن 
مخالف بودند و برخی این اعالم دانشــگاه را 

مذموم نمی دانستند.

 Nasim Tavakol

در یک جلســه اگر می خواهی بفهمی کســی شریفی 
هست یا نه چی کار باید بکنی؟

صبر کن کاری الزم نیست انجام بدی بعد یک دقیقه از 
شروع جلسه خودش میگه

پ.ن: اگر شما شریفی هستید و میخواهید انکار کنید 
و ناراحت شدید باشه شما استثنا هستید ��

 Remedios

حاال غیر از طنز قضیه، من خداروشکر بچه های شریفی 
یا هر دانشگاه خوب دیگه ای از ایران دیدم بچه های فوق 

العاده باهوش و سختکوش و خاکی بودن��

میالد خطیب شهیدی 

از نوجوانــی یاد گرفتم ســمپادی بودنم رو مخفی کنم 
چون بچه های محل ســر به ســرم میذاشتن. بعدا هم 
بــه تجربه فهمیــدم به محض اینکه بگم برق شــریف یا 
ســمپاد بوده ام یک دیوار نامرئی کشــیده میشــه بین 
من و دیگران، انگار که من از فضا اومده باشــم، و هیچ 
وقت منو یک آدم عادی و یکی از خودشون نمی بینند.  

آدم برفی 

خیلی خیلی عالقه مندم ببینم کاری که یک
"شــریفی" در طول یک ترم انجام میده و فشار روانی که 

تحمل می کنه رو چند نفر می تونن تحمل کنن؟
نکته بعدی، انقدر سختی کشیدم چه در قبل دانشگاه 
و چه در طول دانشــگاه که به "شــریفی" بودنم هر کجا 
دنیا که باشه می نازم، هر چند بی نهایت سختی کشیدم

درستایشچای
بنا به برخی روایت ها ۲۵ آذر )۱۵ دســامبر( 
روز جهانی چای اســت و فرصتی برای خیل 
کثیر عشــاق این نوشیدنی بهشتی تا ارادت 
خودشــان را بــه آن ابــراز کننــد و از وصــف 
لحظه هــای وصف ناشــدنی نوشــیدن چای 

بگویند.

سید محمدامین سپیده دم 

#روز_جهانی_چای فقط شب های خوابگاه طرشت سه!
هــر اتاقی چــای را برقرار میکرد، وســیله جمع شــدن 
بچه های چنــد اتاق دیگه بود تا خاطرات فوق العاده ای 

دور هم بسازند.
همین نوشــیدنی ساده میشــد یکی از بهترین بهانه ها 
برای کم شــدن غم دوری خانواده و رفاقت های فراوان 

ما خوابگاهی ها!
حیف که دیگر نیست...

 Zeinabmohebi

تو رفته ای
و بحران نوشیدن چای

بی تو در این خانه
مهم ترین بحران خاورمیانه است و

این احمق ها
هنوز سر نفت می جنگند

#پوریا_عالمی  

 Ali Mohadeszadeh

لو کان للُحب رائحة لکانت رائحة الشاي في لیلة ممطرة
اگر عشق عطری داشت، عطِر چای در یک شب بارانی 

بود...
#الیوم_العالمي_للشاي

مهدی فخرآبادی 

سماوری که به بزم حسین )ع( می جوشد
بخار رحمت آن جرم خلق می پوشد

حدیث باده و تسنیم و سلسبیل مگو
بگو حکایت مستی که #چای می نوشد...  

بازهمنشد،حتیباگزارشعادل!
فینال لیگ قهرمانان آســیا بین پرسپولیس 
و اولســان هیوندای با پیــروزی نماینده کره 
به پایان رســید و باز هم دست پرسپولیس از 
جام در آسیا کوتاه ماند. البته گزارش فارسی 
عادل فردوســی پور در صفحه اینســتاگرام 
فارســی AFC آن قدر حرف و حاشیه داشت 
 کــه بعضــا خود بــازی را هــم تحت الشــعاع 

قرار داد.

مهدی 

بغــض اول بــازی عــادل <<<<<<< کل گزارشــا و 
برنامه های صدا و سیما

احمد ابراهیمی 

تنها بــدی بازیای آســیایی اینه کــه با وجــود اینکه از 
تــه دل میخوای پرســپولیس ببــازه نمیتونــی آروزی 
ناراحتــی رفیقاتــو بکنی بــا این وجود از خــدا میخوام 
 دوســتای پرسپولیســیم با نایب قهرمانیم خوشــحال 

بشن

 Mohamadjavad Hashemi

تنها افتخار اســتقاللیا در چند ســال اخیر این بوده که 
پرسپولیس نائب قهرمان آسیا شده:(

َچندِلر، یک سیاره 

هر ایرانی حد فاصل گل زدن و گل خوردن پرســپولیس 
ما بودیم.

 Sam Sattarzadeh

صد حیف که نســل طالیی پرسپولیس دو بار تا دم جام 
رفت؛ ولی دســت خالی برگشت. صد حیف که با چهار 
تا قهرمانــی متوالی تو لیگ، وضع مالی تیم طوری بود 

که توانایی حفظ مهدی ترابی و شجاع رو هم نداشت. 
حسرت وار!��

ازهردریسخنی

 Miouchy beik

از یه جایی به بعد بــه خودت میای میبینی 
این تکالیف و پروژه ها و تمارینت هستن که 

دارن تو رو انجام میدن

ِر ِر ِر 

امتحانــا و ددالینام مث دســتمال کاغذی 
شــدن. تا یکیو برمیدارم یکــی دیگه میزنه 

بیرون :/

 NimaZ

اومدم نوع ســهمیه م رو واســه کنکور ارشد 
انتخاب کنم و تــازه فهمیدم چقدر راه های 

تبعیض متنوعه ...  

 Mhdi

روزی کــه مامانم غذا بزاره و به من بســپاره 
به موقع زیرشــو خاموش کنم و من بدونم " 
بــه موقع" دقیقا ِکیه و نزنم غذارو بســوزونم 

عید منه!

چای،عشقوشوقدیدار
به مناســبت روز جهانی چای )۲۵ آذر یا ۱۵ دســامبر( 
یک نظرسنجی طراحی کردیم و چند سوال از مخاطبان 
روزنامــه دربــاره چــای و چای خــوری پرســیدیم. آخر 
نظرســنجی هم به رسم همیشــه جایی گذاشتیم برای 
حرف هایی که در ســوال ها و جواب ها جا نمی شــدند 
اما برخی حرف هایی که در این قســمت بچه ها برایمان 
نوشــتند، حســابی غافل گیرمان کرد و تصمیم گرفتیم 
مردمان شــریف این شماره را به روایت های عاشقانه و با 

طعم چای شریفی ها اختصاص دهیم.

به عشقش چای خور شدم
سال ۹۱ در یک روز خیلی سرد با دوستاش ایستاده بود 
جلوی آیدای سابق )شریف پالس امروز( و با چای داشت 
دستاش رو گرم می کرد و توش فوت می کرد. عینکش رو 
بخار می گرفت و سرش رو هی باال می آورد تا بخارش بپره. 
دوستاش می گفتن و می خندیدن ولی »او در جمع بود 
و نبود«. چنان لبانش رو به لیوان نزدیک کرده بود که به 

لیوان کاغذی حسودی ام شد.
از اون روز چای خــور شــدم تــا بلکه روزی بــا هم چای 
بنوشیم. االنم هر روز عصر که خونه ام براش چای با هل، 
گل محمدی یــا دارچین دم می کنم. صبح هم چای دم 

کردن با منه.

یه چایی دیگه بخوریم؟
رفتــه بودم بهش بگم نه. بگم که حالم خرابه. بگم که نه. 
دوساعت تمام نشسته بودیم و من روی دستمال کاغذی 
نقاشی می کشیدم و اون منو تماشا می کرد. نمی دونستم 

چطوری باید بگم. خودم خواســته بودم بیاد. می گفت 
هیتلرم نقاشی دوســت داشت! خندیدیم. چای اول رو 
خوردیــم. دومی رو هم. با اولین لب زدن به پای ســیبی 
که مزه حلوا می داد خم شدم و نون خرماییای تو کیفمو 
برداشــتم و گفتــم بیخیال بیا اینو بخوریــم. گفتم عین 
اینایی که می رن رستوران نون پنیر خودشونو می خورن! 
خندیدیم. دوست نداشت زیاد. بدغذاست کال. چندتا 

رو خوردم.
نمی گی؟ گفتم. گفتم که ســرم مثل یه آشپزخونه است 
که پر از زودپزاییه که رو شعله ن و در حال انفجار...پاشو 
تکون مــی داد و کالفه بــود. از عجز گریــه کردم. گفت 
صبر می کنم. هیچ نگرانی ای هم نیســت. هیچ عذاب 
وجدانی. فقط هر موقع تونستی باهام حرف بزن... فقط 
می خوای بگی نه حضوری بگو... خندیدم... لبخند زد.
رو دفترچه یادگاری روی میز کافه نوشتیم هنوز صبر ما 
به قامت بلند آرزوست، امضا کردیم. نگاهم کرد. جوری 
که انگار روحمو از تو چشمام می دید. گفت بریم؟ گفتم 

یه چایی دیگه بخوریم؟ خندید.

 چای بهانه بود
یه بار دانشــگاه بودیم، تو جمع دوســتان. پیشنهاد داد 
بریم چایی بخوریــم. خالصه بهونه رو پیــدا کردم. روزا 
دانشگاه کاری نداشتم. به بهونه این چای خوردن باهاش 
به دانشــگاه می رفتم و با هر بهونــه ای بحث را می بردم 
به این ســمت که بریــم چایی بخوریم؟ دســته جمعی 
پامی شدیم می رفتیم چای سفارش می دادیم. هر چای 
کیسه ای رو برای دو تا لیوان استفاده می کردیم. این قدر 

چای اضافه تو جیب کاپشــن داشتم که هر موقع بیرون 
دانشــگاه بودم، فقط آب جوش می گرفتــم و به یادش 
چای مــی زدم. القصه که لذت دیدن لیــوان چای توی 
دستای یخ زده و دندونک های نصفه نیمه از سرمای پاییز 
چیزی بود که نمی تونســتم ازش بگذرم. االن یه سال از 
اون روزا می گــذره و با همیم. االن دوتایی می ریم بیرون 

و چای می زنیم!

می ترسم، از چای بدون بودنش!
خسته شدم از بس که هیچ جا نگفتم. هیچ وقت نگفتم، 
و اینکــه هیچ جا و هیچ وقت نباید بگــم. من اهل چایی 
نبــودم. از بچگی نبودم. ولی همیشــه چایی شــیرین 
صبحونه رو دوست داشــتم، خیلی هم دوست داشتم. 

ولی خب، کی صبحونه بیدار می شه!
معتاد چایی نیســتم و بهش وابســتگی جسمی ندارم، 
یعنی اگه نخورم، سرم درد نمی گیره. راستش تا چندسال 
قبل از چایی خوشم نمی اومد کال. حتی توی مهمونی ها 
هم، توی رودروبایستی نمی موندم و به سینی چایی، »نه« 
می گفتــم. ولی وقتی می دیدم که هانیه دوســت داره، 
این قدر بهش عالقه داره، این قدر براش مهم و مخصوصه، 
منم واقعا دوســتش داشــتم؛ نه که همین جوری الکی 
باشه، هرجا اسم چایی بیاد، حالم خوب می شه. وقتی 
گرمای لیوان چایی توی دســتم می پیچه، حالم خوب 
می شــه. طعم چایی های مختلــف رو می فهمم. تلخی 
چایی رو دوست دارم. می دونی، می گم آره، این همون 
لحظه ایه که بین ما مشترکه، همون تجربه ایه که بین ما 
مشترکه، بدون اینکه خودش بدونه. خودش نمی دونه.

حاال این جوری هســتم که اگه دستم برسه، پنج شش تا 
لیوان پشــت هــم چایی می خــورم. می خــوام زمانش 
بیش تر بشه. طول بکشه. انگار کن که می خوام بیش تر 
بشناســمش، یا بیش تــر بفهممش، یا بیش تر داشــته 
باشــمش. اما هنــوز نتونســتم بپذیرم که بگــم چای. 
می دونی، هانیــه می گه چای و من همیشــه می گفتم 
چایی. این اواخر می ترســم، از خــودم، از محبوبی که 
خودش خبر نداره که چقدر محبوبه، از آینده و روزگاری 
که بی رحمه، از زندگی های جدا و دورمون، از وابستگی ها 
و پیوست هایی که یک طرفه ست. می ترسم از این همه. 
می ترسم که به چایی بگم چای، می ترسم که تموم بشه. 
اون وقت تمام لیوان های دنیا هم پر از چایی بشه، دیگه 

فایده ای نداره. داره؟

چای نبود، با انتگرال عاشق شدیم
دیدم جــو صحبت های عاشــقانه درباره چــای و چای 
خوردن زیاده، گفتم از عالقه نداشــتن خودم و همسرم 
به چای بگم. همیشــه تو خانواده من و همسرم بهمون 
می گفتن شــما وقتی ازدواج کردی، این قدر همســرت 
چای دوســت داره، دیگه باید چایی رو بخوریی. خدا رو 
شکر دو سه سالی هســت با هم زندگی مشترک داریم و 
چایی هم نمی خوریم. هــر جا هم می ریم، متفق القول 
می گیــم ما چایی خور نیســتیم، دســت تون درد نکنه. 
داســتان هایی که بقیه تعریف کرده بــودن درباره چای 
بود ولی ما از اولش به خاطر انتگرال و مشــتق و ریاضی 
گسسته و این چیزا با هم آشــنا شدیم. نگید انتگرال به 

چه دردی می خوره، ایناها!

مردمانشریف

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  870

   1399 مـاه  دی   30 سه شنبـه 

11

هزارقلم



شایدهایناتمام
۱۷۶ مســافر، ۱۷۶ مظلــوم، ۱۷۶ 

بی گناه، ۱۷۶ قربانی.
همان چند کلمه کافی ســت؛ مسافر، 
مظلوم، بی گناه، قربانی. راستش زیاد 
هم هســت ولی زیاده گویی عادت مان 
شــده تــا از یاد ببریــم که اصــل قصه 
چیســت و ترک عادت هم خــار در گلو 

می شود و نمک بر زخم.
۱۶ مســافر، ۱۶ مظلوم، ۱۶ بی گناه، 
۱۶ قربانــی. شــاید یکی را چشــم در 
چشــم شــده ام، شــاید یکی را در راه 
دیده ام، شــاید کنار یکی نشســته ام، 
شاید یکی را به اسم می شناختم، شاید 
توییت های یکــی را بعضا فیو می زدم، 
شــاید یکی را سالم و علیکی داشته ام، 
شــاید نفســم با نفس یکی قبل از این 
ماســک های علیه العنه حسابی به هم 
آمیخته بوده، شــاید یکی را چندباری 
در آغوش کشیده ام، شاید شب هایی را 
با یکی صبح کرده ام، شاید یکی رفیقی 
بوده که جانم به جانــش بند و فکرم به 

یادش درگیر.
شــاید با یکی هنوز بگــو و بخند دارم و 
گوشم پر اســت از خنده هایی که جان 
می دهم برایش، شــاید یکی هنوز دارد 
از آرزوهــای بزرگــش برایــم می گوید و 
شــانه به شانه هم خیابان گز می کنیم، 
شاید دغدغه ایران یکی هنوز به وجدم 
می آورد و شعله امیدی می شود در دلم، 
شاید هنوز دارم برای آخر هفته با یکی 
برنامــه می ریزم و منتظرم تا پارک و کوه 
و ســینما و کوچه و خیابــان گره دلم به 
دلش را آن قدر کور کند که چشم ببندد 
بــر هرچه دل خوری و دل تنگی ســت، 
شــاید هنوز منتظرم تا یکــی برگردد و 
سینه ام را ســینه اش بچسبانم و تپش 
قلبش، تپش قلبم را تا ابد تضمین کند.
کــه  می شناســم  را  رفیقــی  شــاید 
هنــوز بهت حادثــه دســت از گلویش 
برنداشــته و ســینه اش تنــگ تنــگ 
اســت و روزگارش غریب غریب، شاید 
دوســتی را می شناســم کــه هنــوز در 
همان تک دیدارها و تک برخوردها سیر 
می کند و زیر لب می گوید نمی شــود،  
شــاید پــدری را دیــده ام که به چشــم 
خویش دیده که جانش می رود و هنوز 
با خودش هر صبح و ظهر و غروب زمزمه 
می کند »جان پدر کجاستی؟«، شاید 
مادری را می شناســم کــه قطره قطره 
جانش آب شــده و بغضش هنوز حتی 
هق هق نشده که بخواهد راه گلو ببندد، 
شاید شــرمی را می شناسم که هنوز از 

گریه خجالت می کشد.
از این شــایدها بلدم هرچــه بخواهی 
ردیف کنم، ۱۶ و ۱۶۰ زندگی ای کاش 
زیاد دارند، ۱۶ و ۱۶۰ زندگی حســرت 
زیــاد دارند، ۱۶ و ۱۶۰ زندگی پدر زیاد 
دارند، مادر زیاد دارند، رفیق زیاد دارند، 
آرزو زیاد دارند، دغدغه زیاد دارند، غم 

زیاد دارند، شرم زیاد دارند.
۱۶ و ۱۶۰ مســافر و مظلوم و بی گناه و 

قربانی شاید زیاد دارند.

داالن عبورمان چه طوالنی بود / دیدیم به هر قدم دری پشت دری کردیم در آیینه ی رویا سفری / رفتیم از این شهر به شهر دگری 
)عمران صالحی( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به شاید، به ای کاش، به گذشته ای که گذشت و دیگر 
رنگ برگشت نخواهد دیدو حسرتی شد تا ابد بر دل. این شماره از روزنامه تقدیم می شود 
به شرمی که از خجالت آب شد و دیده ای تر کرد، به یادی که از غم فشرده شد و سینه ای 

سنگین کرد، به حســرتی که از اندوه لبریز شد و ملتی داغ دار کرد. این شماره از روزنامه 
تقدیم می شود به همه آنهایی که در آسمان وداع مان گفتند، به همه آنهایی که روی زمین 

غزل خداحافظی خواندند و به همه آنهایی که هستند و از دست شان داده ایم.

۳۷۳****۰۹۱۲: سالم
عکــس و مکــث این شــماره به نظــرم توهین آمیــز بود به 
خصوص با گذاشتن یک صندوق صدقات در گوشه ی کادر. 
اگر مبانی فکری بعضی هااز صفحه های اینستاگرام و..... 
گرفته شده و مطالعه ای درباره اش نشده دلیل بر غلط بودن 

اعتقادات دیگران نیست.
#اگر_دین_ندارید_الاقل_آزاده_باشید

  سالم
مــا #آزاده های_روزنامه_شــریف هــی بــه #غربگراهای_
روزنامه_شریف می گیم که با اعتقادات مردم بازی نکنن، 
خصوصا صندوق صدقاتی که گوشه عکسه و نه با موضوع 
عکس کاری داره نه آزارش به کسی می رسه، ولی متأسفانه 

از جاهای دیگه خط می گیرن و به حرف ما گوش نمی دن.
۰۸۲****۰۹۲۲: سالم.

خود دکتر انوچ مطبش رو تعطیل کرد یا وزارت بهداشت؟ 
متن هاي فرزاد فتوحي هم نمك وافر داشــت، که ایشــون 

هم نیست...
بــه خاطــر همین ، بــه نظــرم صفحۀ آخرتــون اخیــرًا به 
انــدازۀ قبل جذاب از آب در نمي آد. راســتي اصاًل عنوان 
»روزنامه« توي صفحه اول شــماره ۸۶۹ )عیار دانشگاه( 

معلوم نبود...
  گفتــی عیار، اتفاقا عیار صفحــه آخر روزنامه 
رو بخش پیامکش مشخص می کنه که مطابق گذشته، با 
کیفیت باال به کار خودش ادامه می ده. اصال االن که فکر 

می کنم هــواداران دکتر انوچ صالحیت این رو ندارن که 
راجع به جذابیت صفحه آخر نظر بدن.

۷۳۲****۰۹۱۲: سالم
روزنامه شــریف نمی خواد از اظهار نظرهای غیر حرفه ای و 
تنش زای ســردبیر سابقش در توییتر اعالم برائت کنه؟ آخه 

کی پیتزا رو به قرمه سبزی ترجیح می ده؟  
  واقعا جمع بدســلیقه ها تو این شــماره جمعه. 
البد تو قرمه ســبزیت آناناس هم می ریزی. ضمنا سردبیر 
ســابق روزنامــه خیلی هــم حرفه ایه و این از ســتون دکتر 
انوچ که قبال در صفحه آخر می نوشــت معلومه. حیف که 
وزارت بهداشــت جمعش کرد و انداختش تو توییتر؛ االن 

مجبوریم نظرات حرفه ایش رو اون جا هم بخونیم.

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

خستگان هم خدایی دارند و 
فرصت هایی!

عکسو
مکث

علیرضاجعفراسماعیلی

جملهجنسهامیشودارزان/سختیاشصدسننخستیناست
»افزایــش  ایــران  اقتصــاد  وزیــر 
هزینه هــا« را علــت عمــده تــورم 

دانست، ۳ آذر ۱۳۹۹
قصیده شتری در وصف الحال:

»از کرامات شیخ ما این است
شیره را خورد و گفت شیرین است«

درخور فتح کارزار نوبل
عالم علم اقتصاد این است

این چنین حرف های پرمعنا
الیق نقش و لوح زرین است

من همیشه فکر می کردم
ریشه گرانی از چین است

یا به خاطر هجوم مور و ملخ
در حوالی ورامین است

حل شد این آخرین معما هم
این همه کشف، جای تحسین است

اولین حرف »ماست مالی«، میم
و اولین حرف »سفسطه« سین است

این همه علم و دانش و تحقیق
واقعا فرای ماچین است

پس بگو دلیل باران هم
یحتمل به ابر سنگین است!

این یکی واقعا به هوش و خرد
بهتر از وزیر پیشین است 

شیخ)۱( بر معبری شبی بگذشت
دید مردی فتاده غمگین است

سفره اش خالی و دلش پردرد
می خورد غم از اینکه مسکین است

گفت شیخش که غم مخور جانا
آخر قصه باز شیرین است

علت اصلی تورم ها
بابت نرخ های سنگین است!

جمله جنس ها می شود ارزان
سختی اش صدسن)۲( نخستین است

گفت باور نمی کنم، این ها
حقه هایی ز عهد دیرین است

شیخ گفتش بر او توکل کن
گفت مرد گرسنه بی دین است

هم شنیدم که شیخ جامه درید
رفت و می گفت زیرلب »این است:«

نیش اشتر نه از ره کین است
نوشداروی زخم دیرین است

)۱(: مراد شیخ بزول است.

* علیرضا مختار )۲(: مخفف سنه: سال 

شیخبزول*

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین استنیششتر

بهفرمودهتااطالعثانوینهمدیرمسئولداریم،نهسردبیرونهچیزهایدیگر.
لطفاسوالنفرمایید.
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