
امیدواربهحرفهایهاومحلیها
در توییتر که بگردید، جدای از روزمره نویســی هایی که مثــل هزاران دفترچه خاطرات 

محمدجوادشاکر

ورقه ورقه شده و درهم رفته به چشم تان می خورد، توییت هایی را می بینید که خبر و تحلیل 
در اختیارتان می گذارد و شاید حتی گشتی نیم ساعته در توییتر به شرط شبکه ارتباطی 
مناســب، نیازتان به مــرور روزنامه ها و مجالت و باال و پایین کــردن خبرگزاری ها را برای 
حســرت از قافله جا نماندن ظاهری از بین ببرد؛ جالب آنجاســت که به طور شــهودی 
می توان این طور برداشــت کرد که پخش این اخبار و تحلیل ها بیشتر از حساب های کاربری شخصی شروع 
می شود و بیشترین بازخوردها هم مربوط به همین حساب های کاربری شخصی ست و حساب های رسمی 
رسانه ها کمتر مورد توجه قرار می گیرند. حاال دلیلش از بین رفتن اعتماد به رسانه های رسمی باشد یا تخت 
بودن فضای شــبکه های اجتماعی و نبود ساختار باال به پایین در آنها یا سرعت بیشتر و محافظه کاری کمتر 
)و البته دقت کمتر( شخصی ها نسبت به رسمی ها یا هر چیز دیگر، گویا اعتماد و توجه به اشخاص بیشتر از 
رســانه های رسمی ســت. داشتن یک گوشی هوشــمند و اتصال به اینترنت و کمی ســربه زیر نبودن و حس 
ســوژه یابی هم که برای یک خبرنگار شــدن در توییتر کافی ست، پس واقعا چرا هنوز روزنامه چاپ می شود و 

نشریات چندصدصفحه ای روی دکه ها می آیند و خبرگزاری ها به روز می شوند؟
جواب باب میلش شاید صنعت خبر و تبلیغات دست به دست شده درون آن و البته دست ها و پاهای پشت پرده 
باشد ولی ماجرا ساده تر از این حرف هاست؛ اول از همه درصد قابل توجهی از همین اخبار و تحلیل هایی که 
حساب های کاربری شخصی در فضای مجازی واسطه پخش شان می شوند، از دل روزنامه و مجله و خبرگزاری 
درمی آید، حاال ممکن اســت آن شــخص خود عضوی از آن روزنامه و مجله و خبرگزاری باشــد که به واسطه 
سیاســت های آن رســانه اخبار و تحلیل ها را از این طریق می پراکند و یا صرفا عالقه مند و کنجکاوی ســت 
کــه خوانده ها و دنبال کرده هایش را با دیگران به اشــتراک می گذارد. از طــرف دیگر دقت و کنجکاوی و 
مو را از ماســت کشــیدن و نیمه تاریک تر روایت را دیدن و پیگیری و پیگیری و پیگیری و خســته نشدن و 
فراموش نکردن از کســی که خبر و تحلیل تفریحش به شــمار می رود و نه کارش، انتظار بی جایی ســت. 
دلیل واضح دیگر هم ســرک کشیدن رسانه حرفه ای به زیر پوست اجتماع و بیرون آوردن سوژه ها و داخل 
ویترین گذاشــتن آنهاست تا بعدش عالقه مندها و کنجکاوها بروند و دست به دستش کنند تا نقل محافل 
شود؛ روایت گورخواب ها شاید واضح ترین مثال برای این مدعا باشد. البته رسانه های رسمی و حرفه ای هم 
هرکدام دایره مخاطب و حوزه فعالیت مشخص خود را دارند؛ هرچند غول هایی رسانه ای پیدا می شوند که به 
همه چیز و همه جا سرک می کشند و همه را برای خودشان می خواهند، اما برای یک شهروند عادی احتماال 
اخبار و گزارش های مربوط به کوچه و محله و شــهرش در بیشتر مواقع از سفر وزیر خارجه ایاالت متحده به 
شــرق آســیا و نقش آن در رابطه ایران با غرب و بازگشت به برجام، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت مهم تر 
باشد. رسانه های محلی، یعنی همان هایی که حوزه فعالیت شان جغرافیا یا موضوع مشخص دارد، درست 
است که مخاطب شان محدود است ولی برای زندگی روزمره آن مخاطب بیشتر اوقات اهمیت بیشتری 
دارد و در زندگی اش تأثیر بیشتر، چون هرچقدر هم مثل رسانه های عمومی حرفه ای نباشد، از چیزهایی 
می گوید که جایی بین مشغله های آن رسانه های بزرگ ندارد و راهی به تریبون بزرگ و پرسروصدای آنها 
پیدا نمی کند که اگر هم پیدا کند، درصد زیادی از مخاطبان آنها محلی به آن نمی گذارند. خالصه که در 
روزگار هر شهروند یک خبرنگار و هر عالقه مند و کنجکاو یک تحلیل گر، قدر رسانه های رسمی و حرفه ای 

را بدانیم و در هیاهوی پرسروصداها، قدر رسانه های محلی؛ چه محلی در جغرافیا و چه در سوژه ها.

سرمقاله

شورای صنفی، در یک سال و چندی که گذشتشورای صنفی، در یک سال و چندی که گذشت

سرها�یی کــهسرها�یی کــه
 4 و 5درد می کنددرد می کند
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تعمیراتخوابگاههادرروزهایآموزشمجازی

 فرصت مغتنم
برای خوابگاه تکانی

اعدام نکنید، این بار در دگر
دومین شــماره نشریه حقوق بشری 
»دگــر« در بهمــن ۹۹ و بــا موضوع 
اصلی اعدام منتشر شده است. در این 
شــماره، عالوه بر پرونده ویــژه اعدام، 
اخبار حقوق بشــری نیــز در دو صفحه 
پایانی آن به چشم می خورد. گرچه تیتر 
جلد )زیر پای، خالی است( سخت خوان 
بــود اما عکــس جلد، فضای نشــریه را 
مشخص می کند. از نکات جالب توجه 
این نشریه، بهره گیری از توان و قلم افراد 
حرفه ای تر در این موضوع اســت؛ مثال 
دکتر ابراهیم آزادگان، استاد گروه فلسفه 
علم دانشــگاه، در مقالــه ای به کرامت 
انســان و آینــده حقوق بشــر در جهان 
اسالم پراخته و گفت وگوهایی مفصل با 
عماد باقی و سعید مدنی در این شماره 
بــرای پرداختن به مســئله اعدام و جرم 
به چشــم می خورد. البته در صورتی که 
پرسش های مصاحبه حالت چالشی تری 
به خــود بگیرد، می تواند کیفیت متن را 
ارتقا دهد. از مقاله های خوب این شماره 
می توان به »سلب حیات در ایران، از نگاه 
قانون« اشاره کرد که انواع حکم اعدام را 
بیان کرده و تفاوت قصاص با دیگر انواع 
اعدام را می توان از آن برداشــت کرد اما 
در همین شــماره، مقاله ای که به بحث 
عفو و قصاص در قرآن پرداخته، موضوع 
افساد فی االرض را در این زمینه گنجانده 
کــه یک ضعف جدی به شــمار می رود. 
اینفوگرافــی »اعــدام به روایــت آمار« و 
بازتاب نتایج نظرسنجی نشریه هم فرم 
خوبی دارنــد و توجه خواننده را به خود 

جلب می کنند.

شهشهانی دامبلدور در درایه
همبند، انجمن علمی دانشکده ریاضی 
دوباره صاحب نشریه شده و »درایه« را در 
اسفند ۹۹ به عنوان ویژه نامه ورودی ها 
منتشر کرده؛ نشریه ای که حال و هوای 
یادداشت های تحریریه در بخش نمای 
نزدیک بیشتر از جنس خوش آمدگفتن 
و درددل و صحبــت با ورودی هاســت. 
صفحه بندی نشریه چشــم نواز است و 
با چند شــگفتانه، خواننده را سر ذوق 
می آورد؛ اولی، معرفی نشــریه در کنار 
لوگــوی روی جلــد، دومی طــرح جلد 
که ترکیبی از صــورت آلبوس دامبلدور 
و ســیاوش شهشهانی اســت و سومی 
تصاویر جالب و شــاد نویســندگان. از 
جهت بصری درایه زیباســت و شــما را 
خســته نمی کند اما حجم یادداشت ها 
ممکن است خواننده را پس بزند. بهتر 
بود برای معرفی دانشکده به ورودی ها 
از قالب های دیگر هم در این شــماره از 
درایه استفاده می شد؛ مخصوصا برای 
ورودی های ۹۹ که هنوز به طور رسمی و 
همگانی پایشان به دانشکده و دانشگاه 

باز نشده است.

»نهبهاینبینمکی«ترین
واپسین آمایش ها و کوشش های پیشاپرده ای

جشن آغازید
پژواک سرود میهنی مان نیز تاالر را به پا خیزاند.
گروهی از رامشگران و خنیاگران آذربایجانی به سرسرا گرما 

بخشیدند.
»حیدربابا«خوانان به اندرون چارچوب برنامه آمدند.

جشن انجامید.
بــاور کنید این جمالت بخشــی از روایت بر دار شــدن حســنک 
وزیر و ســعایت بوسهل زوزنی نیســت، بلکه پیام هایی ست که در 

کانال معاونت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه برای پوشش جشن 
نوروزی شریف به چشم می خورد؛ کلمات و جمالتی که هرچقدر 
هم فارســی اصیل باشد، از گفتار و نوشــتار روزمره دانشجوها و 
مخاطبان کانال کیلومترها دور اســت. در دوره قبلی معاونت داد 
خیلی ها درآمده بود که چرا برای ساده ترین مفاهیم هم دست به 
دامن زبان انگلیسی می شویم و »شریف تاک« و » شریف فرانتیرز« 
و »منتورشیپ« و »منتور« را باید بشنویم و بگوییم، در این دوره اما 
از آن طرف بوم افتاده ایم و یک نسخه امروزی از تاریخ بیهقی را در 

اندرون چارچوب نگاه نگران شریفی ها فرو برده ایم.

خوابگاه های دانشــگاه در 
حــال حاضر حــدود ۶۰۰ 
نفر ســاکن دارنــد، آن هم 
دانشــجوهای تحصیــالت تکمیلی که 
طبــق اطالعیــه مدیریــت تحصیــالت 
تکمیلی دانشــگاه شرایط اســتفاده از 
خوابگاه را بــرای پیش برد کارهایشــان 
داشــتند. بــا توجه به تعداد و مســاحت 
و تعــداد تخــت اتاق های هــر خوابگاه، 
دانشــجوها در ایــن خوابگاه هــا توزیع 
شــده اند، به طوری که هر اتاق یک یا دو 
ســاکن دارد. سلف دانشــگاه هم غذا را 
در ظروف بســته بندی به دانشــجوهای 
خوابگاهی ارائه می دهد. همه اینها یعنی 
خوابگاه های دانشــگاه رفت وآمدشــان 
خیلــی کمتر از زمان های عادی  ســت و 
فرصتی دست داده برای انجام کارهایی 

که هیچ وقت شرایطش جور نمی شد.
در ســال های عــادی، تعطیــالت عید 
و یــک بــازه یــک مــاه و نیمــه وســط 
تابســتان تنها فرصت در دسترس برای 
تعمیــرات خوابگاه های دانشــگاه بود؛ 
خوابگاه هایــی کــه غالبا در ســطح ۳ و 
۴ رتبه بندی صندوق رفاه دانشــجویان 
قرار داشــتند اما به لطف فرصت مغتنم 

مهیاشــده در روزهــای شــیوع کرونــا، 
تعمیرات شان روند خوبی گرفته و با رفع 
مشکالت اساسی و بهسازی و نوسازی، 
در سطح ۱ و ۲ قرار خواهند گرفت. البته 
بــا توجه به توان مالی محدود دانشــگاه 
قرار شــده ۳۰ درصــد تأمیــن هزینه با 
دانشگاه باشد، ۳۰ درصد با خیرین و ۴۰ 

درصد هم با صندوق رفاه دانشجویان.
در خوابگاه طرشت ۳ برای رفع مشکالت 
اتصال به اینترنت، ساختار اینترنت به طور 
کلی عوض شــده و اکسس پوینت جای 
مودم های سابق را می گیرد. برنامه فعلی 
دانشگاه نوسازی و بازسازی ۱۰۰ اتاق در 
این خوابگاه اســت و در باقی خوابگاه ها 
نیز تعدادی از اتاق ها در دســت نوسازی 
و بازســازی قرار گرفته اســت. همچنین 
در این خوابگاه مقاوم ســازی نرده های 
دیواره خوابــگاه نیز در دســتور کار قرار 
گرفته که بعد از برداشتن آنها برای انجام 
تعمیرات، شهرداری از دانشگاه خواسته 
کــه عقب نشــینی صورت گیــرد ولی در 
نهایت با تعامل دانشــگاه با شــهرداری 
نیاز به عقب  نشــینی رفع شده است. در 
محوطه خوابگاه طرشت ۲ نیز یک زمین 

بازی و ورزش احداث شده است.

تعویــض المپ هــا و جایگزینــی آنهــا با 
المپ هــای LED و FPL، تــوکار کردن 
کلیــد و پریزهــای میزهــای مطالعــه، 
تعویــض کلیدهــا و پریزهای مســتعمل 
و شکسته شــده، نوســازی کابل کشــی 
اتاق هــا، نصــب چراغ هــای مطالعــه 
بــاالی تخــت، نصــب فنس بــرای کف 
تخت خواب  هــا، مقاوم ســازی پایه های 
تخت  خواب ها، انجــام تعمیرات موردی 
بــرای تخت خواب هــا )تعمیــر حفاظ و 
پلکان(، نصب در و پنجره دوجداره برای 
بالکــن اتاق ها، نصب شیشــه دوجداره 
بــرای در و پنجــره بالکــن، طراحــی، 
ســاخت و نصــب میــز و کمــد زیــر میز 
مطالعه، طراحی، ساخت و نصب قفسه 
کتاب، نقاشی ســقف، نقاشی دیوارها، 
نقاشــی در اتاق و بالکــن، بتونه کاری و 
زیرســازی دیوارها، تهیه یخچال، تهیه و 
نصب پرده متناســب با ابعاد در و پنجره 
اتاق، تهیه کمدهای فلــزی انفرادی نو، 
تهیه جاکفشــی فلزی، تهیــه جاظرفی 
فلــزی، تهیــه گلیم فرش، تهیه ســطل 
زباله و اصالح سیســتم های گرمایشی و 
سرمایشی از جمله اقداماتی ست که برای 
اتاق های خوابگاه ها صورت گرفته است.

گزارش

طلوع برای زنان
به مناســبت روز جهانی زن، ســراغ 
نشریه »طلوع« واحد زنان و خانواده 

انجمن اسالمی دانشــجویان مستقل 
رفتیــم که شــماره دهــم آن در دی ماه 
به چاپ رســید. این شــماره از طلوع، 
روی جلــد خود تیتری ندارد ولی با این 
وجود برای مقاالت این شــماره، روتیتر 
ذکر شده است. البته روتیترها فقط در 
بخش فهرســت آمده و در خود مقاالت 
اثری از آنها نیست. این شماره از طلوع، 
پیرامون کودک همسری مقاله ای دارد 
که تالش می کند با استناد به آمارهای 
رسمی نشــان دهد این موضوع آن قدر 
در کشــور گسترده نیســت و همچنین 
در صورت باال رفتن سن قانونی ازدواج 
هــم ازدواج هــای شــرعی غیرقانونی 
صــورت می گیــرد و هم راه بــرای آنان 
که می خواهند برخالف دوســتی های 
بی سرانجام، متعهدانه کنار هم زندگی 
کنند بســته خواهد شــد. مقاله هایی 
درباره آزار جنســی زنــان )در خارج از 
کشــور( و منع خشــونت علیه زنان در 
اســالم از دیگر بخش هــای قابل توجه 
این شماره است. اختصاص سه صفحه 
از نشــریه به بازنشــر دو پوستر از بخش 
»ریحانه« ســایت رهبری و یادداشــتی 
از حامــد عســکری در روزنامه جام جم 
کمی به تن ۱۲ صفحه ای این شماره زار 
می زند. طلوع در کنار هر متن، زمان الزم 
برای مطالعه را آورده تا خواننده را بیشتر 

به مطالعه آن ترغیب کند.

تازه وارد نانویی نشریات
»نانوپــالس«، نشــریه انجمــن علمی 
دانشــجویی علوم و فناوری نانو اســت 
که به ترویج محتــوای مربوط به زمینه 
تخصصــی خــود می پــردازد و اخبــار 
داخلــی و خارجی در این حوزه را مرور 
می کنــد. در اولین شــماره نانوپالس 
که روی جلــدش نه اثری از تیتر اصلی 
و فرعی ســت و نــه اثــری از شــماره و 
تاریــخ چاپ نشــریه، بعد از فهرســت 
دوصفحه ای نشــریه و معرفی اعضای 
انجمــن علمــی دانشــجویی علــوم و 
فناوری نانو دانشگاه و نگاهی به اخبار 
حــوزه نانو در ســطح ایــران و جهان، 
چند مقاله علمی و آموزشــی به چشم 
می خورد. پرونده ویژه نانوپالس هم به 
نانوذرات درمانی با پتانســیل باال برای 
کووید-۱۹ اختصــاص دارد. وضعیت 
صفحه آرایی نانوپالس خوب نیســت؛ 
به عنوان مثال در عنوان مطالب، اسم 
ستون ها بزرگ تر از تیتر نوشته هاست. 
همچنین با وجود علمی بودن نشریه، 
جــای خالــی نویســنده و منابع متن 
حــس می شــود. خالی بــودن برخی 
بخش های نشریه هم کمی خواننده را 

اذیت می کند.

ترین ها

خوابگاه شهید احمدی روشن

خوابگاه طرشت ۲

خوابگاه طرشت ۲

خوابگاه طرشت ۳
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صفرتاصداپالی

بن بست و جاده �کی می شود اگر

در ایــن نشســت بحث هــای گوناگونی پیرامــون روند 
کلی اپالی، تفاوت کشــورهای مختلــف، نحوه مکاتبه 
با دانشــگاه های خارج از کشــور، رزومه، مــدرک زبان، 
توصیه نامه، انواع فاند و ویزا شکل گرفت و خالصه ای از 

نکات آن در زیر آمده است.
دانشجوهایی که ۸ترمه فارغ التحصیل می شوند، باید   •
از ترم ۶ فرآیند اپالی خود را آغاز کنند و دانشــجوهای 

۹ترمه، از ترم ۸.
اگر به فکر اپالی هســتید، سعی کنید تا معدل خوبی   •
داشته باشید، چرا که تأثیر مستقیمی روی شانس شما 

برای اپالی دارد.
معدل ۴ ترم آخر در اپــالی از ارزش باالتری برخوردار   •

است.
هر کار پژوهشی نکته مثبتی در رزومه شما خواهد بود.  •

از دانشجوی کارشناسی انتظار مقاله برای اپالی وجود   •
ندارد ولی از دانشجوهای ارشد انتظار مقاله می رود.

امــکان اپالی برای مقطــع دکترا در آمریــکا از مقطع   •
کارشناســی فراهم اســت و شــانس باالیی برای اخذ 

پذیرش وجود دارد.
شانس اپالی برای دوره مستر )ارشد( همراه با فاند در   •

کشور کانادا بیشتر است.
فاند کشورهای اروپایی برای مقطع مستر کم است ولی   •
برای مقطع دکترا از کارشناسی ارشد شانس بیشتری 

برای گرفتن پذیرش همراه با فاند در اروپا وجود دارد.
گرفتن ویزا برای کشورهای اروپایی و کانادا ساده تر از   •

کشور آمریکاست.
نظر اســتادان برای پذیرش در کشــور کانادا اهمیت   •
بیشــتری نســبت به آمریکا دارد و بهتر اســت به خود 

استادان ایمیل زده شود.
متن ایمیل هرچه کوتاه تر باشد، بهتر است. همچنین   •
متــن ایمیل باید نمــودی از رزومه شــخص را در خود 

بگنجاند.
اولین برداشــت استاد از شــما متن ایمیل شماست و   •

هرچه بهتر باشد، تأثیر بیشتری روی نظر استاد دارد.
SOP همچون مصاحبه است و تأثیر به سزایی در پذیرش   •
شما دارد؛ از این رو باید بسیار در نوشتن آن دقت کنید.
متــن ایمیل و SOP و رزومه بایــد عاری از هرگونه ایراد   •

نگارشی و گرامری باشد.
در نوشــتن SOP می تــوان توضیحاتی دربــاره افت   •

تحصیلی در مقطعی خاص ارائه کرد.

فاصله زمانی پیش آمده در فرایند تحصیلی نیز باید در   •
SOP یا CV با کار مرتبط با رشــته یا نوشتن مقاله و ... 

پر شود.
نمره زبان باالی ۱۰۰ در تافــل و باالی ۷.۵ در آیلتس   •

تأثیر به سزایی در پذیرش دارد.
نمره GRE برای کشــور آمریکا الزم است و آن هم تأثیر   •

باالیی در پذیرش دارد.
نمــره Speaking و Writing از ارزش باالتــری بــرای   •

دریافت فاند تحصیلی برخوردار است.
توصیه نامــه می تواند بــرای کارهای دانشــجویی نیز   •
از ســوی اســتادان نوشــته شــود و درصورت کمبود 

توصیه نامه می توان از این راه استفاده کرد.
شرکت هایی که در آنها کار کرده اید یا کارآموزی رفته اید   •

نیز می توانند برای شما توصیه نامه صادر کنند.
از قبل برای توصیه نامه با اســتادان هماهنگ کنید تا   •

دچار مشکل در ددالین دانشگاه ها نشوید.
میزان فاند با توجه به شــهر و کشــور و دانشگاهی که   •
در آن اپالی می کنید، متفاوت اســت و معموال کفاف 

زندگی تان را می دهد.
فاند کشور آمریکا از کانادا بیشتر استت.  •

در دانشــگاه های خارج از کشور اجازه کار هم زمان با   •
تحصیل به میزان محدودی داده می شود)۲۰ ساعت 

در هفته در کانادا(
در تابستان ها اجازه کار بیشتر از طول ترم است ولی باز   •

هم باید کار مرتبط باشد.
هزینــه اپلیکیشــن فی را می توان از طریــق مکاتبه و   •

هماهنگی با دانشگاه ها پرداخت نکرد.
اپالی کردن خود را در اسرع وقت انجام دهید و اپالی   •
را به شب قبل از ددالین نیندازید، چرا که ممکن است 
مشکالتی پیش آید که نیاز به مکاتبه داشته باشد و زمان 

ببرد.
برای کاهش هزینه ها می توان با دانشــگاه ها مکاتبه   •
نمود تا اجازه ارســال گزارش های رسمی تافل و ... را 

پس از دریافت پذیرش بهتان بدهند.
هیچ دروغی در رزومه خود ننویسید.  •

گرفتن وقت ســفارت برای آمریکا در شرایط قرنطینه   •
کرونایی بسیار ســخت اســت و باید تدبیری برای آن 

بیاندیشید.
سفارت کشورهای اروپایی در ایران استقرار دارد و نیاز   •

به خروج از کشور برای رفتن به سفارت وجود ندارد.

برای تخمیــن قیمت ها نــرخ دالر را ۲۵۰۰۰ تومان در 
نظر گرفتیم. بیشتر داده ها هم مربوط به دانشگاه های 
آمریکا و کاناداســت. جزئیات بیشتر را در شماره ۷۹۸ 
روزنامــه می توانیــد بخوانید. اینجا ســعی کردیم فقط 

قیمت های به روزشده را بیاوریم.

آزمون ها
هزینه آزمون TOEFL با قیمت دالر محاسبه می شود. 
قیمت این آزمون ۲۴۵ دالر )۶۱۲۵۰۰۰ تومان( است. 
ارسال نمره آزمون تافل به صورت رسمی به هر دانشگاه 
بایــد از طریق خود ETS که برگزارکننــده آزمون تافل 
است، صورت گیرد. شما می توانید تا قبل از ساعت ۱۰ 
شــب)به وقت محلی( روز قبل از آزمون خود با مراجعه 
به حســاب کاربری خود در ســایت ETS نمرات خود را 
به صورت رایگان به چهار دانشگاه بفرستید. اگر تعداد 
دانشگاه های موردنظر شما بیشــتر از چهار تا باشد یا 
بعد از وقت اعالم شــده اقدام به ارســال نمرات کنید، 
باید برای هر ارســال نمره ۲۰ دالر )۵۰۰۰۰۰ تومان( 
پرداخت کنید. قیمت آزمون آیلتس طبق اعالم سازمان 
ســنجش تغییر  می کند و در حــال حاضر ۶۱۵۱۰۰۰ 
تومان اعالم شده است. برای ارسال نمرات این آزمون 
نیز می توانید برای پنج دانشگاه به صورت رایگان اقدام 
کنید و اگر دانشگاهی به سیستم آنالین آیلتس متصل 
باشــد، مرکز موردنظر ارســال نمره را به صورت رایگان 
انجام می دهد. اما اگر دانشگاهی به این سیستم متصل 
نباشــد، باید بابت پست نســخه کاغذی هزینه اضافی 
پرداخــت کنید. همچنیــن هزینه کالس زبــان را هم 
می توان به این هزینه ها اضافه کرد. آزمون GRE تقریبا 
برای اپالی به همه دانشگاه های آمریکا ضروری است 
و برای کشــورهای دیگر نیز یک امتیاز مثبت محسوب 
می شود. هزینه این آزمون نیز به دالر محاسبه می شود 
و قیمت آن ۲۰۵ دالر)۵۱۲۵۰۰۰ تومان( است. برای 
ارسال نمرات این آزمون نیز می توانید سر جلسه آزمون 
بــرای چهار دانشــگاه به صورت رایگان اقــدام کنید و 
ارســال نمرات اضافی نیز ۲۷ دالر)۶۷۵۰۰۰ تومان( 

هزینه دارد.

اقدام برای دانشگاه ها
هزینه اقدام برای دانشــگاه  ها)Application Fee( با 
هم تفاوت بســیاری دارد که بیشــتر بــه منطقه و ایالت 
دانشگاه وابســته اســت. به طور میانگین هزینه اقدام 
برای هر دانشــگاه در آمریکا و کانادا حــدود ۸۰ تا ۹۰ 
دالر) ۲۰۰۰۰۰۰ تــا ۲۲۵۰۰۰۰ تومــان( هزینه دارد. 
برای بعضی بعضی دانشگاه ها هزینه پست مدارک هم 

به این مخارج اضافه می شود.

ترجمه مدارک
پس از گرفتن پذیرش از یک دانشگاه، شما نیاز دارید که 
مدارک خود را برای ارسال به دانشگاه موردنظر ترجمه 
کنید. اکثر دانشــگاه ها اســکن مدارک موردنظر را هم 
قبول می کنند اما بعضی از دانشــگاه ها نیاز به دریافت 
اصل مدرک شما به صورت پستی دارند که هزینه پست 
حدود ۷۰۰ هزار تومان را به شما تحمیل می کند. به طور 
میانگین هزینــه ترجمه مدارک بیــن ۱.۵ تا ۲ میلیون 

تومان آب می خورد.

سفارت و اخذ ویزا
این هزینه برای کشورهای مختلف متفاوت است. برای 
کشورهای اروپایی این هزینه حدود ۵۰ تا ۷۰ یورو است. 
هزینــه اخذ ویزا بــرای آمریــکا ۵۱۰ دالر آمریکا )۱۶۰ 
 SEVIS Fee و ۳۵۰ دالر بــرای MRV Fee  دالر بــرای
- ۱۲۷۵۰۰۰۰ تومان( اســت و بــرای کانادا ۲۳۵ دالر 
کانادا. عــالوه بر این هزینه ها برای کشــورهایی مانند 
کانــادا، آمریکا و انگلیس که در ایران ســفارت ندارند، 
شما باید برای اخذ ویزا هزینه سفر به یکی از کشورهای 
همسایه مانند ارمنستان یا ترکیه به مدت سه الی چهار 
روز را نیز متحمل شــوید. این سفر با توجه به امکانات، 
انتخــاب هتــل و هزینه های دیگر برای هر شــخص در 
شرایط عادی حداقل حدود ۵ تا ۷ میلیون هزینه دارد. 
در شــرایط شــیوع کرونا بعضا نیاز اســت قبل از وقت 
سفارت ۱۴ روز در کشور مقصد حضور داشته باشید که 
هزینه هایتان را تــا حدود ۱۵ میلیون افزایش می دهد. 
همچنین بعد از این که با درخواست ویزای شما موافقت 

شــد، شما باید پاســپورت خود را به ســفارتی که در آن 
برای ویزا اقدام کردید بفرستید تا مدارک موردنیاز روی 
پاســپورت شما حک شــود. البته برای سفارت کانادا، 
همه پاسپورت های ایرانی به آنکارا فرستاده می شوند. 
هزینه این پروسه که پیکاپ ویزا نامیده  می شود و از سوی 
آژانس های مختلفی انجام می شــود بین ۱ میلیون تا ۱ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متغیر اســت. هزینه پیکاپ 
ویزا و سفر به کشورهای همسایه برای کشورهایی که در 
ایران ســفارت دارند وجود ندارد. البته در شرایط کرونا 
 PCR این هزینه ها می تواند بیشــتر هم بشود؛ از تست
قبل از هر پرواز تا اقامت دو هفته ای برای وقت سفارت.

بلیت هواپیما
قیمت بلیت ها در شرایط شیوع کرونا و باز و بسته شدن 
مرزها نوسان زیادی دارد. در همین ماه های اخیر بچه ها 
بلیط هایی از حــدود ۱۵ میلیون پیدا کرده اند تا حدود 

۳۰ میلیون.

نظام وظیفه
دانشجویان پسری که مشمول خدمت سربازی هستند، 
برای تحصیل در خارج از کشــور باید مبلغ ۴۰ میلیون 
تومان به عنــوان وثیقه به نظام وظیفــه پرداخت کنند. 
همچنین برای خروج از کشور به منظور اخذ ویزا و امور 
مربوط به سفارت مبلغ وثیقه ۳۰ میلیون تومان است. 

صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی
همه دانشجویانی که در دانشگاه های سراسری تحصیل 
می کنند، تعهد دارند که یا پس از فارغ التحصیلی برای 
مدتی در کشــور کار کنند تا مدرک خود را دریافت کنند 
و یا هزینه مربوط به آن را بدهند. این هزینه با توجه سال 
ورود، مقطع و ســهمیه مناطق در کنکور متغیر اســت؛ 
برای مدرک کارشناسی اگر ســهمیه کنکورتان منطقه 
۱ بــوده، این هزینه حدود ۱۰ میلیون تومان می شــود 
و اگر ســهمیه کنکورتان منطقه ۲ و ۳ باشد، حدود ۲۰ 
میلیون تومان. برای مدرک ارشــد هم عددی بین ۱۲ تا 

۱۴ میلیون را در نظر بگیرید.

پول برای ماه اول
حتــی اگر با بورســیه خوبی از طرف دانشــگاه مقصد 
پذیرش گرفتید، الزم اســت که برای رفتن به کشــوری 
خارجــی حتما همراه خــود مقداری پــول ببرید؛ زیرا 
ممکن اســت به دلیل قوانین بانکی خود آن کشــور و یا 
دالیل دیگر بورسیه شما دو الی سه هفته عقب بیفتد. در 
این صورت شما نیاز دارید که هزینه زندگی خود را برای 
مدتی تأمین کنید. برای آمریکا و کانادا به ترتیب مقدار 
۱۰۰۰ تــا ۲۰۰۰ دالر آمریکا)۲۵ میلیون تا ۵۰ میلیون 
تومان( و ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر کانادا)۲۰ میلیون تا ۴۰ 
میلیون تومان( کافی اســت. برای زندگــی در اروپا نیز 
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو )۲۸ میلیون تا ۵۶ میلیون تومان(

کفایت می کند.

نحوه پرداخت هزینه ها
تمام پول هایی که به دالر و به حســابی خــارج از ایران 
باید پرداخت شود، می تواند به دو صورت منتقل شود: 
۱( استفاده از سایت های پرداخت آنالین خارجی و ۲( 

پرداخت آنالین به وسیله  مستر کارت 
در روش اول بســیاری از هزینه هــای اپــالی ماننــد 
آزمون های زبان، ارســال نمرات، هزینه های ســفارت 
و .... از طریــق ســایت انجام می شــود و مبلغــی برابر 
هفــت درصــِد تراکنش نیــز به عنوان کارمــزد دریافت 
می شــود. در روش دوم همــه ایــن هزینه هــا به کمک 
مســتر کارت خریداری شــده از ســایت های اینترنتی 
توســط خــود شــما انجــام می شــود. در ایــن روش 
کارمــزدی وجود نــدارد اما هزینه صــدور کارت  از ۱۵ 
 دالر)۳۷۵۰۰۰ تومان( تا ۶۰ دالر)۱۵۰۰۰۰۰ تومان( 

متغیر است.

آخرش چند؟
بــرای یــک دانشــجوی پســر فارغ التحصیــل مقطع 
کارشناســی که ســهمیه منطقــه ۱ کنکور را داشــته و 
می خواهد برای ۵ دانشــگاه در آمریــکا و کانادا اقدام 
کند، با یک حســاب سرانگشــتی به عدد ۱۶۰ میلیون 

تومان می توان رسید.

بار گران رفتن

یک شــنبه، ۱۰ اســفند شورای صنفی دانشکده مکانیک نشست »صفر تا ۱۰۰ اپالی« را با حضور بیش از ۴۰۰ مخاطب و ۴ دانشجوی این دانشکده 
که به تازگی از دانشــگاه های خارج از کشــور موفق به اخذ پذیرش شده بودند، برگزار کرد. در این صفحه سعی کردیم خالصه ای کنکوری از نکات مهم 
مطرح شده در این نشست را برای دانشجوهایی که اپالی یکی از گزینه هایشان است، بیاوریم. پایین صفحه هم اختصاص دارد به گزارشی از هزینه های 

اپالی با قیمت های کنونی؛ گزارشی که سال ۹۷ به طور مفصل تر در روزنامه کار شده بود و امسال کمی عدد و رقم هایش را به روز کردیم.

 پوریا 
فالحی گزارش
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بخش خبری



انتخابات شــورای صنفی اگر شرایط عادی بود، اردیبهشت برگزار می شد و منتخبان جدید 
جای قدیمی ترها را می گرفتند، اما اولین انتخابات شورای صنفی در اولین سال کرونازده، 
تا ۱۵ شــهریور عقــب افتاد؛ دلیل اول امیدی بود که همگان بــه رفتن کرونا با آمدن گرمای 
تابستان و حضوری شدن دانشگاه در ترم پاییز داشتند تا انتخابات به شکل مطلوب تر حضوری 
برگزار شود. دلیل دوم هم به حساسیت معاونت دانشجویی به کیفیت و امنیت و قابل اعتماد 
 CW بودن بســترهای آنالین برای برگزاری انتخابات برمی گشت که آخرش همه را رهسپار
کرد. به این ترتیب شــورای صنفی سال قبل که از آغاز با حوادث عجیب وغریبی مثل ادغام 
کالس های پردیس در کالس های عادی دانشگاه، آلودگی هوای تهران و اعتراض ها به سقوط 
هواپیمای اوکراینی و البته شیوع کرونا و آموزش مجازی روبه رو بود، حاال افزایش طول دوره 

فعالیت هم نصیبش شد.
انتخابات باالخره در نیمه شهریور برگزار شد اما باز مانعی بر سر راه تشکیل دوره جدید صنفی 
خودنمایی کرد. طبق ماده ۱۵ آیین نامه شــورای صنفی، حد نصاب به رســمیت شناختن 
انتخابات، مشــارکت ۲۵ درصدی دانشــجوهای هر واحد صنفی ســت و شرط انتخاب یک 
نامزد هم کســب نصف به اضافه یک رأی از مجموع آرای مأخوذه. طبق تبصره این ماده، در 
صورت به حد نصاب نرسیدن درصد مشارکت یا رأی نامزدها، انتخابات در دور دوم پیگیری 
شده که در آن کسب اکثریت نسبی آرای مأخوده برای حضور در شورای صنفی کافی ست.

در انتخابات امسال بیشــتر دانشکده ها به مشارکت ۲۵ درصدی رسیدند، اما شرط کسب 
نصف به اضافه یک رأی از مجموع آرای مأخوذه مانع شد تا همه اعضای شورای صنفی هر 
واحد با انتخابات دور اول مشــخص شود؛ مشکلی که در سال های قبل هم معموال به وجود 
می آمد و با تعامل دانشگاه و شورای صنفی، ختم به خیر می شد. امسال اما دانشگاه با توجه 
بــه درصد رأی نامزدها زیر بار نرفت. انتخابات دور دوم بایــد دو هفته پس از دور اول برگزار 
می شد اما بحث و بررسی درباره طرح های پیشنهادی دانشجوها و معاونت دانشجویی که 
در نهایــت هیچ کــدام مورد توافق همگان قرار نگرفت، حدود چهــار ماه بین دور اول و دوم 

فاصله انداخت.

وقتی خبری از ساس و سرویس خوابگاه و برنامه غذایی سلف و خفت گیری و اینها 
نباشــد، آموزش در مرکز توجه همه قرار می گیرد و کمیته آموزش شورای صنفی 
می شود قلب فعالیت صنفی. مصائب آموزش ناشناخته و نوظهور مجازی هم که 
خودش سوژه چندین سال روزنامه را تأمین می کند. هرچند تکرار مکررات است، 
اما مرور برخی از این مســائل و مشــکالت در اینجا از این جهت که پیگیری های 

شورای صنفی را نشان می دهد، خالی از لطف نیست:
z	 تشــکیل نشــدن کالس مجازی برخی استادان در اســفند ۹۹ و حواله دادن

درس به بعد از عید
z	تغییر فقط ده درصدی شهریه دانشجوهای پردیس در ترم مجازی
z	آشنا نبودن و مشکالت استادان با استفاده از سامانه های مجازی آموزشی
z	 ،شــرایط بعضا عجیب وغریب برگــزاری مجازی دروس عملی مثــل کارگاه ها

آزمایشگاه ها و تربیت بدنی
z	دسترسی نداشتن به اینترنت پرسرعت و مناسب
z	قطعی برق
z	 دسترسی نداشتن به وسایل الکترونیکی موردنیاز برای شرکت در کالس های

مجازی
z	مشکالت جسمی و روحی پیش آمده در اثر قرنطینه
z	افزایش حجم و سختی تمرین ها و پروژه های درسی
z	برگزاری کالس های آموزشی در روزها و ساعت های خارج از ساعت آموزشی
z	 برگــزاری امتحانات با روش های نامتعارف، در زمان کوتاه و با میزان ســختی

خارج از حالت معمول
z	 اکتفای دانشــگاه به توصیه های کلی و غیرالزام آور به اســتادان برای برگزاری

امتحان و ارزیابی در شرایط آموزش مجازی و فقدان شیوه نامه دقیق و مشخص
z	حفظ سیستم نمره دهی به صورت صفر تا بیست

امــا در ایــن ۴ ماه بــر صنفی چه گذشــت؟ 
صنفــی دوره قبل عمال از تک وتا افتاده بود و 
از طرفی زمان برگزاری انتخابات دور دوم هم 

مشخص نبود. 
همین شــد که در بیشتر دانشکده ها شورای 
صنفــی به طــور غیررســمی کارش را آغــاز 
کــرد و پیگیری مســائل صنفی دانشــجوها 
در دســتور کار آن قرار گرفت. حتی شــورای 
صنفــی مرکز هم پس از حــدود دو ماه به طور 
 غیررسمی و بدون سروصدای خاصی تشکیل 
شــد.  خوش بختانــه مســئوالن دانشــگاه و 
دانشــکده ها با وجود این غیررســمی بودن 
تعامل شــان با شورای صنفی را قطع نکردند، 
هرچند غیررســمی بودن مانع بازتاب جدی 
فعالیت هــا و پیگیری هــای شــورای صنفی 
می شد و دانشجوها هم با خودشان فکر کردند 
خواســته های صنفی شــان فراموش شده و 

کم کاری شورای صنفی عامل آن است. 
واحدهــای  هــم  دوره  همیــن  در  البتــه 
دانشکده ای، درخواست های دانشجوها در 
زمینه ارائه دروس و چینش برنامه کالس ها و 

امتحانات ترم را پیگیری کردند.

سرها�یی که درد می کند
شورایصنفی،دریکسالوچندیکهگذشت

بــا بچه هــای مختلــف شــورای صنفــی در یکــی دو ســال اخیــر کــه صحبت کردیــم، از مشــکالتی 
گفتنــد کــه در رونــد کاری شــان و پیگیــری مســائل صنفــی معمــوال بــا آن مواجــه هســتند. البته 
بــد نیســت همین جا اشــاره کنیم کــه به گفتــه فعالیــن صنفــی، مســئولین مختلفی از دانشــگاه 
همــکاری و تعامــل مطلوبــی بــا شــورای صنفــی داشــته اند و آنچــه در ادامــه می آیــد، ناظــر بــه 
 مشــکالت موجــود در روند پیگیری مســائل صنفی ســت و به معنــای راندن همه مســئولین به یک 

چوب نیست.

z	 مجموعه مدیریتی دانشــگاه همــه از بین اعضای
و  تصمیم گیری هــا  و  هســتند  علمــی  هیئــت 
قانون گذاری هــا از ســوی همین اعضــای هیئت 
علمی صــورت می گیرد؛ تصمیم هــا و قوانینی که 
تأثیر مستقیم روی دانشــجوها دارد اما نمایندگان 
دانشجویی شورای صنفی در بیشتر جلسات حتی 
حق حضور هم ندارند، چه برســد بــه اظهار نظر و 

سهمی در تصمیم گیری و قانون گذاری.
z	 رسیدگی به تخلفات صریح آموزشی استادان هم در

همین سیســتم به جایی نمی رســد و بعضا با وجود 
رعایــت نکــردن آیین نامه های آموزشــی و قوانین 
دانشــگاه از ســوی اســتادان، برخورد متناســبی 
با آنها نمی شــود تــا نوعی مصونیت نانوشــته برای 
آنها شــکل گیرد. )مثال واضحــش را می توانید در 
تأخیرهــای زیاد اســتادان در اعــالم و ثبت نمرات 

ببینید.( دروس 
z	 خیلــی از مشــکالت در آمــوزش تکمیلــی بــروز

شــدیدتری دارد؛ در ایــن دوران اثــر اســتاد بــر 
تحصیل و آینده دانشــجو به مراتب بیشتر از دوران 
کارشناســی است و متأســفانه در بسیاری از موارد 
استادان از این قدرت سوءاستفاده می کنند و حتی 

در مســائلی مثل نامزد انتخابات صنفی شــدن و یا 
ازدواج دانشــجو، اعمال نظر دارنــد. خیلی از این 
مســائل جایــی بیان نمی شــود و در صــورت بیان 
شدن هم تنها نظر استاد مبنا قرار می گیرد و نتیجه 
مطلوبی برای دانشــجو در بر ندارد. به عنوان مثال 
یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی از استاد پژوهش 
خود به سبب ارتکاب چندین تخلف شکایت داشت 
و صنفی هم شکوایه ای به دانشگاه ارائه داد ولی به 
نتیجه ای نرسید، چرا که یکی از همکاران آن استاد 

به پرونده رسیدگی کرد..
z	 در بعضی موارد باید مشکالت را به همان مسئولینی

ارجاع داد که با تصمیمات شــان زمینه ساز به وجود 
آمدن مشــکالت شــده اند و اقناع و تغییر نظرشان 

کاری بسیار سخت و عمال نشدنی ست.
z	 دانشــگاه هنوز به اهمیت نهاد شــورای صنفی پی

نبرده و از این ظرفیت برای برقراری ارتباط مناسب 
و تعامل سازنده با دانشجوها استفاده نمی کند و در 
بســیاری موارد یا نظر شورای صنفی را نمی پرسد و 

نمی شــنود و یا وقعی به آن نمی نهد.
z	 مشــارکت کم در انتخابات شــورای صنفی و درصد

پاییــن آرای نماینــدگان صنفی هــم بعضا این پیام 

را بــه مســئولین و دانشــجوها انتقــال می دهد که 
منتخبیــن صنفی، نماینــده واقعی دانشــجوها و 
خواسته های صنفی آنها نیستند. حتی دانشجوها 
در پویش ها و نظرســنجی های شــورای صنفی هم 
مشــارکت فعالــی ندارنــد و همین موضوع دســت 
شــورای صنفــی را بــرای مذاکــره و چانه زنــی بــا 
مســئولین دانشــگاه می بندد. البته امید نداشتن 
به شــورای صنفــی بــرای پیگیری مشــکالت و به 
سرانجام رساندن مطالبات، خود عاملی ست برای 
 کاهش انگیزه دانشجوها برای شرکت در انتخابات 

شورای صنفی.
z	 مسئولین دانشگاه عموما با توجه به اختالف سنی

بــا دانشــجوها و نماینــدگان صنفی آنهــا و تجربه 
حضور بیشتر در محیط دانشــگاه، تصور می کنند 
دانشــجوها صالحیــت کافی بــرای اظهــار نظر و 
مشارکت در تصمیم گیری و قانون گذاری را ندارند 

و صالح خودشان را نمی دانند.
z	 عملکرد دانشــگاه نهاد ناظری جز شورای صنفی و

خود دانشــجوها ندارد که مسئولین دانشگاه بعضا 
پاسخ گویی مناســبی هم به این نهاد ناظر ندارند و 

این نهاد را به حساب نمی آورند.
z	 اگر دانشــجویی شکایتش از دانشــگاه را به بیرون

دانشــگاه ارجــاع دهــد، دانشــگاه بــرای دفاع از 
خودش ســازوکارهای قانونی محکم و مشــخصی 
دارد، اما دانشجو معموال از حمایت حقوقی خاصی 
برخوردار نیســت و توان فراهــم کردن این حمایت 
حقوقــی را هم بعضــا ندارند و در نتیجــه پرونده به 
احتمال زیاد به سود دانشگاه خاتمه پیدا می کند.

z	 شــریف با این توجیه که الگوی دیگر دانشگاه های

کشــور اســت، معمــوال مشــی محافظــه کاری در 
تصمیم گیری ها در پیــش می گیرد و در برابر تغییر 

مقاومت می کند.
z	 ســال های در  نشــگاه  دا مدیریــت  سیاســت 

اخیــر اســتفاده از مدیریــت شــورایی در مقابــل 
مدیریت فــردی بــوده و بیشــتر تصمیم گیری ها و 
قانون گذاری هــا از دل این شــوراها بیرون می آید 
و شــخصی به طور مســتقیم تبعات و مسئولیت آن 

را نمی پذیرد.
z	 تنظیــم زمان جلســه با مســئولین دانشــگاه بعضا

کاری ســخت و طاقت فرساست و موانع زیادی سر 
راه آن وجود دارد. حتی تشــکیل جلســات گاهی 
اوقات آن قدر به تعویق می افتد که صورت مســئله 
پاک شــده و موضوع از اذهان عمومی بیرون رفته 

است.
z	 مسئولیت تصمیم گیری بعضا آن قدر بین مسئولین

مختلف پاس کاری می شــود که شــورای صنفی را 
از روند پیگیری موضوع خســته و ناامید می کند.

z	 کمبــود بودجــه هــم بیــت مشــترک صحبت های
مســئولین در توجیه مشــکالت و مقاومت در برابر 
مطالبــات و خواســته های صنفی ســت. همکاری 
نکردن نهادهای دیگر در بیرون دانشــگاه و قوانین 
دست وپاگیر هم بعضا برای تکمیل دالیل به کمبود 

بودجه اضافه می شود.
z	 در موضوعات آموزشی نیز تفســیر جدید آیین نامه

شــوراهای صنفــی مانــع ورود جــدی نمایندگان 
صنفی شــده و عمال شــورای صنفــی را از پیگیری 
برخــی مطالبات و خواســته های آموزشــی حذف 

کرده است.

سنگ را بسته اند

آموزش در کانون توجهمشکالت رسمی، شورای غیررسمیانتخابات، دیر، دیر و دیرتر
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پرونده



شورای صنفی جدید دانشگاه هنوز به طور رسمی شکل نگرفته، چرا که شیوع کرونا و مجازی شدن همه روندهای مرتبط با دانشجوهای دانشگاه، 
انتخاباتی را که هرســال در اواخر ترم بهار برگزار می شــد، تا نیمه شهریور به تعویق انداخت و مشارکت کم و آرای پایین نامزدها مانع شد در همان دور 
اول همه نمایندگان صنفی واحدهای مختلف اسم شــان از صندوق دربیاید و کار به دور دوم کشــید؛ دور دومی که بعد از گذشت شش ماه از دور اول 
هنوز به ســرانجام نرســیده و فقط در دو دانشــکده برگزار شده اســت. به همین بهانه در این شــماره از روزنامه تصمیم گرفتیم سراغ شورای صنفی 
برویــم و بــا فعالین دوره قبلی و جدید آن گفت وگو کنیم تا هم از روند انتخابات دوره جدید بگوییم، هم از پیگیری مســائل آموزشــی که این روزها در 
مرکز فعالیت شــورای صنفی قرار دارد و هم از موانع که در ســر راه پیگیری مســائل صنفی دانشگاه، اعضای شورا با آن مواجه هستند و هم از برخی 
پویش هایی که در یکی دو ســال اخیر شــورای صنفی با همکاری دانشجوها آنها را پیش برده است. تکمیل کننده بحث هم گفت وگویی کوتاه با دکتر 

فاطمی زاده، معاون دانشجویی دانشگاه بود.

یکی از موارد مرتبط به مسائل آموزشی که 
شورای صنفی در ترم پیش به طور جدی آن 
را پیگیری کرد، تغییر سیســتم نمره دهی 
از صفر تا بیســت بــه یک سیســتم دیگر 
بود. ذیل کمیته آموزش شــورای صنفی، 
کمیته ای برای بررسی این موضوع  شکل 
گرفــت و روش هــای مختلــف ارزیابــی و 
بررســی شــد؛ قبول/رد اجباری، قبول/
رد اختیــاری، ارزیابی کیفی، قبول/پاس 
نشــده و ... شورای صنفی این روش های 
جایگزیــن را بــه شــورای تصمیم گیــری 
دانشگاه پیشــنهاد و هم زمان برای نشان 
دادن حمایــت دانشــجوها از طرح های 
مطرح شده، پویشی برای حمایت از تغییر 
سیســتم ارزیابــی و اعتراض بــه ارزیابی 
نمره ای تشکیل داد؛ پویشی که برخالف 

بسیاری از پویش های صنفی در سال های 
قبل، تعداد قابل توجهی از دانشجوها به 
آن پیوستند. در نهایت سه شیوه نمره دهی 
عــادی، سیســتم رد/قبــول و سیســتم 
نمره دهــی کیفی بــه عنــوان گزینه های 
نهایی در جلســه کمیته آموزش دانشگاه 

مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلسه هر یک از معاونین آموزشی 
آن  اســتادان  طــرف  از  دانشــکده ها 
دانشکده یک حق رأی داشت. سه شیوه 
پیشنهادشــده طــی دو مرحلــه بــه رأی  
گذاشته شد و آخر کار سیستم نمره دهی 
عادی رأی آورد. البته با پیگیری شــورای 
صنفــی امــکان تغییــر نمره یــک درس 
پاس شده به P و یک درس افتاده به W پس 
از ثبت نمرات برای دانشجوها فراهم شد. 

جالب آنجاست که قبل از برگزاری جلسه 
رأی گیری، واحدهای صنفی دانشکده ای 
در جلســه ای با معاون آموزشی دانشکده 
خود، نظر آنها را درباره شیوه های مختلف 
نمره دهی جویا شدند تا برآوردی از نتیجه 
رأی گیری داشته باشند و طبق این برآورد 
سیستم نمره دهی رد/قبول رأی بیشتری 
داشت، اما در جلسه اصلی نتیجه دیگری 

رقم خورد.
در هــر حــال دانشــگاه با اعــالم دالیلی 
مثــل کاهــش انگیــزه دانشــجوها برای 
درس خوانــدن و انگیــزه اســتادان برای 
درس دادن در اثــر اســتفاده از سیســتم 
نمره دهی رد/قبول و لطمه خوردن اعتبار 
دانشگاه و کارنامه دانشجوها زیر بار تغییر 
سیستم نمره دهی ترم قبل نشد. هرچند 

به نظر می رســد ســخت گیری نامتعارف 
برخــی اســتادان در ارزش یابــی و باقی 
ماندن سیســتم نمره دهی صفر تا بیست 
در وقــوع برخــی تخلف هــای امتحانــی 
 و تقلب هــای گســترده بی تأثیــر نبــوده 

است.
البته همین تصمیم دانشگاه مبنی بر باقی 
ماندن سیستم نمره دهی صفر تا بیست، 
با تأخیر زیاد اعالم شد و دانشجوها مدتی 
را در بالتکلیفــی باقی ماندند. آن طور که 
فعالین صنفی می گویند در مواقع حساس 
چشــم خیلی از دانشگاه های کشور برای 
اتخــاذ تصمیــم به شــریف اســت و از آن 
الگوبــرداری می کنند و بــه همین خاطر 
دانشــگاه معموال در این شــرایط مشــی 

محافظه کاری در پیش می گیرد.

دومین ترم مجازی در شــرایطی آغاز شد که 
به نظر می رسید وضعیت آموزشی دانشگاه 
می تواند شرایط مطلوب تری به خود بگیرد، 
اما در عمل وضعیت روحی و روانی نامساعد 
دانشــجوها در قرنطینــه خانگی با فشــار 
مضاعف آموزشی استادان به بهانه افزایش 
کیفیت آموزش مجازی و بازدهی بیشــتر، 
دست به دست هم داد و خستگی و استرس 
و درماندگــی و بعضــا روی آوردن به تقلب و 
تخلف برای کســب نمره را برای دانشجوها 
به همراه داشــت. با این وجود دانشگاه در 
ترم دوم مجازی با درخواست شورای صنفی 
برای فراهم کردن تسهیالت تبدیل نمره به 
P و W بعــد از ثبت نمرات، بــا توجیه لطمه 
نخوردن اعتبار دانشگاه و دانش آموختگان 

مخالفت کرد. 

دانشجوهایی که قبل از ۹۵ وارد دانشگاه شدند، احتماال مهر این سال را با تجمع های اعتراضی به کاهش 
ســنوات مجاز تحصیلی به یاد می آورند؛ تجمعاتی که هم زمان با ورود دانشــجوهای جدید به دانشگاه 
شــکل گرفت و از ورودی موقت دانشــگاه در خیابان کنار مرکز محاسبات تا جلوی سلف و دفتر ریاست 
دانشگاه کشیده شد و آخر هم به نتیجه رسید. صنفی دوره قبل هم از این دست فعالیت ها و پیگیری ها 
کم نداشت، هرچند شاید به بزرگی و توی چشمی تجمعات اعتراضی سال ۹۵ نبود ولی نشان از فعالیت 
جدی و دغدغه مندانه شورای صنفی داشت؛ پویش غذای تابستان، پیگیری حذف فرجه های ترم پاییز، 
امنیت اطراف دانشگاه و دو کانکس پلیسی که در طرشت و تقاطع اکبری و قاسمی نصب شد، آسفالت 
و آب و دیگر مشــکالت خوابگاه متأهلی، اعتراض ها به بازگشــایی مجدد پردیس، درخواســت برقراری 
ســرویس به خوابگاه ها، ظرفیت کم خوابگاه ها و کف خوابی های اول ســال، پویش هشت ونیم خوابگاه 
دختران، پیگیری راه اندازی یک رقیب برای شریف پالس، شیوه نامه جدید انضباطی، آلودگی هوا و تعطیل 
نشدن دانشگاه، اعتراضات دی ماه و درخواست تعویق امتحانات، سنوات، سقف واحد، آموزش مجازی، 
 P/F ترافیک رایگان وعده داده شده و عمل نشده برای وب سایت های دانشگاهی، شیوه ارزیابی و طرح
که آخرش جواب منفی گرفت، تخلیه خوابگاه ها، تعهدنامه امتحانات پایان ترم و دیگر موضوعاتی که در 
یک سال اخیر پای صنفی را به میدان پیگیری و مطالبه گری و نمایندگی خواسته های دانشجوها کشاند.

پویش غذای تابستان:
z	 با وجود تعداد قابل توجه دانشجوهای خوابگاهی که

در ایام تابســتان مجبور به حضور در تهران و پیش برد 
کارهای تحصیلی و پژوهشی شــان هســتند، به ویژه 
دانشجوهای تحصیالت تکمیلی، تابستان ۹۸ شورای 
صنفی تصمیم گرفت پویشــی بــرای پیگیری تأمین 
غذای دانشجوهای خوابگاهی راه بیندازد. دانشگاه 
هم مشــکالت مالی را مانعی بر ســر راه این پیشنهاد 
می دانســت و هــم تعمیرات ســلف دانشــگاه. البته 
دانشگاه مدعی بود در صورت تأمین غذا در تابستان، 
دانشجوهای زیادی بدون دلیل موجه در ایام تابستان 
در خوابگاه باقی می مانند که از نظر دانشگاه وضعیت 
مطلوبی نیست. در نهایت با طرح ژتون غذا برای سلف 
ویژه دانشــگاه موافقت شد؛ هرچند بخشی از تأمین 
مالی این طرح و پیدا کردن خیر برای آن نیز روی دوش 
شورای صنفی افتاد. البته بچه های صنفی می گویند 
دانشگاه می توانســت به جای توزیع ژتون کاغذی از 
ســامانه رزرو غذا استفاده کند، اما با این استدالل که 
در این صورت تقاضا برای دریافت غذا بیشتر خواهد 
شد، به ژتون های کاغذی روی آورد که توزیع آنها باعث 
تشکیل صف های طوالنی زیر آفتاب گرم تابستان در 

جلوی دفتر شورای صنفی مرکز می شد.

پویش امنیت
z	 سرقت وسایل دانشــجوها در خیابان ها و کوچه های

اطراف دانشــگاه و خوابگاه و نبود امنیت تردد در این 
محل ها معضلی ســت که شــاید در یک سال اخیر به 
گوش نرسیده باشــد اما در زمان دانشگاه حضوری، 
کابوسی برای دانشجوها و به ویژه نوع خوابگاهی آنها 
بود. شورای صنفی برای رفع این معضل پیگیری های 
زیادی از مسئولین دانشگاه و نیروی انتظامی داشت 
و پیشــنهادهایی ماننــد برقراری ســرویس تردد بین 
دانشــگاه و خوابگاه و محل هــای پررفت وآمد اطراف 
دانشــگاه، نصب کانکس هــای نیــروی انتظامی در 
محل هــای پرخطــر و تأمین روشــنایی مناســب در 
محل هــای تردد اطراف دانشــگاه و نصب دوربین در 
این محل ها ارائه داد. مشکالت مالی و کمبود بودجه، 
طوالنی شدن روند جلسات، فقدان همکاری مطلوب 
از سوی شهرداری و نیروی انتظامی از جمله موانعی 
بودند که اجازه ندادند این پویش به نتیجه نهایی برسد، 
هرچند نصب کانکس های نیــروی انتظامی در چند 

محل از ثمرات این پیگیری ها و مطالبه ها بود.

پویش هشت ونیم یا اصالح قانون محدودیت تردد 
در خوابگاه دختران

z	 اصــالح قانون محدودیت تردد در خوابگاه دختران از
جمله موضوعاتی بود که در سال گذشته شورای صنفی 
پیگیری جدی آن را در دستور کار خود قرار داد. البته 
در این راه اختالف هایی هم در خود شــورای صنفی 
و همچنیــن بین دانشــجوها وجود داشــت؛ عده ای 
اولویت دیگر مســائل خوابگاه را بیشتر می دانستند، 
عده ای دیگر با اصالح این قانون مخالف بودند و آن را 
به صالح دانشجوها نمی دانستند و به خطرات ناشی از 
اصالح این قانون و تبعات فرهنگی آن اشاره می کردند، 
عده ای هم از اســاس این مطالبه را دخترانه دانســته 

و برای دانشــجوهای پســر حق اظهار نظر درباره آن 
قائل نمی شدند. همین اختالف ها باعث شد شورای 
صنفی یــک تریبون آزاد در داخــل خوابگاه دختران 
برگزار کند تا موافقان و مخالفان حرف هایشان را بزنند. 
شورای صنفی در نهایت با جمع بندی نظرات مختلف 
پیشنهادی برای اصالح این قانون به مسئولین معاونت 
دانشجویی و اداره امور خوابگاه ها ارائه کرد و چندین 
جلسه هم برای بحث و بررسی پیرامون آن شکل گرفت. 
جلسات با وجود اختالف نظرها تا جای خوبی هم پیش 
رفته و بعد از شــیوع کرونا هم به صورت مجازی ادامه 
پیدا کرده اما هنوز به اصالح قانون نرســیده و شورای 

صنفی پیگیری اش را همچنان ادامه می دهد.

 شکیبا 
احمدی

نسترن 
سعادتی
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گفتوگوبادکترفاطمیزاده،معاوندانشجوییدانشگاه

اولین دانشگاه در برگزاری انتخابات شورای صنفی
بهانه گفت وگوی روزنامه با دکتر فاطمی زاده، معاون دانشجویی دانشگاه موضوع انتخابات شورای صنفی بود ولی از داغ بودن تنور گفتیم استفاده کنیم و 
سوال هایی درباره فعالیت های مرکز مشاوره در یک سال اخیر هم به آن بچسبانیم، هرچند در روزگاری که دانشجو خیابان های دانشگاه را متر نکند، خبری 
از صف های شــلوغ ســلف و سروصداهای جمع های خوابگاهی هم نیست و معاونت دانشجویی فرصت ســر خاراندن پیدا می کند تا برود سراغ کارهایی که 

همیشه دنبال فرصتی مناسب برایشان بوده؛ مثل تعمیرات اساسی در خوابگاه های دانشجویی که در صفحه ۲ به آن پرداختیم.

در یــک ســال اخیــر فعالیت هــای معاونت 
دانشجویی که دانشجوها با آن درگیر هستند، 
کاهــش پیدا کــرده امــا مرکــز مشــاوره گویا 
فعالیتش را به شکل مجازی ادامه است. این 
فعالیت ها به چه شکل انجام شده؟ استقبال 

از سوی دانشجوها چطور بوده است؟
از موقعی که مشــخص شد دانشجوها به مدت طوالنی 
در دانشگاه حضور نخواهند داشت، راه اندازی مشاوره 
مجــازی را شــروع کردیم، حتــی قبــل از ابالغیه های 
ســازمان امور دانشجویان. سامانه مشــاوره مجازی از 
انتهای اسفند پارســال آماده کار شد و در فروردین هم 
به طور جدی مورد استفاده قرار گرفت. استقبال از این 
نوع مشــاوره خوب بوده ولی مطابق انتظار نســبت به 
حالت حضوری کمتر است و صف مراجعه کوتاه تر. یکی 
از دالیل حضور بچه ها کنار خانواده ها و بهره مندی شان 
از حمایت خانواده است که مشکالت را کاهش می دهد. 
در حال حاضر وقت مشاوران خالی نیست ولی صف های 
طوالنی هم مثــل حالت حضوری دیگــر وجود ندارد. 
البته دانشــجوها مالحظات خاص خودشان را در این 
حالت در نظر می گیرند؛ مثال ممکن اســت نســبت به 
ضبط شدن مکالمه نگرانی داشته باشند و با مشاوره در 
فضای مجازی راحت نباشــند، هرچند از کارشناسان 
تعهد الزم را در این زمینه ها گرفته ایم. البته مواردی هم 
بودند که به تشخیص ما یا درخواست دانشجو، مشاوره 
به صورت حضوری پیش رفته است. اخیرا هم در طرح 
همدلی، مرکز مشاوره با تمام دانشجوها تماس گرفت و 

حال واحوال شان را پرسید.
ماجرای طرح همدلــی چه بود؟ با چه هدفی 

برگزار شد و نتیجه اش چه خواهد بود؟
در طرح همدلی مطابق ابالغیه سازمان امور دانشجویان 
قرار بود با دانشجوها تماس گرفته و احوال پرسی شود. 
هدف طــرح افزایــش حمایــت روانــی و اجتماعی از 
دانشجوها اعالم شده بود. کمی صبر کردیم تا دانشگاه 
تهران این طرح را انجام دهد و از تجربه های کارشناسان 
آنها در زمینه گفت وگو با دانشجوها و تجربیات فنی شان 
اســتفاده کنیم. در این طــرح با تعــداد قابل توجهی 
از دانشــجوها تماس گرفته شــد. البته مرکز مشــاوره 
پرســش نامه وزارت علوم را کمی ویرایش کرد. اآلن هم 
مشغول آماده کردن گزارش این طرح برای هیئت رئیسه 
دانشگاه و نیز برای دانشکده ها و مراکز مختلف هستیم 
تا مسائل خاص هر حوزه را به خودشان منتقل کنیم. با 
موارد خاص مشاهده شده در طرح نیز به طور جداگانه 
تماس گرفته شــده و در جلســات مشــاوره مجازی به 

وضعیت آنها رسیدگی می شود.
یک جنبه پرســش ها به مســائل پیرامون کرونا مربوط 
می شــد و یک جنبه هم مســائل روحــی و روانی دوران 
قرنطینــه؛ مثال این ســوال کــه از کنار خانــواده بودن 
لــذت می برید یا نه؟ به حوزه آمــوزش به صورت جدی 
وارد نشــدیم، چون جزء اهداف طرح نبود ولی به طور 
مثــال راحت بودن با آموزش مجــازی و بازدهی آن را از 
دانشجوها پرسیدیم. وضعیت روان شناختی، وضعیت 
ابتالی دانشــجو و خانواده به کرونا، وضعیت آموزشی، 
رضایــت از آمــوزش مجــازی، وضعیــت خانوادگــی، 
اقتصــادی و ارتباطی از جمله پرســش هایی بود که در 
گفت وگوی کارشناســان با دانشــجوها سوال می شد. 
تأکید هم داشــتیم که با شماره خود دانشجوها تماس 
بگیریم و همیــن موضوع کمی کار را ســخت می کرد، 
چون شــماره برخی دانشــجوها در سیســتم دانشگاه 

اشتباه ثبت شده بود.
برویم سراغ انتخابات شورای صنفی امسال. 

بچه هــا گالیــه دارند که چــرا انتخابــات دیر 
برگزار شده، واقعا امکان برگزاری زودتر وجود 

نداشت؟
انتخابات را نتوانســتیم در موعد اصلــی، یعنی همان 
آخــر ترم بهار برگزار کنیم، چون شــرایط کشــور خاص 
بود. نکته مهم برای ما در اختیار داشتن سامانه و بستر 
مناسب برای برگزاری انتخابات بود. اول فکر می کردیم 
می توانیم از سامانه آموزش )EDU( استفاده می کنیم و 
کمی هم پیش رفتیم ولی به دلیل حساسیت پرونده های 
آموزشــی و امکان بروز مسائل و مشــکالت امنیتی در 
 .CW فرایند انتخابات، منصرف شــدیم و رفتیم سراغ
با توجه بــه اهمیت انتخابات صنفی، نیاز بود ســامانه 
یک بار قبــل از این انتخابات امتحانــش را پس بدهد و 
انتخابــات انجمن های علمی این فرصت را فراهم کرد، 
هرچند مخاطبان آن محدودتر بودند. بعد از آن با تعامل 
با بچه های صنفی به تاریخ ۱۵ شهریور رسیدیم. البته با 
وجود برگزاری دیرهنگام، شریف اولین دانشگاهی در 
سطح کشــور بود که انتخابات صنفی برگزار کرد؛ مثال 
تهران، عالمه، تربیت مدرس، خوارزمی، خواجه نصیر و 
هنر بعد از شریف انتخابات شان برگزار شد و علم وصنعت 
و امیرکبیر هم اصال انتخاباتی نداشــتند و دوره اعضای 
فعلی را تمدید کردند. از طرفی هم هماهنگی با وزارت 
علوم بــرای برگزاری انتخابات مجــازی مهم بود، چون 
تجربه برگزاری انتخابات مجازی در هیچ دانشــگاهی 
وجود نداشــت و پیشنهاد وزارت علوم هم موکول کردن 
انتخابات، به بعد از بازگشایی دانشگاه ها و تمدید دوره 
اعضای فعلی بود. همچنین با بچه های صنفی صحبت 
کردیم و قرار گذاشتیم با وجود اتمام دوره در اردیبهشت، 
کار را با آنها ادامه می دهیم و به عنوان شــورای صنفی 
معتبر آنها را به رسمیت می شناسیم و آنها هم کار را ادامه 
دادند. این را هم در نظر داشته باشید که وضعیت کشور 
مشــخص نبود و امیدوار بودیم مهر ۹۹ دانشــجوها به 
دانشگاه بازگردند و قطعا تمایل ما به برگزاری انتخابات 
حضوری بود، چرا که معموال مشــارکت بیشتری هم به 
دنبال دارد و تجربه انتخابات مجازی امسال این حرف 

را تأیید کرد.
وضعیت برگزاری انتخابات دور دوم شــورای 

صنفی در دانشکده ها چگونه است؟
برای دور دوم اعالم کردیم هر دانشکده می تواند به طور 

مســتقل انتخاباتش را برگزار کنــد، هرچند این روش 
زحمت بیشتری برای ما دارد. در دانشکده های هوافضا 
و مهندسی شیمی و نفت انتخابات دور دوم در تاریخ ۷ 
دی برگزار شــد و مشــارکت خوبی هم به همراه داشت. 
دانشکده شیمی هم درخواست برگزاری انتخابات دور 
دوم را ارائه کرده ولی هنوز انتخاباتش برگزار نشده است. 
باقی دانشــکده ها هم هر زمان خودشــان درخواست 
دهند، در عرض سه چهار روز مقدمات برگزاری انتخابات 

را فراهم می کنیم.
ســخت گیری روی حــد نصــاب شــرکت در 
انتخابات و حــد نصــاب رأی کاندیداها بیش 
از حد نبود و مانع تشــکیل شورای صنفی در 

بسیاری از واحدها نشد؟
حد نصاب مشــارکت ۲۵ درصد است و حد نصاب رأی 
۵۰ درصد به اضافه یــک، یعنی یک نفر با ۱۲.۵ درصد 
رأی واحدش می تواند به شورای صنفی راه یابد و عمال 
نماینده ۱۲.۵ درصد دانشجوهاست. البته در جلسات با 
شورای صنفی فرمول های تعاملی دیگری هم پیشنهاد 
دادیم ولی امسال رأی نامزدها خیلی پایین بود. حتی ما 
آرای هر دانشکده را به طور جداگانه بررسی کردیم و در 
هر دانشکده، حد آستانه ای که پایین تر از ۵۰ درصد بود 
ولی طبق توزیع آرا منطقی به نظر می رســید، مشخص 
کردیم تا نامزدهای باالتر از آن حد آستانه بتوانند در دور 
اول به شــورای صنفی راه پیدا کنند. البته توجه داشته 
باشــید که برخــی نامزدها هم به این مســائل اعتراض 
می کنند و می خواهند انتخابات دور دوم برگزار شــود. 
از وزارت علــوم هم درباره این قوانین اســتعالم کردیم 
ولی بعضا درصدها به حدی پایین بود که نمی شــد آنها 
را به عنوان نماینده دانشجوها در نظر گرفت. باید کاری 
کنیم که مشارکت در انتخابات شورای صنفی باال باشد 
تــا نماینده های واقعی دانشــجوها در شــورای صنفی 
حاضر شوند و پشتوانه شــان هم رأی باالی دانشجوها 
باشد. انتخابات با مشارکت پایین و نمایندگانی که درصد 
پایین از آرا را به خود اختصاص داده اند، اعتبار شورای 
صنفی را زیر سوال می برد. همچنین انتخابات ضعیف 
باعث ورود افرادی به شــورا می شود که نماینده واقعی 

دانشجوها و پیگیر خواسته های صنفی آنها نیستند.
در دور اول تعدادی از نفرات توانستند به شورای صنفی 
واحدهای مختلف راه پیدا کنند،؛ بعضی دانشــکده ها 

یک نفر و برخی دو سه نفر. فعالیت صنفی دانشکده هم 
با همان یکی دو نفر شــروع شده و معاونت دانشجویی 
بیشتر دانشکده ها همکاری الزم را با منتخبان دور اول 
دارند اما برای تشــکیل رسمی و قانونی شورای صنفی 
واحدهای دانشکده ای و مرکز، نیاز است انتخابات دور 
دوم برگزار شود. حتی شورای صنفی مرکز هم به صورت 
غیررســمی تشکیل شــده تا کار پیش برود. ما هم مانع 
بچه ها نمی شویم و سعی می کنیم تعامل داشته باشیم؛ 
هــم با بچه های جدید و هم بــا بچه های قبلی. البته در 
وضعیت آموزش مجازی ماهیت خیلی از کارهای صنفی 

رنگ باخته و محلی از اعراب ندارد.
در شرایط فعلی عمال بیشتر پیگیری شورای 
صنفی به مســائل آموزشــی مربوط می شود 
ولی این گالیه وجود دارد که دانشگاه در این 
مســائل به حرف نماینده های دانشجوها در 
شــورای صنفی اهمیتی نمی دهــد و نظرات 

آنها را در تصمیم گیری ها دخالت نمی دهد.
بعــد از بحث هــا و اعتراض هــای مربــوط بــه موضوع 
ســنوات مجاز تحصیلی، طبق تفسیری که به آیین نامه 
شــوراهای صنفی اضافه شــد، امور آموزشی در حوزه 
وظایــف این شــوراها قرار ندارد، یعنی مســائل مربوط 
به سیاســت گذاری، برنامه ریزی، اقدامات آموزشــی، 
کیفیت آموزشی، مجموعه امور مربوط به هیئت علمی، 
برنامه ریزی و تعیین دروس و کالس ها، ظرفیت پذیرش و 
... و آنچه که به شئون آکادمیک دانشگاه مربوط است، 
از محدوده وظایف شــورای صنفی دانشــجویان خارج 
اســت. البته در دانشــگاه ما تعامل خوبی بین شورای 
صنفی و معاونت آموزشی برقرار بوده و حتی در شرایط 
فعلی هم این تعامل به صورت غیررســمی ادامه دارد. 
حتی در زمــان حضوری بودن دانشــگاه، هر دو هفته 
یک بار شــورای صنفی با معاون آموزشی و مدیر آموزش 

جلسه برگزار می کرد.
اعتــراض اصلــی بــه نادیــده گرفتــن نظــر 
دانشجوهاســت که نمونه بارز آن در موضوع 
 F و P تغییر سیســتم نمره دهی ترم قبــل به

خودش را نشان داد.
این طور نیست که نظر دانشجوها هیچ اهمیتی نداشته 
باشد؛ مثال اگر ارزش یابی دانشــجوها از ارائه درس از 
سوی یک اســتاد پایین تر از حدی باشــد، تا دو ترم آن 
درس نباید از سوی آن استاد ارائه شود، هرچند ممکن 
است در برخی دانشــکده ها رعایت نگردد، چون فقط 

همان یک استاد آن درس را ارائه می دهد.
در ایــران فقط دانشــگاه امیرکبیر سیســتم P و F را در 
ترم قبل اجرا کرد ولی این ترم دوباره به سیســتم عادی 
برگشــت و از کار ترم قبل هم رضایت چندانی نداشت. 
تغییر سیستم نمره دهی مسائل جنبی زیادی دارد؛ مثال 
برای پذیرش مستقیم دانشجوهای استعداد درخشان 
در مقاطــع تحصیالت تکمیلی، نمــره دروس مالک و 
معیار اصلی ســت و نداشــتن نمره ممکن است به خود 
دانشجوها ضربه بزند. باید منافع بلندمدت دانشگاه و 
دانشجوها لحاظ شود. مسئله آموزش مجازی فعال سه 
ترم ادامه پیدا کرده که کســر قابــل توجهی از تحصیل 
دانشــجوها به شــمار می رود و وجود نمــرات P و F در 
کارنامه برای چند ترم پیاپی، به اعتبار آن کارنامه ضربه 

می زند.
تعامل آموزش دانشــگاه به صورت نســبی با شــورای 
صنفی خوب بوده، چیزی که حداقل در چند دانشگاه 
بــزرگ تهــران وجود ندارد. ســعی شــده حــرف و نظر 
دانشجوها شنیده شــود ولی تصمیم گیری ها براساس 

منطق و منافع بلندمدت دانشگاه و دانشجوها باشد.

گفت وگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  873
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پرونده



تقیامیرانیازساختمستند»کودتای۵۳«میگوید:

ا�نک آخر الزمان در کودتای ۵۳
والتر مارچ را با ســه اســکارش می شناســند، با دوســتی و همراهی اش با فرانســیس فورد کوپوال و البته با تدوین های خالقانه اش در فیلم هایی مثل 
»اینک آخرالزمان« و »بیمار انگلیسی«. والتر مارچ اما در مستند کارآگاهی و هیجان انگیز »کودتای ۵۳« کنار تقی امیرانی قرار گرفته تا برش هایی از 
روایتی بدیع از یکی از داغ های تاریخی مردم ایران را بهم بچسباند؛ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به سرنگونی دولت محمد مصدق انجامید. به بهانه 

اسفند که هم با ملی شدن صنعت نفت و هم با سالگرد فوت مصدق، یادآور نخست وزیر وطن پرست ایرانی ست، گفت وگویی با تقی امیرانی را در زیر ترجمه کرده ایم.

شــما با ماجرایی طــرف بودید که 
در تمــام زندگی خود بــه آن فکر 
می کرده اید. چه چیزی باعث شد 
که این زمــان، بهترین زمان برای 

پیگیری آن باشد؟
حق با شماست. این ماجرا در تمام زندگی 
بــا من بوده و موضوعی ســت کــه ایرانیان 
در ۶۷ ســال گذشته با آن دست وپنجه نرم 
کرده اند، به همین خاطر در روح و روان من 
حک شده است. به نوعی می توان گفت که 
این موضوع من را انتخاب کرد، نه من آن را.
آیا فکــر می کردید که نقش شــما 
این چنین برجســته شــود؟ شما 
در واقــع بــه یــک کارآگاه تبدیل 

می شوید.
ژانر هیجان انگیز تریلر و کارآگاهانه مستند 
جزئی از نقشه اولیه ما نبود و دلیل طوالنی 
شــدن فرآیند ساخت مستند و تکامل پیدا 
کردن ســاختار آن این بود که کسی حاضر 
نشد تأمین مالی این پروژه را انجام دهد. از 
آنجایی که نمی توانستیم پول الزم را جمع 
کنیم، فرآیند ســاخت چندین بار متوقف 
شد. هیچ استودیویی، هیچ موسسه تأمین 
مالی یا گرنتی به کمک ما نیامد و من مجبور 
شدم دالر به دالر پروژه را از کمک های مالی 
مردم به خصوص اهالی دوست داشــتنی 
Bay Area جمع کنــم. البته این موضوع 
به ما کمــک کرد محدودیت زمانی خاصی 
نداشته باشــیم. هر زمان که پول مان تمام 
می شد، زمان داشتیم که تحقیق بیشتری 
در آرشیو کنیم و ارتباطات بیشتری کشف 
کنیــم و نقش من جلــوی دوربین هم از به 
نمایش گذاشــتن این تحقیقــات به وجود 
آمد، زیرا این تحقیقات به یافته هایی واقعی 
تبدیل شدند. و من فکر نمی کردم این کار 
۱۰ ســال طول بکشــد. من هیچ وقت این 
قصد را نداشــتم که این کار ده سال طول 
بکشــد و به یک پروژه عظیم شــامل هفت 
کشــور، تعداد بســیار زیــادی مصاحبه، 

کاراکتر و منابع آرشیوی تبدیل شود.
و البتــه کــه هیچ وقــت تصــور ایــن را هم 
نمی کردم که بتوانم والتر مارچ افسانه ای را 
به مدت چهار سال برای کار بر روی این فیلم 
داشته باشــم، که واقعا حیرت آور است. و 
همان طور که والتر می گوید او باید تقریبا دو 
برابر کات هایی که برای »اینک آخرالزمان«  
انجام داده بود، در این فیلم انجام می داد. 
در روشی که من برای تولید فیلم دارم، هیچ 
تصویــر اولیه ای وجود نــدارد. من معموال 
یک ایــده دارم، چیزی که باید از ســینه ام 
خالی کنم یا چیزی که در مورد آن کنجکاو 
هستم، سپس به داســتان اجازه می دهم 
که رشد کند و ما را هدایت کند. ما چندین 
ســال را صرف تالش برای بردن این سنگ 
به باالی کوه و ساختن این فیلم کردیم و در 
قســمتی از مسیر این سنگ تکانه کافی را 
جمع کرد و به باالی قله رسید و شروع کرد 
به پایین رفتن از آن و ما هم شروع کردیم به 
دنبال کردن آن. ما هنوز هم در حال تعقیب 
آن هستیم چون همان طور که در ساخت آن 

هیچ پشتیبانی نداشتیم، در توزیع آن هم 
هیچ پشتیبانی نداریم.

زمانــی کــه فیلــم را پیــش والتر 
آوردید، در چه وضعیتی بود؟

زمانی که در ســال ۲۰۱۵ والتر به این کار 
وارد شــد، مقداری از کار تصویربرداری ما 
باقــی مانده بود و او بــرای این کار به لندن 
نقــل مکان کرد. مــن در این کار دســتیار 
والتر بودم، به این شــکل کــه من فیلم ها و 
تصاویر را جمع می کــردم و به او می دادم، 
بــه همین خاطر ما هم زمان با فیلم برداری 
در حــال تدویــن فیلم هم بودیــم. جریان 
روایت ماجرا باعث می شــد که ما به اشتباه 
بیفتیم و من امیدوارم که تماشــاگران این 
نکته را احســاس کنند و بدانند که ما فیلم 
را هم زمان با پیشرفت خودمان ساخته ایم. 
همان طور که خــود والتر هم می گوید، در 
فیلم های مســتند تدوین اثر نقشی مانند 
نویسندگی دارد و مستندساز، فیلم نامه را 
به صورت وارونه می نویسد، به همین خاطر 
این کار یک همکاری کامل بین ما و والتر بود 
و والتر هم یکی از نویسندگان این فیلم و هم 
تدوینگر آن است، چون این فیلم ما را به یک 

سفر دیوانه وار برد.
ما فقــط دریچه ای را به ســوی اتفاقات باز 
کردیم تــا از اتفاقاتــی که افتاده بود ســر 
دربیاوریــم و البته که بیشــتر از تصاویری 
که توانستیم در مســتند قرار دهیم ضبط 
کــرده بودیم. اولین نســخه از اثر بیشــتر 
از هشــت ســاعت بود و باید این را در نظر 
داشــت که آثار والتر مــارچ تدوین تمیزی 
دارند. آن ها همین طوری بی دقت ســرهم 
بندی نشــده اند. او حتی صدا و موسیقی 
را هم خــودش میکس می کنــد. در یکی 
از روزهــای ســال ۲۰۱۸، نشســتیم و آن 
حماسه هشت ســاعته را تماشا کردیم و با 
خودمان گفتیم » ما داریم چه کار می کنیم؟ 
 آیا ما داریم یک اپیزود هشــت ساعته برای 
نتفلیکس می سازیم؟ آیا دو قسمت چهار 
ســاعته می ســازیم؟« چون در این هشت 
ســاعت درام داســتانی وجود دارد، حتی 
کلیف هنگرهایــی هــم در رونــد آن وجود 
داشــت و برای دو تا سه هفته ما به این فکر 

می کردیم کــه چه کار می خواهیم بکنیم؟ 
به همین خاطر از میان این هشت ساعت، 
باید قسمت های زیادی را حذف می کردیم. 
برای هر دقیقه از محتوای شگفت انگیزی 
که در فیلم می بینیــد، ده دقیقه محتوای 

فوق العاده از آن حذف شده است.
فیلــم  ایــن  در  کــه  چیز هایــی 
می بینیم، واقعا شگفت انگیزند. 
هنگام دست یابی به تصاویر خام و 
اولیه از مستند »پایان امپراتوری« 

چه حسی داشتید؟
صحنه هایی در فیلم هســتند که شاید دو 
دقیقه طول بکشند، ولی بیشتر آنها نتیجه 
ســه تا چهار ســال مذاکــره و رفت وآمدها 
هستند. دست یابی به »پایان امپراتوری« 
زمان زیادی بــرد، چون زمانی که ما اجازه 
دسترســی به این قوطی های فیلم را پیدا 
کردیم، کسی در طول ۳۴ سال به آنها دست 
نزده بود. ما اولین افرادی بودیم که آنها را در 
اختیار داشتیم و قسمتی از قرارداد این بود 
که ما می توانیم آنها را به تصاویر دیجیتالی 
تبدیل کنیم و آنها را در فرم دیجیتالی ذخیره 
کنیم. از این رو یک هیجان واقعی در دست 
یافتن به فیلم هایی که سال ها در یک جعبه 
دربسته و به دور از نور خورشید مانده بودند 

وجود داشت. 
آیــا در این میان اتفاقــی افتاد که 
نظر شــما را درمورد روند داستان 

عوض کند؟
 نقطه عطف این داســتان بسیار دیر اتفاق 
افتاد. ما در ســال ۲۰۰۹ کارمان را شروع 
کردیم و در سال ۲۰۱۶ بود که ما آن متن را از 
مستند »پایان اپراتوری« پیدا کردیم. و این 
متن که از مســتند اصلی حذف شده بود، 
تبدیل به نقطه عطف ما شد. این جا بود که 
ما با خودمان گفتیم »ما در تالشیم داستان 
کودتایی را تعریف کنیم که در کشــورمان 
اتفاق افتاده و سرنوشــت آن را عوض کرده 
و عواقبــی داشــته کــه هنوز هم بــا آن ها 
دســت وپنجه نرم می کنیم و اآلن شخصی 
به نام داربی شایر را پیدا کرده ایم؛ مردی که 
ادعا می کند او کودتا را اجرا، برنامه ریزی و 
هدایت کرد و ایران را به دقت می شناخت.« 

این ها کلمات او هستند و پیدا کردن آنها به 
شما هیجانی وصف نشدنی می دهد.

حال چالش اصلی این است که چگونه این 
کلمات داخــل این متن را به مســتند وارد 
کنیم. البته این ایده خود والتر بود که ما رالف 
فینس را هم به این کار وارد کنیم. آنها قبال در 
فیلم »بیمار انگلیسی« با هم همکاری کرده 
بودند. یک روز در حال بازگشت از نهار بحث 
ســر این بود که چگونه متن را اجرا کنیم. ما 
نمی خواســتیم بر روی تصاویر صداگذاری 
خالــی انجام دهیــم. والتر ناگهــان گفت: 
»نظرت در مورد رالف چیه؟« در این مرحله 
از کار هــدف ما این بود که رالف فقط متن را 
بخواند و ما صدای او را ضبط کنیم ولی چند 
روز پس از شروع کار خود والتر گفت »ببینم، 
چرا به جای تقلید صدای داربی شایر، رالف 
نقش او را بازی نکند و ما آن را ضبط نکنیم؟«
این همــان یکی از جاهایی ســت 
که فیلم شبیه واقعیت می شود. 
یکــی دیگــر از آنهــا اســتفاده از 
با  انیمیشــن های کشیده شــده 
دست است که برای نشان دادن 
حــوادث کودتــا از آنها اســتفاده 
می شود. چرا از این سبک خاص 

استفاده کردید؟
اســتفاده از انیمیشــن ایده بــرادرم بود. 
امیر که خود هم او هم مستندســاز اســت 
یک بــار به من گفت »شــما در فیلم با نفت 
و روغن ســر و کار دارید، چرا از انیمیشن با 
نقاشی رنگ روغن استفاده نمی کنید؟« در 
زمان کودتای ۲۸ مرداد گوشــی هوشمند 
وجود نداشــت و مــردم از اتفاقات خیابان 
تصویربــرداری نمی کردنــد. و خــب ما با 
خودمان گفتیم چگونه آن اتفاقات را نمایش 
دهیم؟ در نهایت بــا یک انیماتور حرفه ای 
به نام مارتین پیک آشنا شدیم که به خاطر 
ظاهر دســتی انیمشــین هایش شــهرت 
داشــت. ولی من هرگز با یک انیماتور کار 
نکرده بودم و می ترســیدم آنها نیاز به دقت 
در کارشان داشته باشند و هر تصویر و فریم 
باید دقیق باشــد. در حالــی که در کار من 
مستندســاز، هیچ چیز از قبل برنامه ریزی 

نشده، ولی تجربه کار با او عالی بود.
از این که این مستند قرار است در 
دنیا پخش شود چه حسی دارید؟
این اتفاق یک تجربه بسیار هیجان انگیز و 
البته پراسترس است. ما بسیار مشتاقیم که 
عکس العمل تماشــاگران را ببینیم. اکران 
فیلم در جشنواره تلوراید بسیار عالی بود. 
تماشاگران فیلم عکس العمل های جالبی 
به آن نشــان داده اند و من این واکنش ها را 
در اکران های مختلف فیلم ضبط کرده ام. 
دیدن ایــن واکنش ها برای یک فیلم ســاز 
بسیار دلگرم کننده است. و به خاطر وجود 
داربی شــایر این داســتان ارزش ساختن 
دنباله را هم دارد. از زمان انتشار این مستند 
به منابع جدیدی هم دست پیدا کرده ایم و 
به همین خاطر این دنباله پتانسیل تبدیل 
شدن به یک داستان دراماتیک جاسوسی 

کامل را دارد.

امیرانیومارچ،
درجستوجوینوار

گمشده
زمانــی که تقی امیرانی و والتر مارچ در 
حــال کار روی مســتند »کودتای ۵۳« 
بودنــد، مــارچ ایــده ای هیجان انگیز 
برای جابه جا کردن مکان فریم در فیلم 
در زمان اســتفاده از تصاویر آرشــیوی 
داشت. این تصاویر که در حالت عادی 
نسبت تصویر استاندارد آکادمی یعنی 
چهار به ســه را داشتند، به جای حالت 
سنتی اشــغال مرکز قاب همانند دیگر 
فیلم هــای امــروزی، به کنــاره صفحه 
منتقل می شدند. امیرانی در این مورد 
می گویــد:  »او ایــن کار را در بعضی از 
ســکانس ها انجام داد و باعث شــد که 
در این صحنه ها مســتند، به فیلمی با 
دو شــخصیت تبدیل شــود که در آنها 
تصاویــر در دو ســمت مخالف صفحه 
قرار دارند و تصاویر آرشیو از یک سمت 
به سمت دیگر می پرند و دینامیکی بین 
صورت هایی که با هــم حرف می زنند 

ایجاد می شود.«
»این ایده ی والتر بود که بیا تصویر را به 
یک ســمت صفحه انتقال بدهیم، چرا 
که نه؟  این کار قبال انجام نشده است. 
بیــا ایــن کار را بکنیم. و ایــن کار، یک 
فضای خالی در سمت دیگر قاب برای 
قرار دادن دیگــر اطالعات یا تصاویر یا 
حتی جــدا کردن زیرنویس هــا و نام ها 

ایجاد کرد.«
ایــن روش تجربه و آزمــون و خطا برای 
امیرانــی کــه در دانشــگاه ناتینگهام 
فیزیــک خوانــده بود طبیعتــا جذاب 
بــود. او مــارچ را اولین بــار در یکی از 
نمایش هــای اولیه آخرین مســتند او 
در مــورد کشــف بــوزون هیگــز یعنی 
»Particle Fever« مالقــات کرد. از او 
دعوت شــده بود تا نظر خود را درمورد 
این مســتند به اشــتراک بگذارد. یکی 
از دالیلــی که ایــن دو را کنار هم جمع 
کرده بود تا مســتند »کودتــای ۵۳« را 
که جزئیات جدیــدی در مورد کودتای 
سال ۱۹۵۳ در ایران که باعث سرنگونی 
نخســت وزیر وقت ایــران یعنی محمد 
مصدق شده بود افشا می کرد بسازند، 
به چالش کشیدن باورهای رایجی ست 
که درمورد این واقعه در ذهن بســیاری 
وجــود دارد. گرچــه ایــن حقیقــت بر 
همگان آشــکار اســت که MI۶ و سیا 
به ســناریوی ســرنگونی دولت قانونی 
مصدق کمک کردند، گستردگی نقش 
آنهــا در ایــن کودتــا زمانی مشــخص 
می شــود که امیرانی در بازبینی ای که 
از یک مســتند تلویزیونی ساخته سال 
۱۹۸۵ به نام »پایان امپراتوری« دارد، 
متوجه می شود که یک شهادت کلیدی 
از یک مأمور ســابق MI۶ به نام نورمن 

داربی شایر هیچ گاه پخش نشد.

دورچین

ترجمه: 
سجاد بهنام گفت وگو
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گفت وگو



درپیبویکبابرفتیم
ســالم بر محبوب که آخرین 
انگیزه پیگیــری اخبار ایران 

است!
آمدیم شــرح هجــران کنیم 
دل  بگوییــم  و  یتــان  برا

مادرمرده چــه می کشــد در نبودتان، 
یادمان افتاد کــه فی الحال یک پرونده 
باز داریم و دوتایش نکنیم بهتر اســت. 
برگشــتیم پــای کتابت ســطور ذیل تا 
لقمــه ای بزنیــم دور هــم از ســفره دِل 

پاره پاره مان.
آن روز که نظر بر تالی سیاه خود کردیم 
و دیدیــم آخــرش بــاال برویــم و پایین 
بیاییــم، الجــرم می بایســت روح خود 
را به شــیاطین مهندســی بفروشــیم، 
کوشــیدیم اقال قیمــت را کــم ندهیم 
کــه خدای ناکرده شــرایط اقتضا نکند 
متعاقــب فروش روح، بــه فروش اعضا 
و جــوارح هم روی بیاوریــم. فلذا چون 
نامه ای از طــرف این فرنگی ها دریافت 
کردیم و دیدیم حاضرند برای دو ســال 
ســبیل مان را چرب کنند، جاهالنه پیه 
مکافــات مهاجرت را به تــن مالیده، از 
وطن خروج کردیم. آن روز روح مان هم 
خبر نداشت که این جا خر داغ می کنند. 
از استبداد اصغر و کبری خروج کردیم 
رفتیــم زیر یــوغ ژان-پیر و اســتفانی. 
ددالین را با ددالین روشــن می کنیم به 
جان عزیزتان. آدم تا وقتی آن جاســت 
فکر می کند ایــن اجانب صبح تا صبح 
یورو در نوتال می زنند نجویده می بلعند. 
البته خب تفکر اشــتباهی هم نیست! 
مسئله این است که ما اجانب نیستیم. 
دانشگاه در ایران برای ما انتخاب دوسوم 
از تکالیف برای انجام ندادن بود. نقطه 
بهینه را قشــنگ فهم کــرده بودیم. به 
عالوه آدمی در نهایِت تاس ریختن های 
سیاســت مداران در پس زمینه، ته دل، 
خیالش راحت بود که هرچه بشود یک 
نقشــه ب دارد. با خودمــان می گفتیم 
شــد، شــد! نشــد می رویم در تشکلی 
چیزی ثبت نام می کنیم و خدمت، برای 
مزایایش )همان کسری خدمت مقدس 
و امثاله که معرف حضورتان هســت(. 
بعدش هم خدا کریم است. این جا ولی 
آدمی به نسیمی بند است. می ترسی پا 
کج بگذاری یک هــو بزنند پس گردنت 
حوالــه ات کننــد همان جــا کــه ازش 
آمده ای. حاال برگشــتن به خودِی خود 
معضلی نیســت. می آییم حاال فوقش 
دوباره فیلترشــکن ها را نصب می کنیم 
و خودمــان را عــادت می دهیم فقط در 
خفا شــما را به اسم کوچک صدا کنیم. 
آدم نمی داند جــواب بقیه را چه بدهد. 
خالصه که در یک کالم شــده ایم مثل 
جوان مســلمانی که بعد از ســاعت ها 
جست وجوی مستراح عمومی در بالد 
کفــر و پیــدا کردنــش و پرداخت وجه 
ورودی یادش افتــاده بطری آبش را در 
خانه جا گذاشــته. همان قدر احساس 
نیــاز به ادامــه، همان قــدر غیرممکن 

بودن!

در پای امید ماست هرجا خاری ست /  بر شیشه ی عمر ماست هرجا سنگی ست آفاق به پای آه ما فرسنگی ست /  وز آتش ما سپهر، دود آهنگی ست 
)عنصری بلخی، قرن چهارم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به اسفند؛ اسفندی که انتظار قریب الوقوع بهار آن را 
از خود فروردین هم شــیرین تر می کند، اســفندی که امسال بوی عیدش سخت تر شنیده 
می شــود، نه بار و بندیل سفری دارد بسته می شود و نه خانه ای برای آمدن مهمانی تکانده 
می شــود، اســفندی که بوی عیدش خالصه شــده در نزدیک شــدن روزهای تقویم به روز 

کبیسه سی ام و دست فروش هایی که پاکت عیدی در مترو می فروشند. این شماره از روزنامه 
تقدیم می شود به دغدغه، دغدغه همین شریف خودمان که برخی ها بیشتر دارند و برایش 
می جنگند، به دغدغه ای که گاهی از خود نتیجه به دســت آمده یا نیامده شیرین تر است، 

مثل اسفندی که شاید بعدش بهاری باشد یا نباشد ولی خودش یک بهار بی ادعاست.

یکی از مطالب طنز شماره ۸۷۱ روزنامه )ویژه نامه عشق( که حاشیه 
به دنبال داشــت، یک شــوخی با ولنتاین بود که پاراگراف آخرش 
عنوان »یک ولنتاین مذهبی« داشت. شوخی موجود در این مطلب 
طنز، بر بستر یک شوخی ترند در فضای مجازی بود که خاستگاهش 
شعرهای طنزآلود در فضای هیئت های مذهبی کشور است. با این 
حال از قرار معلوم موجب آزردگی برخی شــده است. روزنامه از هر 
فردی در واحد خواهران بسیج دانشجویی که این شوخی را نامناسب 
یافته عذرخواهی می کند. هر چند نه قصد پنهانی در پس این متن 

طنز است و نه زاویه نگاه خاصی به یک جمع را یدک می کشد.

تقدیم می شود به ...

یک طنز و یک عذرخواهی

از مزایای شریفی بودن

عکس و 
مکث

خاندانسلطنتیشریف
همیــن چند شــب پیش داشــتیم با 
خانواده واقعیت ماجراها را از تلویزیون 
دنبــال می کردیم که خبری عجیب به 
چشــم مان خورد: »بحران در خانواده 
سلطنتی انگلیس«! خالصه اش همان 
دعواهای عروس و مادرشوهری خودمان بود. مادرشوهر که 
همان ملکه انگلستان است، دیده پسرش جای دختر کاخ 
بغلــی که مامانش را در ختم انجیل های روزهای یکشــنبه 
دیده، رفته یک دختر بی چشم ورو را از تلویزیون پیدا کرده. 
شــاید بگویید »تلویزیون مگه چشــه؟ تلویزیون خاستگاه 
آمنه سادات ها و زینب ها و از این دست مجریان فاخر است.« 
خب عزیزم! تلویزیون های آن ور با آن سبک زندگی لجن را با 

تلویزیون های ما مقایسه نکن! دقت کن! 
در خانواده ما هرکســی توانایی ربــط دادن هرچیزی را به 
دغدغه هــای خودش دارد؛ مثال مادرم شــروع کرد به مرور 
داستان هایی که با مادرشوهرش داشته و پدرم پشیمان از 
این که چرا نگذاشته زنش برای بار دهم قسمت آخر مختار را 
ببیند، خودش را سرزنش می کرد؛ اصال شاید در این نسخه 
برخالف قبلی ها، مختار »جان اسنو«طور زنده می شد و با 

جاریه، خواهر ناتنی اش، برای فتح ســرزمین های شمالی 
لشکرکشی می کرد!

»مگان مارکل عمال و با صراحت خاندان سلطنتی انگلیس 
را به نژادپرستی متهم کرده است«. بابام گفت: »مثل اینکه 
ملکه شــون رو اســتاندارد)!( خاندان سلطنتی حساسه«. 
ناخــودآگاه یــاد ملک... نه چیــز، بنیان گذاران دانشــگاه 
خودمان افتادم که آنها هم روی اســتانداردهای دانشــگاه 
حساس بودند. در واقع ما شریفی ها خودمان یک پا خاندان 
سلطنتی هستیم و برای همین اســت که هر جلسه استاد 
شریف ما، در نقش شاهزاده خاندان سلطنتی شریف، یادمان 
می آورد که اینجا دانشگاه فالن، پشت تپه های بهمان نیست، 
اینجا شریف است و استانداردهایش! با یک دودوتا چهارتای 
ساده ما دانشجوها هم در نقش مادر نوه خاندان سلطنتی، 
یعنی مگان مارکل بخت برگشته ایم! که با توجه به امتحانات و 

پروژه ها و ددالین ها به نظر نقش مناسبی می رسد.
»خاندان سلطنتی به شــدت نگران تیره شدن رنگ پوست 
نــوزاد او بودنــد.« ولی این را که شــنیدم، ناراحت شــدم. 
حداقلش خاندان سلطنتی بریتانیا نگران نوه شان بودند، 
حتی به غلط، ولی من دانشجو هیچ وقت چنین حسی را از 

استادان و دیگر اعضای خاندان سلطنتی شریف نگرفتم! 
حتی یکی نیامد سراغ بگیرد که بچه سالم است یا نه؟!

»آن قدر منزوی و تنها شده بودم که قصد خودکشی داشتم. 
دیگر نمی خواستم زنده باشم.«. مگان مارکل دیگر داشت 
بی خودی ادای حال بدها را درمی آورد ، سر کیف بود، بد هم 
ســر کیف بود. ولی با شنیدن این جمله از زبان او، حواسم 
به ته مانده پر لیوان جلب شد. درست است که اینجا بعضی 
وقت ها ســخت می گذرد ولی دیگر شــرایط به این شــکل 
نیســت؛ نمونه اش همین رویداد »زنده ماندن در شریف« 
معاونت فرهنگی خودمان که نشــان می دهد حال و روز ما 
دانشجوها در دوران کرونایی برای خاندان سلطنتی شریف 
هنوز هم مهم اســت. شــاید بگویید یک سالی هست که از 

کرونا می گذرد ولی خب دیگر دارید گیر الکی می دهید!
کم کم رفتم توی این فکر که سرنوشــت مــن و این خاندان 

سلطنتی چه می شود، آخر قصه کجاست؟
»...از کلیــه وظایــف و مســئولیت های ســلطنتی خــود 
کناره گیری کردند و به آمریکا مهاجرت نمودند. آنها فوریه 
امســال نیز به ملکه الیزابت اطالع دادند که هرگز به عنوان 

اعضای خاندان سلطنتی به بریتانیا باز نخواهند گشت.«

وصله پینه

محمدحسین
هوائی

به دیار 
حبیب
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۶۸۸****۰۹۱۱: اگه بگم ایــن کانال معاونت 
ف****** چــرا اینطوریه نگارشــش، منتشــر 

می کنید یا از باال **نسور می شه؟
  اون ســتاره ها چیــه اون وســط؟ 
نفهمیدم منظورت کــدوم کاناله، ولی هرچی 
کــه هســت کانــال خوبیــه و خــدا ســایه این 
معاونت ها و کانال هاشون رو باالی سر روزنامه 
حفظ کنه. ضمنا از باال با آسانســور نمی شــه 

اومد روزنامه شریف، به جاش پله داره.

۷۳۲****۰۹۱۲: ولــی آخرش هم بودجه تون 
رو شــفاف نکردین ها، فکر نکنین حواســمون 

بهتون نیست ;(
  بودجــه چیــه؟ چــاپ کــه نداریم. 
دفتر روزنامه هم کــه دخمه س. حقوق هم که 
اصال حرفش رو نــزن. فقط یه هزینه ســامانه 
پیامکیــه کــه اون هــم یــه فاکتور ســه چهار 
 میلیــاردی رد کرده ایم که دخــل و خرج جور 

دربیاد.
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