
روایت همه چیز است
این را ننویس. این را هم خط بزن. این ضد شئونات 

صالح رستمی

است. این یکی هم خارج شدن از حدود است. ببین 
اصال این چرا باید گفته شــود؟ هر کسی می خواهد 
بداند خودش راهش را پیدا می کند. نوشــتن درباره 
این هم ممنوع اســت! چی؟ چطــور جرئت کردی 

درباره این آدم ها بنویسی؟
آدم های دهه هفتاد، آخرین نسل خوش شانس بودند. چون حداقل توکی 
به دوران ماقبل دیجیتالی شــدن زدند؛ کاست، روزنامه کاغذی، تلویزیون 
خش دار، ســی دی های بازی پلی استیشن که باید صدبار به زحمت تف و 
خمیر دندان و مایع ظرف شویی می شستی تا بتوانی مرحله دوم »پرنس آو 
پرشیا« را بگذرانی. در همان دوران ما قبل دیجیتالی شدن، اکبرآقا، ۴۲ساله، 
صاحب دخترکوچولویی ۳ساله و پسرکوچولویی ۶ساله بعد از ۱۵ سال کار 
در اداره، ترفیع می گیرد و همراه با ترفیع پاداش. اکبرآقا این ها تا آن زمان 
ماشین نداشتند. اکبرآقا صبح ها با اتوبوس به اداره می رفت و شب ها ترک 
موتور به خانه بر می گشــت. اما خب با پاداش و پس اندازش یک پژو ۴۰۵ 
می گیرد. بعد از شیرینی به فامیل و همکاران و دوستان و آشنایان هم تصمیم 
می گیرد با پژو ۴۰۵ نو اش خانواده را یک سفر شمال ببرد. سفر شمال هم، 
گاهی طوالنی می شــود، به خصوص آخر هفته ها کــه مرخصی می توان 
گرفت. اکبرآقا هم که تازه سوار ماشین شده، تصمیم می گیرد وسط جاده 
بزند کنار تا استراحت کند. کنار جاده، در خودرو نو هم خواب کیف می دهد. 
دخترکوچولو در بغل مادر روی صندلی شــاگرد، پسرکوچولو غرق شده در 
صندلی عقب، مادر تکیه داده به پنجره و پدر سر به فرمان به خواب می رود. 
یکی دو ساعت خواب شان طول نکشیده که اکبرآقا با بوی سوختگی بیدار 
می شود. چشــم که باز می کند، می بیند کاپوت شان دارد می سوزد. هرم 
عجیبی اتاقک خودرو را گرفته. دود همه جا پخش شده. اکبرآقا فریاد می زند. 

بچه ها بیدار می شوند. اکبرآقا دستگیره در را می کشد. در باز نمی شود. به 
خانمــش می گوید امتحان کند، نه در باز نمی شــود. درهای عقب؟ نه باز 
نمی شوند. هیچ کس نمی داند اکبرآقا و خانواده اش در لحظه های آخر چه 
دیدند. بهترین روایت این است: قبل از اینکه آتش به اتاقک برسد، به خاطر 
گاز و دود خفه شدند و زنده زنده نسوختند. بدترین روایت هم که معلوم است.
دوســت نویسنده ای داشــتم که تصمیم می گیرد درباره یکی از این ده ها 
اکبرآقاها بنویســد، درباره خانواده یکی از این اکبرآقاها. بنویســد که چه 
کشــیده اند؟ چگونه یک دفعه برادری با خانواده اش، خواهری با دختر و 
پسرش زنده زنده سوختند؟ خانواده  این ها چگونه روز را شب کردند و شب 
را روز؟ توی دادگاه و شــکایت و شکایت کشــی چه دیدند و چه شــنیدند؟ 
می دانید چه شد؟ ایران خودرو از دوستم شکایت کرد. مجموعه داستانش 
توقیف شــد و دوستم محکوم به پرداخت جریمه. از این دست قصه ها زیاد 
است. قصه اکبرآقاها. که نمی شود نوشت شان. نباید نوشت به هر دلیلی؛ 
یا حدود الهی نقض می شــود، یا فالن مدیر اخــم می کند و یا فالن صنف 
احساس کاهش شأن و منزلت.  وقتی قصه ها و روایت ها گفته نمی شود، آن 
وقت ما نسبت به دیگراِن جامعه مان بیگانه می شویم. روایت صادقانه ما را به 
دیگری نزدیک می کند. می فهمیم فالنی چه کشید. فالنی چگونه این شد. 
فالن گروه چرا این اند. اصال الزم نیست جای دور برویم؛ مثال مردم طرشت، 
چگونه زندگی می کنند؟ نسبت شان با ما چیست؟ اصال چرا مردم طرشت، 
همین دانشگاه خودمان، اصال خودمان، ما دانشجوها، ما چگونه زندگی 
می کنیم؟ همه مان یک جور عاشــق می شویم؟ همه مان یک جور زندگی 
را می فهمیم؟ همه مان سالمتیم؟ مشکالت مان چیست؟ شادی هایمان 
چیست؟ دنیای یک شکل و تک روایتی و تک قصه ای دنیای بی مزه ای ست. 
دنیای نسیان است. دنیایی ست که در آن اکبرآقایی نیست، نه خودش، نه 

خانمش و نه بچه هایش.

سرمقاله

لی
نک

ی نا
هد

:  م
لد

ح ج
طر

پنجشـنبه  23  اردیبهشت 1400     سال هفدهم      دوره جدید     شماره  867

۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰



گزارشی از سیر روند جشن نوروز ۱۴۰۰ شریف به میزبانی آذربایجان

هرساله در فکر بهارانم 
مراسم و مناسک مربوط به نوروز، امروزه هم در آذربایجان با شکوه خاصی به حیات خود ادامه می دهد؛ مراسم و مناسکی که پیوند عمیقی با تفکرات انسان 
ابتدایی و مردم آذربایجان در خصوص سه عنصر بنیادی آفرینش )آب، کوه و درخت زندگی( دارد. همین خاص و مهم بودن این عید برای دانشجوهای 
آذربایجانی شــریف، عاملی بوده تا در ســال های اخیر اهتمام ویژه ای برای برگزاری این جشــن داشــته باشند. در ســال های قبل این جشن در یکی از 
آمفی تئاترهای دانشگاه با استقبال پرشور استادان و دانشجوها و کارمندان آذربایجانی شریف برگزار می شد، اما برگزاری جشن نوروز در اسفندماه ۹۸ نه میسر بود و نه مقدر. 

نتیجه دغدغه بچه ها هم خلق ایده جشن مجازی نوروز ۱۴۰۰ شریف بود که به میزبانی تبریز برگزار شد. این نوشته، گزارشی کوتاه از سیر روند برگزاری این جشن است.

۲۹ بهمن  ۹۸: جلسه هم اندیشی جشن نوروز 
آذربایجان

این جلســه، اولین جلســه عمومی بین دانشــجویان 
آذربایجانــی شــریف بــود که بــرای هماهنگــی امور 
جشــن نوروز ۹۹ و در کالس الف -۱۳ تشکیل می شد. 
مســئولیت ها مشــخص بودند؛ بــار دیگــر، وظایف با 
جزئیات بیشتر مرور شد و قرار شد تا جلسه بعد، هریک 

از کارها به حد قابل قبولی برای ارائه برسند.

۳ اسفند ۹۸: اولین اطالعیه ی ستاد کرونای 
دانشگاه

جلسه دوم هماهنگی بین اعضا، در این روز برگزار شد. 
فاصله زیادی تا روز ۱۱ اسفند که موعد برگزاری جشن 
نوروز ۹۹ آذربایجان در شریف تعیین شده، باقی نمانده 
بود. هنوز خبر قطعی حضور از اسپانســرها نرســیده و 
تمام نگرانی ها به خاطر تأمین منابع مالی برنامه است. 
بقیه امور به شــکل کاملی قابلیت ارائه را دارند و کم کم 

زمان چسباندن پوسترها می رسد.
بعد از خداحافظی، در محوطه دانشــگاه دورهم جمع 
بودیم کــه دبیر برگزاری جشــن، متن اطالعیه ســتاد 
پیشــگیری و مقابله با کرونای دانشگاه را با صدای بلند 
خواند. اطالعیه، خبر از لغوشــدن تمامــی رویدادها، 
همایش ها و برنامه های جمعی دانشگاه تا پایان سال ۹۸ 
می داد. در همین لحظه بود که نماینده اسپانسر تماس 
گرفت و شــماره حساب خواســت. پالس مثبت حضور 
اسپانسر دوم هم بعد از آن رسیده بود. حس و حال حاکم 
در جمع، مشابه با حس و حال عصر همان جمعه ای بود 
که همگی بعد از بازی ظهــر تراکتور و نفت تهران، فکر 

می کردیم که تراکتور، قهرمان لیگ برتر شده است.

۱۰ اسفند ۹۸: پادکست به جای جشن
چهــارم اســفند بود کــه خبــر قطعی شــدن تعطیلی 
کالس های حضوری اعالم شــد. دلیلــی برای ماندن 
در تهــران وجود نداشــت. حســرت لغو جشــن نوروز 
۹۹ آذربایجــان، هرکــدام از کادر اجرایــی را بــا غــم 
بزرگــی روبه رو کرده بود. اولین باری بود که خواســته 
بودیم و نشــده بود. باید کاری می کردیم. ایده انتشار 
پادکست »شریف دورناسی« مناسب به نظر می رسید 
کــه کارهای آن از ۱۰ اســفند با همراهــی و همکاری 
هرکدام از دانشــجوهای حاضر در آن جمع دوســتانه 
آغاز شــد. بهانه ای بود تا ارتباط بین همان دانشجوها 
کم رنگ نشــود. اولین شماره پادکست ۲۸ اسفند ۹۸ 
منتشر شــد. تا آبان ماه ۹۹، پنج شماره از آن به گوش 

مخاطبین رسیده بود.

۶ آذر ۹۹: استقبال مجازی از ورودی ها
ایــده اســتقبال مجــازی از ورودی های ۹۹ دانشــگاه 
یکــی از اتفاقات خوب حاصــل از هم فکری و همکاری 
دانشــجوهای آذربایجانی شــریف بود. بــه قید قرعه، 
هدایــا و یادگاری هایی هم برای دانشــجوهای ورودی 
آذربایجانی ارســال شد تا حال وهوای شریفی بودن را، 

هرچند اندک و از دور، حس کرده باشند.

۱۲ آذرماه ۹۹: اولین جرقه جشن نوروز مجازی
حســرت جشــن نوروز، با شــدت بیشــتری مغزمان را 
فرســایش می داد. مثل تمام چهارشــنبه های ســال، 
ساعت ۱۸:۳۰، جلسه اسکایپی بین همه دانشجوهای 
اجرایــی برپــا بــود. از ارزش هــا و زیبایی های جشــن 
اســتقبال پنج شــنبه می  گفتیم و ارزیابی می کردیم. با 

آرزوی برگزاری جشــن مجازی نــوروز ۱۴۰۰ در قالب 
آذربایجان، جلسه ارزیابی جشن استقبال از ورودی های 

آذربایجان به انتها رسید.

 ۱ بهمن ۹۹: احوال پرسی ساده، گران تمام شد
»به اندازه ی سه سال مملکت، تصمیمات اساسی برای 
ادامه فعالیت ها گرفتیم. جلسه را واقعا از دست دادی!« 
این جمله ای بود که بعد از جلســه ی اسکایپی این روز، 
یکی از دوســتان حاضر در جلســه، به یکــی از غایبین 
نوشــته بود که به خاطــر حضور نداشــتنش، معذرت 
خواسته بود. تنها جلسه ای بود که دستورجلسه ای برای 
برگزاری اش وجود نداشت. صرفا به خاطر احوال پرسی، 
قرار مالقــات را تنظیم کردیم. جلســه بــا حضور یکی 
از فارغ التحصیل هــای شــریفی به اوج خود رســید و 
ایده برگزاری جشــن آنالین نــوروز آذربایجان برای کل 

جامعه ی شریف مطرح شد.
بعــد از آن روز و آن جلســه، فعالیت ها شــدت گرفت و 
دغدغه اصلی هریک از اعضــا، کیفیت باالی برگزاری 
جشــن نوروز ۱۴۰۰ شد. مشــکالت بسیاری بر سر راه 
وجود داشــت. زمان چنــدان زیادی هــم باقی نمانده 
بــود. دو فاز برای شــروع فعالیت ها تعیین شــد. اولین 
مورد، جذب اسپانسر و تأمین مالی برنامه بود و دومین 
مســئله، برقراری ارتباط با معاونــت فرهنگی و ارائه ی 
طرح پیشنهادی به عنوان جشن نوروز ۱۴۰۰ دانشگاه 

شریف.

 اسپانسری که انصراف داد، هزینه ای که 
تحمیل شد

هرچــه ســریع تر، فــاز اول را پیــش بردیــم و یکــی از 
شرکت های هواپیمایی، قول حضور به عنوان اسپانسر 
اصلی و مطلق جشن را داد. خیال همگی از جهت تأمین 
مالی برنامه راحت بود تا اینکه اواخر بهمن، با رســیدن 
خبر انصراف اسپانسر، مســئله مالی مجددا تبدیل به 
نگرانی و دغدغه اصلی شــد. جلســات اولیه با معاون و 
مدیر فرهنگی دانشگاه تشکیل شده بود و موافقت های 

اولیه معاونت نیز، مســئولیت بیشــتری را بر دوش تیم 
اجرایی متحمل می کرد.

خبر لغوشــدن حضور اسپانســر، از گرمای فعالیت ها 
کاســته بود و بار ســنگین وظیفــه تأمیــن هزینه های 
جشــن، فشــار زیادی روی دبیر و اعضای تیم برگزاری 
وارد می کرد. اما این یکی ار اشــتباهات مان بود که فکر 
می کردیم بحث مالی جشــن، تنها دغدغه برگزاری آن 
اســت. از لحاظ اجرایی و بحث جــواز برگزاری، به نظر 
نمی رسید مشکلی وجود داشته باشد، تا اینکه متوجه 
شــدیم اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی 
تبریز، محدودیت های زیادی را برای برگزاری همایش ها 

و مراسم ها قائل می شود. 
اولین حضور مسئول اجرایی در اداره اماکن برای اخذ 
جواز برگزاری جشن در آمفی تئاتر روباز ائل گؤلو، آخرین 
حضورش هم شد، چرا که پاسخ منفی آن ها به اندازه ی 
کافــی، محکــم و قطعی بــود. چاره ای جز ســرزدن به 
آمفی تئاترهای خصوصی موجود در ســطح شهر تبریز 
باقی نمی ماند. توافق نهایی با مدیریت آمفی تئاتر هتل 
شــهریار به خاطر مدیریت خصوصی آن، حاصل شــد. 
بعد از آن، مجوز معاونت سیاســی فرمانداری و ســتاد 
کرونای تبریز را نیز گرفتیم. معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری، مرکز بهداشــت شهرستان تبریز 
را نیز به خاطر بررســی انطباق شرایط برگزاری جشن با 
شرایط کرونایی حاکم، حکم به حضور و همکاری کرد.
از طرفی، خوشــحال از برطرف شــدن مشــکل مکان 
برگزاری جشن بودیم، از طرف دیگر ناراحت از هزینه ای 
کــه به خاطر همیــن قضیه بایــد متحمل می شــدیم. 
تالش مــان بــرای برگــزاری در یک مــکان عمومی، به 
جهــت رایــگان بــودن آن بود. امــا این بار، بیشــترین 
هزینه کردمان بایــد برای تأمین مالی مکان برگزاری در 

نظر گرفته می شد.

 چشم یاری مان، رو به یاران شد
تاریــخ برگــزاری جشــن، با موافقــت اعضــا و معاونت 
فرهنگــی دانشــگاه، هم زمان با روز مبعــث، یعنی ۲۱ 

اسفند ۹۹ در نظر گرفته شد. فورا باید تأمین مالی برنامه 
را نهایی می کردیم. تمام افرادی که زمانی دانشــجوی 
همیــن دانشــگاه بودنــد و اینــک در جای جــای دنیا 
هســتند، دست دردست هم دادند و با کمک های ارزی 
و ریالی خود، بزرگ ترین قسمت هزینه های این جشن را 
تأمین کردند. شبکه ارتباطی دانشجوهای حال حاضر 
آذربایجان در شریف با دانشجوهای سابق آذربایجانی 
شریف، برای اولین بار بود که تأثیر خود را به طور رسمی 

و ویژه نشان می داد و اتفاقا موفق هم شد.

تقاضا،  بیشتر از عرضه
تأمیــن هزینه هــای گــروه فیلم برداری، پخــش زنده، 
صدابرداری، اجاره آمفی تئاتر، دعوت از گروه موسیقی، 
طراحی صحنه، پذیرایی از میهمانان ویژه و کادر اجرایی 
جشــن،  بار ســنگینی بود. حــدود ۶۰ درصــد از این 
هزینه ها، به کمک فارغ التحصیالن تأمین شــده بود. 
کمک معاونت هم رســید. اما هنوز حدود ۲۵ درصد از 

هزینه ها باقی مانده بود.
در عــرض یــک هفته، مکالمه هــای تلفنی بــا بیش از 
۳۰ شــرکت موفق حاضــر در آذربایجان صورت گرفت. 
ســرانجام، شــرکت هافمن، ۷ روز مانده به جشن، قرار 
مالقاتــی را تنظیم کرد و موافقت خود را برای حضور به 
عنوان اسپانسر این جشن اعالم نمود. چهارشنبه، ۲۰ 
اسفند، کمک نقدی این شرکت هم واریز شد. زومار هم 
که اســتارت آپ جمعی از فارغ التحصیالن آذربایجانی 
شریفی است، برای کمک به برنامه ملحق شد تا از لحاظ 

مالی به نقطه سربه سر رسیده باشیم.

عید در عید
رســانه تیــم اجرایــی، قبــل از روز جشــن در طراحی 
پوســترهای متعدد و آماده کردن تیزر جشن، پرقدرت 
عمل کرده بــود و آن ها را از طریق کانال ها و درگاه های 
مختلف، به نظر دانشــجوهای شــریفی رسانده بود. به 

هرحال تبلیغات را در حد توان مان انجام داده بودیم.
دامنــه ای از ســامانه لحظه نــگار خریداری شــده بود 
تا جشــن بــا کیفیــت Full-HD پخش شــود. صفحه 
اســکای روم معاونــت فرهنگی نیز برای پخــش برنامه 
در نظــر گرفته شــده بود. اما مشــکالت موجود در این 
سامانه، مانع از پخش کامال سالم از این درگاه در دقایق 

اول برنامه شد.
دکتــر فخارزاده، معاون فرهنگی اجتماعی دانشــگاه، 
دکتر تقوی، استاد مرکز فلسفه و دکتر متفکرآزاد، عضو 
هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی، مدعوین ویژه 
جشــن بودند. گروه موســیقی هم حضور دائمی روی 
صحنه داشــت و قطعات شاد و نوروزی آذربایجانی را به 

صورت زنده اجرا می کرد.
دو ســفیر مرکز بهداشت هم جهت بررسی نحوه اجرای 
پروتکل های بهداشــتی حاضر بودنــد. به خاطر فراهم 
شدن وضعیت استاندارد بهداشتی و کرونایی در مراسم 
از جانب مســئول اجرایی تیم برگزاری، هیچ مسئله ای 
از این لحاظ وجود نداشــت. البته با توجه به اینکه غیر 
از اعضای اجرایی و ســه مهمان برنامه، شخص دیگری 
در برنامه حضور نداشت، تمام حساسیت های محتمل 

برطرف شده بود.
مجری در صحبت هایش سعی می کرد آذربایجان و آداب 
و رسوم نوروزی آن را معرفی کند. هدیه های مهمانان هم 
به نحوی در نظر گرفته شــده بود تا هم ارزشمند باشند 
و هــم از زیبایی ها و اســطوره های آذربایجــان تعریف 

کرده باشیم.

سعید 
فرهادی گزارش

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  874
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بخش خبری



راه شهادت از دانشگاه می گذرد

یکی مثل ما
مصطفی در سالگرد شهدای ۱۷ شهریور میدان ژاله 
به دنیا آمد. ســال ۷۷ وارد شــریف شــد و چهار سال 
بعدش هم مدرک کارشناســی مهندسی شیمی را از 
شــریف گرفت و رفت دنبال باقــی زندگی اش خارج 
از شــریف تا ۲۱ دی ۹۰، در خیابــان گل نبی تهران 
بمب مغناطیسی به خودرویش وصل کنند و در کنار 
رفیقش، رضا قشــقایی بشوند ســومین و چهارمین 
شهدای صنعت هسته ای ایران. بعد از شهادت، عنوان 
دانشمند قبل نام مصطفی قرار گرفت و از افتخارهای 
علمــی و پروژه هــا و مقاله هــای ISIاش در دوران 
کارشناسی روایت هایی عجیب وغریب به گوش رسید، 
اما به نظرم اینها جفای در حق او بود، اصال هر روایت 
اســطوره ای و خالف واقع از یک اســطوره جفای در 
حق اوست. مصطفی یک فارغ التحصیل کارشناسی 
یک رشته مهندســی بود، حاال این کارشناسی و این 
مهندسی را در شریف خوانده بود ولی مگر هر سال از 
این مهندس ها و از این کارشناس ها کم از در دانشگاه 
خارج می شــوند؟ مصطفی در زمان شهادت معاون 
بازرگانی سایت هسته ای نطنز بود، یعنی سرش بیشتر 
بــا بازرگانی و تجارت و تأمین قطعــه و کاال و واردات و 
گمرک گرم بود تا حساب وکتاب و فرمول و شبیه سازی 
و نرم افزار. مصطفی رفته بود زیر یک خم یک کار برای 
یک صنعت و هرچه در توان داشــت، گذاشــته بود تا 
حساب وکتاب و فرمول ها و شبیه سازی ها لنگ چیزی 
نمانند و چرخ صنعت هسته ای بچرخد. کار مصطفی 
همان قــدر بــرای هســته ای که می خواســتیم حق 
مسلم مان باشد، مهم بود که تئوری های علیمحمدی 
و حساب وکتاب های شــهریاری. همان قدر مهم بود 
که یک روز قبل از دومین سالگرد علیمحمدی و یک 
سال و یک ماه و ۱۳ روز بعد از شهریاری او را هم زدند تا 
نباشد و کار هسته ای لنگ بماند. همان قدر مهم بود که 
تندیسش کنار شریف واقفی و علیمحمدی و شهریاری 
و عباسپور وسط دانشگاه است و هر روز می بینیمش.

جای خالی روزنامه، جای خالی تاریخ
از سال ۹۰ تاریخ نگاری کردن کار سختی ست، حتی 
برای کســی که دانشــگاه را آن سال از نزدیک دیده، 
چه برســد به کســی که باید دیده ها و شنیده هایش 
از سال های بعد را با آرشیوهای معدود به جامانده از 
آن سال تطبیق دهد و از اولین سال دهه ۹۰ بگوید. 
حاال این وسط رسانه ای مثل روزنامه هم در کار نباشد، 
کار ســخت تر و سخت تر می شود. روزنامه بهار ۸۸ به 
صورت عملی و بهار ۸۹ به صورت رسمی تعطیل شد 
و تا مهر ۹۱ خبری از آن در دانشــگاه نبود. آن زمان 
هم نمی شــد رفت و یک کانال تلگــرام و یک صفحه 
اینســتاگرام و یک حســاب کاربری توییتر ساخت و 
با خیال آســوده از هرچــه محدودیت، خبرپراکنی و 
گزارش نویســی و روایت گری کــرد. به خاطر همین 
کل آرشــیوی که از فضــای دانشــجویی و فرهنگی 
و اجتماعی شــریف از ســال ۹۰ برای نوشــتن این 
یادداشت در دســتم بود، محدود می شد به تعدادی 
خبر از آرشــیو وب ســایت روابط عمومــی و تعدادی 
شــماره از نشــریه شــریف که باز زیرمجموعه روابط 
عمومی ســت و کار روابط عمومی هم بــا کار روزنامه 
تومانی دوزار توفیر دارد. همین است که اینجا دیگر 
باید گل درشت هایی را فقط نوشت که جایی در آرشیو 
روابط عمومی هم برای خودشان دست وپا کرده اند و 
اثری ازشــان باقی مانده و خرده روایت هایی مهم از 
زیر و بم زندگی دانشــجویی شــریفی ها در دسترس 
نیست که کنار هم بنشینند و تاریخ نگاری دربیاورند.

شریف است و استخر و عبدالسالم و دیگرانش
شــریف کوچک اســت، شــکی در این نیست که این 
شریف برای این بیش از ده هزار دانشجو تنگ است و 
بعضا نفس گیر، اما همین شریف کوچک محل هایی 
دارد که آدم را سرحال می آورد و کاری می کند که تا آخر 
عمر ذهنش پر باشد از ساعت ها و روزهایی که در این 
محل ها گذرانده و البته خاطرات آدم هایی که باهاشان 

در این محل ها گپی زده و نشستی داشته و برخاستی. 
خالصه نمی شود آدم شریفی باشد و به استخرش ننازد 
و خاطرات استخرش محال باشــد که از یادش برود. 
اســتخر شریف البته ســال ۸۹ افتتاح شد و سال ۹۰ 
یک سالگی اش را جشن گرفته؛ استخری که به همت 

دکتر مصلی نژاد در کوچه گلستان که بیشتر به کوچه 
اســتخر شناخته می شود، جا خوش کرد و یک سالی 
می شود که همه دل شان لک زده دوباره بروند داخلش 
و تنی به آب بزنند و خســتگی درس و کار در کنند. از 
آن طرف هم بعضی محل های دانشــگاه هستند که 
آدم هر وقت بخواهد هرچه بلد هست و نیست را بریزد 
روی میز و کاغذ سیاه کند و جوهر تمام، باید یک راست 
برود یک گوشــه دنجی از آنجاها را پاتوقش کند و مرز 
علم بشکافد. ۱۱ اردیبهشــت ۹۰ یکی از دنج ترین و 
پاتوق خیزترین این محل ها ســر از دانشکده فیزیک 
درآورد؛ سالن مطالعه »عبدالسالم« دوست داشتنی 
که ســر خواســتنش بین فیزیکی ها و غیرفیزیکی ها 
دعواســت و به همت خیر خانواده مهندس وکیل در 

دانشکده فیزیک به یادگار مانده است.

کنده ای که حسابی دود می کند
آقای گلی فوتبال جهان کم چیزی نیســت. هنوز که 
هنوز اســت بازیکن های عــادی نزدیک رکوردش هم 
نشــده اند و فقط اسطوره ای مثل رونالدو باید زور بزند 
تا شاید در سی وشش سالگی به رکوردش برسد و این 
رکورد را هم به نام خودش ثبت کند. ۲۷ مهر ۹۰ آقای 

گل دوباره برگشــته بود به خانه جوانی اش تا در بازی 
فوتسال دوستانه بین پیشکسوتان دانشگاه های شریف 
و تهران خودی نشــان دهد. در کنار علی دایی، عادل 
فردوسی پو، کیوان پروین، مهران تنهایی، محمدعلی 
عباسپور، میشاییل پطروس و حسین توکلی تیم شریف 
را تشکیل می دادند و در تیم تهران هم چهره هایی مثل 
محمد حســن انصاری فر، رحمان رضایی، حســین 
عبدی، آتیال حجازی، مهران شفیعی و فرشاد کرمی 
قــرار بود بعــد مدت ها پایی بــه توپ برســانند. البته 
چهره هــای این بازی عالوه بــر پابه توپ های دو تیم، 
شامل سوت به لب ها هم می شد، جایی که محمد فنایی 
و سعید مظفری زاده داوری مسابقه را بر عهده داشتند. 
هتریک علی دایی کافی بود تا شریفی ها بازی را هفت 
پنج از تهرانی ها ببرند و آقای گل نشان بدهد که هنوز 

هم دود از او بلند می شود.

ابتکار شریفی شریف خانی
دهه ۹۰ که شروع شد، دانشگاه به هر بهانه ای ورزش 
را تعطیل نمی کرد تا نمایشــگاه و جشنواره و رویداد 
و مســابقه ای غیرورزشی در ســالن ورزشی محبوب 
شــمال دانشــگاه برپا کند، چرا که آن زمان شریف 
جایی داشــت به اســم محل دائمی نمایشگاه های 
دانشگاه صنعتی شریف؛ محلی دائم که بعدا در سال 
۹۲ تبدیل شــد به مجتمع خدمات فناوری شریف تا 
جایی شیک و نوآورانه برای فناوران و کسب وکارهای 
دانش بنیان داخل دانشــگاه مهیا شود. ۷ آبان ۹۰ 
در این محل دائمی نخســتین نمایشگاه کار شریف 
کارش را آغاز کرد؛ جایی برای کارفرمایان و کارجوها 
تا همدیگر را پیدا کنند و بروند ســر کاروکسب شان. 
دکتر شــریف خانی، دبیــر نمایشــگاه کار از عرضه 
فرصت هــای شــغلی متنــوع و متعــدد و برگــزاری 
هشت کارگاه آموزشــی با موضوعات مختلفی مثل 
اســتراتژی کاریابی، فنون مصاحبه، فنون کاریابی 
و روان شناســی شــغلی در اولین نمایشگاه کار خبر 
داده بود؛ نمایشگاه کاری که در سال های بعد، سالن 
جباری را یک هفته ای از تب وتاب ورزش می انداخت 
و بعدا نسخه ملی اش با نام نمایشگاه کار ایران شروع 
بــه کار کرد و حتــی یازدهمیــن دوره اش به صورت 
مجازی در سال کرونازده ۹۹ برگزار شد. ابتکار دکتر 
شــریف خانی در واقع جایی ســت برای کارفرمایان 
تا نیروی انســانی مناســب پیدا کنند و جایی است 
بــرای کارجویان تــا بتوانند از نزدیک با مســئوالن 

ما که آمدیم دانشــگاه، اســمش بود خوابگاه شــهید احمدی روشن، یعنی 
برای مــا از اولش همین بود، انگار اصال از همان ســال های قبل از انقالب و 
آریامهر بودن شــریف، اســمش احمدی روشــن بوده و هنوز هم هست، اما 
واقعیتــش ماجرا به هشــت ماه پیش برمی گشــت. ۲۶ دی ۱۳۹۰ شــریف تصمیم 
می گیرد قدیمی ترین خوابگاهش را بزند به نام جدیدترین شهیدش و اسم مصطفی 
احمدی روشــن بخورد روی ســردر خوابگاه واقع در محله زنجان که قبال به اسم همین محله نامیده 
می شد؛ همان خوابگاهی که مصطفای شهید روزگار نسبتا کوتاه دانشجویی اش را در آن گذرانده بود.

محمدجواد 
شاکر سال

۱۳۹۰

ساخت استخر دانشگاه که در سال ۸۹ افتتاح شد.

جشن تولد علیرضا احمدی روشن، ۱۱ مهر ۱۳۹۱

بازی دوستانه پیشکسوتان شریف و تهران، ۲۷ مهر ۱۳۹۰

به بهانه رســیدن به ســال ۱۴۰۰ و تمام شــدن سال هایی که دهگان شــان ۹ بود، گفتیم مروری کنیم بر تاریخ دانشــگاه در این ده سال. البته تاریخ 
دانشگاه را می شود از نظر رئیس و معاونین و مدیران روایت کرد، می شود سراغ استادان و کارمندان رفت و می توان هم عینک دانشجویی به چشم 
زد و به این ده سال نگریست. ما راه سوم را برای این ویژه نامه انتخاب کردیم، پس اگر در مرور این ده سال سهم اتفاقات دانشجویی و فضای فرهنگی 
و اجتماعی پررنگ تر اســت، خرده ای بر ما نگیرید. انتظار هم نداشــته باشــید روایت واحدی از این سال ها در ذهن همه ما نقش بسته باشد، هر نویسنده روایت 

خودش را از یک سال نوشته؛ روایتی که شاید نقاط عطفش در روایت شما اصال جایی نداشته باشد و برعکس.
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یک ۹۱ برای دانشجو شدن

منابع انسانی تعداد زیادی از 
شرکت های معتبر کشور )اکثرا 
بخــش خصوصــی( دیــدار و 
گفت وگو کنند، رزومه بنویسند 
و به دست کارفرماها برسانند و 

شغلی مناسب برای خودشان دست وپا کنند.

یک پرونده کش دار یک ونیم ساله
۱۶ آذر ۹۰ در کنار برنامه های روز دانشجوی بی رمق 
پساهشتادوهشــتی، یک خبر مهــم دیگر هم برای 
شریف داشــت. دکتر سید مجتبی عطاردی، استاد 
دانشــکده برق همیــن که پایش را بــه خاک آمریکا 

گذاشــت، بــه اتهام خریــد و انتقال برخی وســایل 
آزمایشــگاهی در سفر قبلی از ســوی دولت ایاالت 
متحده، بازداشــت و مورد بازجویی قرار گرفت و در 
اثر این رفتار با توجه به شرایط جسمی و فشار روحی 
دچار عارضه سکته شده و به بیمارستانی در نزدیکی 
فــرودگاه انتقال پیدا کرد تا از آنجــا  به زندان فدرال 
در شــهر لس آنجلس بــرود. ۵۰ روز بعد از حبس در 
زندان، دکتر عطاردی توانست به قید وثیقه ۴۶۰ هزار 
دالری در منزل برادرش در این شهر ساکن و ترددش 
از طریق دســتگاه GPS کنترل شود. اتهامات دکتر 
عطاردی، ۴ اســفند در دادگاه شهر سانفرانسیسکو 
به او تفهیم شــد؛ هماهنگی در خرید تجهیزات یک 

آزمایشــگاه میکروالکترونیــک و انتقال آن به ایران، 
وســایل و تجهیزاتی که جنبه آموزشــی داشته ولی 
از نظر سیســتم قضایی حکومت آمریــکا این ابراز و 
اقالم تعریفی دومنظوره دارد و جزء کاالی تحریمی 
محسوب می شود. هم شریف و هم دولت تالش ها و 
پیگیری های زیادی برای تبرئه و  آزادی دکتر عطاردی 
در دســتور کار قــرار دادند که ســرانجام در بهار ۹۲ 
به نتیجه رســید و استاد دانشــکده برق در دانشگاه 
مورد استقبال پرشور شــریفی ها قرار گرفت. رئیس 
وقت دانشــگاه، دکتر روستاآزاد در شهریور ۹۱ نامه 
اعتراضی دانشــگاه به این بازداشت غیرقانونی را به 

دست دبیر کل سازمان ملل هم رساند.

ما سهل الورودها
راســتش پایمان که به دانشگاه 
بــاز شــد، بیشــتر حواس مــان 
بــه اســتوارتی بود که بــه جای 
شهشــهانی جلویمان گذاشــته 
بودند تــا ریاضی ۱ را به ســالمت طی 
کنیم و از شهشــهانی فقــط خاطرات 
سال باالیی ها نصیب مان شود. میان ترم فیزیک ۱ هم 
این طور نشان می داد که یا امسال دروس سرویس از 
اسب سرویس کردن مغز و روان دانشجوهای ورودی 
پایین آمده اند یا بعد از یسر امروز، عسر فردایی ست 
که دمار از روزگارمان درمی آورد، هرچند امتحان های 
بعــدی ریاضی ۱ و فیزیک ۱ هــم اهل مدارا بودند و 
ســر جنگ نداشتند و شریفی شــدن را به ریاضی ۲ 
واگذار کردند تــا مکعب های ۴بعدی و انتگرال روی 
ســطح شــلوار کتاب شهشــهانی کابوس شب های 

بهاری مان شود.

تولدت مبارک مرد!
می خواستیم کمی دانش آموز نباشیم و سر و دستی 
بجنبانیــم؛ همین شــد که رفتیم ســراغ نشــریات 
سیاه وســفید و معمــوال تک برگــی دانشــجویی که 
بیشترشان هم سیاســی بودند و چندتایشان جای 
تشــکل »اســمش را نبر« را پر می کردند. این وسط 
در همان بی خبری و گیجی اول دانشجویی متوجه 
شــدیم »نقطه ســرخط« دیگر قرار نیســت منتشر 
شــود ولی در عوض روزنامه شــریف بعد از دو ســال 
تعطیلی به گیشــه نشــریات برگشــته تا هر شنبه و 
سه شــنبه صبح بــرای ما دانشــجوها رنــگ دیگری 
بگیرد و بــا خواندنش هم از این ور و آن ور دانشــگاه 
غافــل نمانیــم و خبری بگیرم و هــم کمی حال مان 
با صمیمت شــوهرعمه ای اش خوب شود. البته آن 
روزها کنار هر نشــریه معموال صندوقی بود که بهای 
نشــریه را در آن می پرداختیــم. همیــن روزنامه هم 
۲۰۰ تومان قیمت داشت و طبعا آن زمان اسکناس 
۲۰۰ تومانی در کیف و جیب آدم پیدا می شد. همان 
روزهای اول مهر بود و داشتیم از همکف ابن سینا رد 
می شــدیم تا به کالسی برســیم که دیدیم بچه های 
بسیج وسط ابن ســینا جشن تولد گرفته اند؛ جشن 
تولدی برای علیرضا احمدی روشن که کمتر از یک 
ســال از رفتن پدرش، آقامصطفی می گذشت. پدر 
علیرضا در شــریف یک دانشجوی عادی بود شاید، 
یک فارغ التحصیل کارشناســی مهندسی شیمی، 
اما اآلن دیگر فخر شریف به حساب می آمد و پسرش 
حتــی در شش ســالگی حســابی در دل بچه هــای 

دانشگاه جا باز کرده بود.

همایون، مرغ سحر!
از اولین دوره مســابقات دانش آموزی و دانشجویی 
روباتیک شریف کاپ که بگذریم، همان اول مهری که 
ما شریفی شدیم، شریف یک خبر خیلی تلخ داشت؛ 
غالمرضا جباری، اســتاد پیشکســوت تربیت بدنی 
دانشــگاه درگذشــته بود. جباری بــرای من یعنی 

مقاومــت ناکامی که در مقابــل تخریب زمین چمن 
دانشــگاه و تبدیل آن به ساختمانی برای دانشکده 
هوافضا به خرج دارد، یعنی مقاومتی که باعث شــد 
سالن ورزشی شمال دانشگاه برای دانشجوها باقی 
بماند و اســم خودش بعد از رفتنش روی در ورودی 
آن نصب شــود، یعنی وقتی نیست، دانشگاه به هر 
بهانه ای ورزش را تعطیل می کند و سالن را به جشن 
و نمایشگاه و همایش اجاره می دهد، یعنی ورزش در 

دانشگاه فوق برنامه و تعطیل بردار نیست.
ترم اول در شریف زیبایی های خودش را هم داشت؛ 
شــاید بــرای ما عشــق فوتبالی هــا بازی دوســتانه 
پیشکســوتان شــریف و هنرمندان در یادبود استاد 
جباری فقید مهم ترینش بود. پیشکســوتان شریف 
برای ما می شد عادل و دایی که دعواهایشان جایی 
در ســالن جباری نداشت. در آن طرف هم همایون 
شــجریان، کامبیز دیربار همراه با اضافه وزنش، برزو 
ارجمند، ســام درخشــانی، رضا یزدانــی، آقاکریم 
باقری، پژمان جمشــیدی که هنــوز هنرش همان 
تک گل ملی اش به حساب می آمد، اشکان نامداری 
و شــهرام فخار در تیم هنرمندان جمع شده بودند. 

چهــار گل علی دایی 
و دروازه خالی ای که 
عــادل خــراب کرد و 
تــکل خشــن پژمان 
پای  جمشیدی روی 
عادل که فرســتادش 
از  را  نیکمــت  روی 
آرشــیو یادم مانده اما 
فریاد دانشجویی که 
گفت »همایون، مرغ 
سحر« خیلی شفاف 
هنوز در گوشم هست 
و عکس های یادگاری 
که پســرهای سالن با 

ســتاره ها می گرفتند، چرا کــه دخترها از تاالر ۲ و با 
ویدئوپرژکتور فقط تماشاچی بودند.

اعتراض صنف بی نماینده
نشســته بودیم داخــل اتاق و چای دم کــرده بودیم 
و کتاب مان باز بــود و درس مــان را می خواندیم، از 
تلگــرام و توییتر هم خبری نبــود که حواس برایمان 
نگذارد. اتاق مان مشــرف بــه ورودی خوابگاه بود، 
خوابگاه طرشت ۳. به خاطر همین از همان اول که 
بچه ها جمع شدند جلوی در و تعدادشان از حدی که 
همهمه شان به طبقه سوم بلوک ۲ برسد، بیشتر شد، 
دیگر حواس مان به درس نبود و شــال و کاله کردیم 
که برویم و ببینیم چهارتا دانشجو وقتی دور هم جمع 
می شــوند و پای مسئول دانشگاه را آن وقت شب به 
خوابگاه می کشــانند، حرف حساب شان چیست؟ 
راســتش بدمان نمی آمد دانشــجو شــویم و حضور 
هرچند ساکت و منفعل در آن تجمع شبانه خوابگاه 
شروعی بود برای دانشجو شدن. دو سالی از آخرین 
انتخابات شــورای صنفی دانشــگاه می گذشــت، 
یک ســالش کــه خــب طبیعــی بــود اما یک ســال 
بعدش نه. دانشــگاه 
در موعــد انتخابــات 
اعــالم  قبــل  ســال 
کرده بود کــه امکان 
برگــزاری انتخابات تا 
آیین نامه  ابالغ  زمان 
جدید شورای صنفی 
از طــرف وزارت علوم 
نیست و همان شورای 
بــه  قبلــی  صنفــی 
کارش ادامه می دهد. 
وقتی تا اواخر ترم بهار 
آیین نامه جدید  قبل 
نمی شــود،  بــالغ  ا

بچه هــای صنفی اجــازه برگــزاری انتخابات طبق 
آیین نامــه قبلی را از معاونت دانشــجویی می گیرند 
و اطالع رســانی و ثبت نام نامزدهــا را پیش می برند 
اما دوباره با این اســتدالل که آیین نامه جدید هنوز 
ابالغ نشــده و بعضا شــورا هم کارهــای غیرصنفی 
کرده، مجــوز برگزاری انتخابات صادر نمی شــود و 
یک شورای نصفه ونیمه می ماند و اعضایی که بعضا 
فارغ التحصیل شــده اند و بعضا هم خسته و ناامید. 
البتــه در این بیــن زمزمه هایــی از تعلیق شــورای 
صنفی هم به گوش می رســد که احتماال بی ربط به 
موضع گیری ها و بیانیه های سیاسی شورای صنفی 
در حوادث بعد از انتخابات ســال ۸۸ نیســت. نبود 
شورای صنفی درست وحسابی همراه با اعتراض به 
کیفیت پایین غذای دانشــگاه و افزایش قیمت آن و 
امنیت پایین محل های عبورومرور اطراف دانشگاه و 
خوابگاه، دست به دست هم می دهد تا اعتراض های 
متعددی در خوابگاه های دانشجویی و حتی مقابل 
سلف دانشگاه شــکل بگیرد. در بیشتر تجمع های 
اعتراضــی، چــه در دانشــگاه و چــه در خوابــگاه، 
مسئوالن معاونت دانشجویی بین دانشجوها می آیند 
و شنونده اعتراض ها و نقدها و پاسخ گوی مطالبات 
هستند. ســرانجام آیین نامه جدید شورای صنفی و 
دســتورالعمل اجرایی آن ابالغ می شود تا دانشگاه 
بعد از دو ســال دوبــاره رنگ انتخابــات صنفی را به 
خودش ببیند و مســائل صنفی از بالتکلیفی خارج 

شود.

علم، ثروت و مدرک شریف
پردیس بین المللی شریف سال ۸۴ و با هدف تقویت 
همکاری با مراکز علمی جهان و جذب دانشــجوی 
خارجــی در جزیره کیــش و با همکاری دانشــگاه 
کیش تأســیس شد؛ چرا جزیره کیش؟ چون جامعه 
هدف این پردیس برای جذب دانشــجوی خارجی 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس بوده و استقرار در 
جزیره کیش می توانســت به ایــن هدف کمک کند 
امــا اســتانداردهای باالیی که پردیــس برای جذب 
دانشجو تعریف کرده و شاید کمی دالیل و انگیزه های 
سیاســی مانــع تحقق این هدف می شــود و خبری 
از دانشــجوی خارجی و تدریس به زبان انگلیســی 
نیســت. در عمل پردیس دانشگاهی می شود برای 
آنها که بدشــان نمی آید جایی با برند شــریف درس 
بخوانند و البته پول شان هم به این بد نیامدن و میل 
داشتن می رسد. از ۸۴ که به ۹۱ می آییم، دانشگاه 
تصمیم می گیــرد ترافیک هوایی بین تهران و کیش 
را کاهش دهد و پردیس را بیاورد تهران تا کالس های 
دانشــجوهای پردیس هم در همین حوالی خیابان 
آزادی خودمان برقرار باشــد و همه دور هم از سفره 
برند شریف لقمه ای بردارند. گویا مشکل قانونی در 
جذب دانشجو برای پردیس کیش دانشگاه را به این 
فکر وامی دارد که یک پردیس خودگردان هم در تهران 
و در کوچه گلستان راه اندازی کند، جلوی استخر و 
در ساختمانی که از همکاری شریف با دانشگاه آخن 

به یادگار مانده است.

محمدجواد 
شاکر

سال

۱۳۹۱

سال

۱۳۹۰

ایستگاه پایش کیفیت هوا در دانشگاه صنعتی شریف که ۲ مرداد ۱۳۹۱ مورد بهره برداری قرار گرفت.

مرحوم غالمرضا جباری، رئیس سابق تربیت بدنی 
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پرونده



روحانی را در جابر شناختم

پذیــرش دانشــجو در پردیس 
کیش از طریق بررسی سوابق 
تحصیلــی و مصاحبــه بــود. 
ورودی های مهــر ۹۱ پردیس 
تهران هم کــه از کیش منتقل 
شــده بودند، از همیــن طریق جذب شــده بودند و 
ورودی های بهمن ۹۱ هم کاری به کار کنکور نداشتند. 
اما ورودی های ۹۲ ترکیبی از کنکور و مصاحبه و سوابق 
تحصیلی را برای ورود به دانشگاه پشت سر گذاشتند 
و ورودی های ۹۳ به بعد کامال از طریق کنکور و بدون 
بررسی سوابق تحصیلی وارد پردیس شدند. دانشگاه 
سال ۹۵ تصمیم گرفت دیگر دانشجوی پردیس جذب 
نکند تا طرح و برنامه جدیدی برای آن نوشته شود. به 
این ترتیب دفترچه کنکور سراسری سال های ۹۶ و ۹۷ 
دیگری اسمی از پردیس شریف نداشت، اما سال ۹۸ 
پردیس با سروشــکل جدید دوباره دانشجو پذیرفت. 
سروشکل جدید پردیس براســاس آموزش یکسان و 
ارزش یابی یکسان است، یعنی دانشجوهای پردیس 
ســر کالس های دانشــجوهای عادی می نشینند و 
امتحان شــان هم هم امتحان های معمولی شــریف 
اســت ولی در مدرک شــان قید پردیــس خودگردان 
تهران ذکر می شــود. خالصه اســم پردیــس در دهه 
۹۰ مترادف اســت با بحث درباره عدالت آموزشــی و 
خصوصی ســازی آموزش و چپ ها و راست هایی که 

دعواهایشان تمامی ندارد.
البتــه این را هــم باید گفت که پردیــس بین المللی 
کیــش هــم همچنــان بــه کارش ادامــه می دهد و 
حساســیت کمتری هم نســبت به پردیــس تهران، 

چه از ســوی فعالین 
دانشــجویی و چه از 
ســوی تصمیم گیران 
آن  روی  دانشــگاه 
وجود دارد؛ پردیسی 
کــه حتــی از رشــته 
بــرای  تجربــی هــم 
مهندسی  رشته های 
دانشــجو می پذیرد و 
بعضا پیــش آمده که 
درآمــد پردیس تهران 
هم خــرج آن شــده 

است.

اول شریف آی دی، بعد نت
دانشــگاه ســال ۹۱ تصمیم می گیرد سروســامانی 
بــه وضعیت اســتفاده از اینترنت بدهــد و چاره کار 
را در اختصــاص حســاب کاربــری مشــخص به هر 
استفاده کننده درون دانشــگاه می بیند. در نتیجه 
مرکز محاســبات آن زمان که اآلن با نام مرکز فناوری 
اطالعات و ارتباطات شناخته می شود، پروژه شناسه 
شریف یا همان شــریف آی دی را راه اندازی می کند 
تا اتصال به اینترنت دانشــگاه فقط با استفاده از آن 
امکان پذیر باشد. در فاز اول این پروژه خوابگاهی ها 
ملزم به اســتفاده از شناسه شــریف می شوند تا در 
فازهای بعدی این الزام به کل دانشــگاه تسری پیدا 
کند. دانشگاه از همان اول هم مدعی ست که کاری 
به کار محتوا نــدارد و از طریق این پروژه فقط حجم 

از  ترافیک اســتفاده 
را مدیریت  اینترنــت 

می کند.

سالم آخر پرحاشیه
۹۱ حتــی در آخرین 
روزهایش هم خاطره 
ی  ر نــدگا ما ی  بــرا
ه  و گــر  . شــت ا د
یاریگران به مناسبت 
جشن ۱۵ سالگی اش 
تصمیم می گیرد یک 
برنامــه خیریــه برپــا 
کند؛ برنامه ای خیریه 
با اجرای علی ضیاء، حضور عادل فردوسی پور و البته 
کنسرت احسان خواجه امیری که حدود ۲۸۰۰ نفر 
را با وجود قیمت نسبتا باالی بلیط در سالن جباری 
در روز ۲۲ اسفند جمع می کند. البته همه جمعیت 
حاضر در ســالن شریفی نیســتند و به نظر می رسد 
حدود یک پنجم شــرکت کننده ها از بیرون دانشگاه 
هستند. اجرای کنسرت و برخی حرکات و رفتارهای 
حاضرین در ســالن در حین آن اعتراض تعدادی از 
گروه های دانشجویی را به همراه دارد که در آخرین 
روزهای ســال ۹۱ بیانیه ای علیه این برنامه منتشــر 

می کنند تا سال بدون حاشیه به پایان نرسد.

قیدار هم برای ۹۱ بود
افتتاح نیروگاه خورشــیدی ۲۰ کیلوواتی پشــت بام 

دانشــکده بــرق بــا ۱۰۰ صفحه خورشــیدی )۱۶ 
مهر(، جشــنواره بزرگ و پرطمطراق »۲۳ سال« که 
پاییز ۹۱ زیاد پوســترهایش را بــر در و دیوار دیدیم و 
آخرش نفهمیدیم دقیقا مخلص کالمش چیســت، 
حضــور رضا امیرخانی به بهانه انتشــار کتاب قیدار 
به دعوت انجمن اســالمی مستقل )۲۵ آذر(، نصب 
تابوهای سیگار ممنوع در سطح دانشگاه، برگزاری 
اولین دوره مسابقات حل مسائل مهندسی شیمی و 
نفت به کمک کامپیوتر یا SC۳ )۳ اسفند( و برگزاری 
جشنواره پیشگیری از اعتیاد با حضور امین تاریخ و 
اجرای علیرضا افتخاری در افتتاحیه آن )۲۹ بهمن تا 
۲ اسفند( از دیگر خاطراتی ست که از پاییز و زمستان 
۹۱ شــریف حداقل در ذهن من و تا حدودی آرشیو 

روزنامه باقی مانده است.

ترم بهار، کوتاه تر از 
کوتاه

راســتش برای مایی که 
آمده بودیم در روزهای بعد از ۸۸ 
)ســخت نگیرید، واقعا ۹۱ هنوز 
بعد از ۸۸ به حساب می آمد( سرمان را پایین بیندازیم 
و درس مــان را بخوانیــم، کوتــاه شــدن دو هفته ای 
دومین ترم مان در شــریف قرار بــود تنها عایدی مان 
از انتخابات باشــد. بدون تعارف وزارت علوم از تکرار 
۸۸، هرچند در ابعادی کوچک تر ترس داشــت و به 
همین خاطر در بخش نامه ای به دانشــگاه ها تأکید 
کرده بود که امتحانات شان را قبل یا بعد از انتخابات 
برگزار کنند و موقع انتخابات در دانشــگاه را ببندند. 
اوایــل این طور بــه گوش می رســید که شــریف راه 
خــودش را می رود و از بخش نامه وزارت علوم تبعیت 
نمی کند اما اواخر فروردین شورای دانشگاه تصویب 
کرد کــه بازه امتحانــات قبل از انتخابات اســت. به 
این ترتیــب فکر می کنــم ما بچه هــای مکانیک که 
چهارشنبه عصر امتحان استاتیک داشتیم، آخرین 
دانشجوهایی بودیم که از در دانشگاه خارج شدیم و 
حتی مجبورمان کردند همان عصر وسایل مان را هم 
از خوابگاه جمع کنیــم و برویم پی کار و زندگی مان. 
ترم های بهار هیچ کس هم کاری به کارشــان نداشته 
باشــد، در حالی که سر کالس ها خواب هوش از سر 
آدم می پراند، به سرعت رگبارهای بهاری می گذرند، 
حاال آن ترم دو هفته هم از ته شان زده بودند تا عیش 
ما تــرم دومی ها با درس هایی که غوره نشــده، مویز 

شدند، کوک کوک شود.

آن عصر کسی فکرش را نمی کرد
البتــه هرقدر هــم ما می خواســتیم بی ســروصدا و 
ســرپایین فقــط درس مــان را بخوانیــم، آن معدود 
بارهایی که سربه هوا می شدیم و سری می چرخاندیم 
و پوســترها را می دیدیــم، کمی دل مــان می رفت و 
ناخنکی به اردیبهشــت انتخاباتی شریف می زدیم. 
در روزهــای تعلیــق انجمــن اســالمی، بــود و نبود 
فضای سیاســی رســمی گره می خورد به بســیج و 

معاونــت فرهنگــی اجتماعی دوره دکتــر دهقانی. 
»کافــه انتخابــات« میزگردهــا و مناظره هایــی بود 
بــا حضــور فعالیــن دانشــجویی فعلــی و ســابق، 
ســردبیرهای نشــریات سیاســی دانشــگاه و حتی 
استادان دانشکده های مختلف و از نقد جریان های 
اصول گرایــی و اصالح طلبــی تــا نســبت واقعیــت 
موجود بــا آرمان هــای انقالب در آن پیدا می شــد. 
در کنار کافــه انتخابات و بحث ها نســبتا داغش در 
فضای باز، نشریات سیاسی و سیاه وسفید آن روزها 
هم اردیبهشــت پرکاری را پشت ســر گذاشتند، اما 
نگاه ها بیشتر به ســالن جابر و سلسله نشست هایی 
با عنوان »به ســوی حماســه سیاســی« بود که پای 
خیلی از نامزدهای احتمالی و مطرح را به دانشــگاه 
کشاند و در معرض ســوال های دانشجوها قرار داد؛ 
محمدرضاعارف که راهی جــز حضور متصور نبود، 
مصطفی پورمحمدی که می گفت به نفع هاشــمی 
کنــار نمــی رود، محمدباقــر قالیباف که با ماشــین 
شهرداری به شریف آمد و درجابر و همکف دانشکده 

شیمی جای برای ســوزن انداختن باقی نگذاشت، 
محمــد ســعیدی کیا و محمدحســن ابوترابــی که 
دانشجوها استقبال چندانی از حضورشان نداشتند و 
البته مهم ترین و پرحاشیه ترین شان که شیخ کلیددار 
بود. حسن روحانی ۲۳ اردیبهشت به شریف آمد، آن 
هم در روزهایی که هنوز خیلی شناخته شــده نبود و 
احتمال ماندنش در انتخابات و رأی آوردنش بســیار 
پایین، شــاید اصال همین حضور در شــریف کمک 
زیادی به مطرح شــدن اســم او در جامعه داشــت. 
روحانــی در آن عصر دوشــنبه از اعتقاد و ارادتش به 
هاشــمی گفت و حتی احتمــال کناره گیری اش در 
صــورت حضور هاشــمی را مطرح کــرد. البته اصل 
جنجال هــای آن عصر دوشــنبه به تنــش و درگیری 
بین رئیــس ســتاد دانشــجویی روحانــی و مجری 
برنامه برمی گشت که بر سر نحوه انتخاب و خواندن 
ســوال های دانشجوها بین شان شــکرآب شده بود. 
روحانی یک ماه بعد از آن عصر شلوغ، شاید در کمال 

ناباوری خیلی ها رئیس جمهور دهه ۹۰ ایران شد.

تیشه به ریشه مدیریت و اقتصاد
بهار ۹۲ شــریف اگرچــه هم کوتاه بود و هم در ســایه 
انتخابــات، اما چند اتفاق دیگرش را به کمک حافظه 
و آرشیو روزنامه می توانم به یاد بیاورم. شاید مهم ترین 
اتفاق برای شــریف صفر شــدن ظرفیت دانشــکده 
مدیریت و اقتصاد در کنکور ارشــد بــود. وزارت علوم 
ظرفیت تمام رشــته های دانشکده مدیریت و اقتصاد 
برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ را به بهانه غیرمجاز بودن 
این رشته ها و با ادعای ترویج تک بعدی علوم اجتماعی 
و انســانی صفر اعــالم می کند. البته مشــکالت این 
دانشکده برای جذب دانشجو از چند سال قبلش شروع 
شده و حتی زمزمه های تعطیلی دانشکده هم به گوش 
رســیده اما مقاومت مسئوالن دانشگا ه و پیگیری آنها 
در این دانشکده را باز نگه داشته است. این خبر که به 
رسانه های داخلی و خارجی هم رسیده، واکنش های 
متفاوتی در ســطح دانشــگاه دارد؛ شــورای صنفی 
مخالفتش را همراه با جمع آوری امضا از دانشــجوها 
اعالم می کنــد، اما گروهی از شــریفی ها بــا عنوان 
فعالین فرهنگی شریف و گروهی از دانش آموختگان 
این دانشکده در حرکتی عجیب ضمن موافقت با صفر 
شدن ظرفیت، خواســتار تعطیلی این دانشکده هم 
می شوند. انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد 
امیدها را برای بازگشــت ظرفیت دانشکده مدیریت و 
اقتصاد به یأس تبدیــل می کند، چرا که در آن خبری 
از ظرفیت برای این دانشکده شریف نیست. موضوع 
آن قدر داغ می شود که برخی نامزدهای انتخابات هم 
در تبلیغات شان سراغ آن می روند و تقصیرها را متوجه 
دولت می دانند. در نهایت رایزنی ها و نامه نگاری های 
رئیس و دیگر مسئولین دانشگاه با وزارت علوم و شورای 
عالی انقالب فرهنگی غائله را فیصله می دهد و ظرفیت 
این دانشکده در دو گروه مدیریت و اقتصاد به دفترچه 
انتخاب رشته کنکور ارشد برمی گردد، هرچند کمتر 
از میزان درخواســت دانشــگاه. در نهایت خطر صفر 
شدن ظرفیت و تعطیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد با 
بهانه هایی مثل بی توجهی به علوم انسانی اسالمی و 
تک بعدی بودن دانشکده، با تغییر دولت از بیخ گوش 

شریف می گذرد.

محمدجواد 
شاکر سال

۱۳۹2

سال

۱۳۹۱

حضور پرحاشیه حسین شریعمتداری در سالن جابر، ۱۶ آذر ۱۳۹۲

 آزادی و بازگشت دکتر عطاردی از آمریکا،
۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
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آیفون ۵ برای آلبرتای ۲
۲۷ فروردین، فریدون عباسی، 
رئیس وقــت ســازمان انرژی 
اتمــی در میزگــردی با عنوان 
»صنعت هســته ای: هزینه یا فرصــت« به همراه دو 
نفر از صاحب نظران صنعت هسته ای در سالن جابر 
شرکت می کند که با استقبال زیاد رسانه های داخلی 
و خارجی و البته اســتقبال نســبتا کم دانشــجوها 
در ماه هــای آخــر دولت دهم مواجه می شــود. ۱۰ 
اردیبهشت هم موعد رونمایی و اکران مستند »میراث 
آلبرتا ۲« است که برایش تبلیغات زیادی هم در سطح 
دانشــگاه شده و حتی یک آیفون ۵ قرار است در روز 
اکران با قرعه کشــی هدیه داده شود. ۲۵۰۰ نفری 
برای تماشای مســتند به ســالن جابر می آیند و در 
کنار عوامل شریفی ساخت مستند و با اجرای علی 
ضیاء، از شــریفی های خارج از کشور درباره اپالی 
می شــنوند. آزادی و بازگشت دکتر عطاردی، استاد 
دانشــکده برق پس از تبرئه در دادگاه های آمریکا و 
استقبال از او در دانشگاه، وعده تأسیس دانشکده 
معماری و دانشــکده طراحی صنعتی در مراسم روز 
استاد و تقدیر از پیشکسوتان مرکز گرافیک که البته 
نه تنها عملی نشده که دیگر حرفی از آن هم نیست 
و کنســرت گروه بیدل و حسام الدین سراج در سالن 
جباری )۲۸ اردیبهشت( از دیگر روزهای خاص بهار 

۹۲ شریف به شمار می رود.

مسجدی که بزرگ شد، هیئتی که به کربال 
رسید

پاییــز ۹۲ کــه دوباره به دانشــگاه برگشــتیم، هنوز 
مهر نشــده، طرح توسعه مســجد دوست داشتنی 
دانشــگاه هم زمان با میــالد امام رضــا )ع( افتتاح 
شد. مهمان ویژه افتتاح حسینی، وزیر ارشاد دولت 
دهــم، حاج آقــا نقویــان و دکتر حجــت، مهندس و 
معمار مسجد بودند تا بعد از شش ماه ساخت وساز، 
ظرفیــت مســجد ۵۰ درصد بیشــتر شــود و موقع 
نمازهــای ظهــر و عصــر جمعیــت کمتــری بیرون 
بماننــد. مســجد و حول وحوشــش یک ســورپرایز 
دیگــر هم بــرای پاییــز دارد؛ اولیــن اردوی اربعین 
هیئت الزهراء )س( دانشــگاه. آن ســال ۴ اتوبوس 
از دانشــجوها و فارغ التحصیالن و استادان شریف 
برای شــرکت در پیاده روی و زیارت اربعین حسینی 

به عــراق می روند تا مقدمه ای باشــد برای اردوهای 
سال های بعد و شکل گیری اردوی مجزای استادان 

و فارغ التحصیالن و موکب مرز مهران.

چرخی که کاش هنوز می چرخید
دانشــگاه قبل از برگشت ما هم روزهایی برای روایت 
داشــت؛ مثال ۷ شــهریور بــرای اولین بــار TED به 
دانشــگاه آمد تا در TEDx شریف رضا کیانیان، رضا 
امیرخانی، عادل فردوسی پور، شهرام ناظری، لیلی 
گلستان، دکتر سهراب پور و چند نفر دیگر ارائه هایی 
برای حاضرانی که بلیط گران قیمت ۳۵۰ هزار تومانی 
همایش را خریده بودند،، داشــته باشــند. بازگشت 
پاییــزی ما البته هم زمــان بود با آغاز بــه کار یکی از 
زیبایی های شــریف در اوایل دهه ۹۰ که متأســفانه 
خیلی دوام نداشت: چرخ فرهنگی؛ یک چرخ برای 
توزیع نشریات و روزنامه های داخل و بیرون دانشگاه 
همراه با بساط چای و شربت و آش و ... که گاهی بین 
تاالر و ابن ســینا پیداش می کردیــم و گاهی در لوپ 

جلوی کتابخانه مرکزی.

چشم مان به پرتاب خشک شد
۲۹ آبان شریف از یکی از محصوالت فناوری مهمش 
در ســالن جابــر و در حضــور دانشــجوها رونمایی 
می کنــد؛ ماهــواره شریف ســت کــه قرار اســت با 
ماهواره بر سفیر امید ۲ به عنوان چهارمین ماهواره 
ایرانی به فضا پرتاب شود و با مأموریت تصویربرداری 

و ارسال داده های تصویری در مداری دور زمین قرار 
گیرد. ۲ آذر نوبت رونمایی رســمی از شریف ست در 
حضــور مســئولین و تحویل آن به ســازمان فضایی 
در ســالن کهربای دانشکده برق اســت. همان روز 
دانشــجوها و استادان و خبرنگارها با در بسته سالن 
مواجه و از لغو مراســم باخبر می شوند. درخواست 
ســازمان فضایی علت لغو مراســم بوده اما دلیل آن 
شــاید هنوز هم خیلی دقیق مشخص نشده باشد. 

برخــی حرف وحدیث هــا از این حکایــت دارند که 
ســازمان هوافضای وزارت دفاع به عنوان مجموعه 
پرتاب کننــده با توجــه به پرتاب هــای ناموفق اخیر 
نمی خواهــد ماهــواره جدیــدی بــه صــف انتظار 
پرتاب اضافه شــود و ســازمان فضایی هم با توجه با 
چالش هایی که در سرویس گرفتن از سازمان هوافضا 
دارد، مایل اســت بهترین انتخابش را برای پرتاب به 
ســازمان هوافضا بســپارد. گویا در داخل ســازمان 
فضایــی بحث هایی برای انتخاب بین شریف ســت 
و ماهواره مبین، ســاخت دانشگاه علم وصنعت که 
اسمش با توجه به تغییر دوات به تدبیر عوض شده، 
پیش می آیــد و برخــی حرف های از بــاال تأکید به 
پرتــاب مبین به جای شریف ســت دارد. در هر حال 
بعد از گذشت بیش از ۷ سال از رونمایی شریف ست 
و قول های زیاد برای پرتــاب آن و حتی تغییر نامش 
به ماهواره دوستی، هنوز شریف پایش را به خارج از 

جو زمین نتوانسته باز کند.

استادیوم جابر
۹۲ دو نفر جابر را استادیوم کردند؛ اولی اش روحانی 
بود و دومی اش حسین شریعتمداری. دانشگاه برای 
۱۶ آذر از روحانی دعوت کرده بود تا در اولین ســال 
حضورش در پاستور و در روز دانشجو به شریف بیاید، 
اما روحانی آب وهوای بهتر دانشگاه شهید بهشتی را 
به ترافیک و دود آزادی ترجیح داد. انجمن اسالمی 
مستقل هم مستقل از دعوت دانشگاه رفته بود سراغ 

شــریعمتداری تا روز دانشجو را در همایش »شصت 
ســال مرگ بر آمریکا« با حضور مدیر مسئول روزنامه 
کیهان گرامی بدارد. از چند روز قبل از برنامه تعدادی 
از دانشجوها قرار و مدار گذاشته بودند که استقبال 
گرمی از شــریعمتداری داشته باشــند. برنامه چند 
بخش داشت؛ اجرای چند ترانه از سوی حامد زمانی، 
سخنرانی شریعتمداری، مناظره صادق زیباکالم و 
علی خضریان و تقدیر از خانواده شهدای هسته ای به 

بهانه سالروز تولد دکتر مجید شهریاری. جو دوقطبی 
و متشنج سالن از زمان اجرای حامد زمانی مشخص 
بــود و تا اواخر مناظره هم فروکــش نکرد. البته اوج 
آن مربوط به ســخنرانی شریعتمداری بود و آنجایی 
که تعدادی از دانشــجوها در عقب سالن در حرکتی 
استادیومی پشت به سن شروع کردند به شعار دادن 
علیه کیهان و شــریعتمداری و هو کردن او. خالصه 
۱۶ آذر که شب شد، حواشی برنامه سالن جابر داغ تر 
از برنامه دیگر دانشگاه ها روی صفحه خبرگزاری ها 

قرار گرفت.

فردو قلب ماست
از پاییــز نگذشــته، می تــوان روزهــا و خاطــرات 
دیگــری را هــم در تقویــم نشــان دار کــرد: اهدای 
یک ســاختمان از ســوی جواد موفقیــان، نیکوکار 
تهرانی به دانشــگاه برای تأســیس »مرکز تحقیقات 
فناوری های توان بخشی هوشمند«، درگذشت دکتر 
کارگر نوین، استاد دانشکده مکانیک در اثر عارضه 
قلبی حین ورزش در ســالن جباری، حلقه انسانی 
دانشــجوهای دانشگاه های کشــور دور تأسیسات 
هســته ای فردو در روز ۲۸ آبان با هــدف حمایت از 
دســتاوردهای هســته ای ایران و تیم مذاکره کننده 
ایرانی که شــریفی ها ایده اش را مطرح کرده و باقی 
دانشگاه ها هم به آن پیوسته بودند و نخستین اقدام 
کمیته دانشــجویی »حفظ و توســعه دستاوردهای 
هسته ای ایران« بود، برگزاری دومین دوره مسابقات 
روباتیک شریف کاپ و مســابقات طراحی و ساخت 
موتورسیکلت برقی، حضور هوشنگ مرادی کرمانی، 
خالــق قصه هــای مجید به دعــوت مرکــز زبان ها و 
عضویــت دکتر فتوحــی به عنوان ســومین ایرانی و 

.IEEE سومین شریفی در

سخن سواری با رامبد
از زمســتان ۹۲ خیلــی خاطــره واضحــی در ذهن 
ندارم. آرشــیو روزنامه بیشــتر به کمکم می آید. ۱۵ 
بهمــن، جیمز لگــت، فیزیک دان انگلیســی برنده 
جایزه نوبل در سال ۲۰۰۳ به سالن جابر آمد و برای 
شریفی ها از »چرا زمان به عقب برنمی گردد؟« گفت، 
پردیس فناوری دانشگاه در منطقه ۲۲ تازه کلنگش 
زده شــده بــود و خبرهــای خوشــی از آن به گوش 
می رســد تا باالخره شریف از تنگی جا خارج شده و 
نفســی بکشد، ۱۸ اسفند هم رامبد جوان و نصرالله 
مدقالچی به شــریف آمدنــد تــا داوری اولین دوره 
مسابقه سخن سواران یا سخنرانی شریف را به عهده 
بگیرند؛ مســابقه ای که مرکز کارآفرینی و دانشکده 
مدیریت و اقتصاد به طور مشترک اجرایش را به عهده 
داشــتند و در اختتامیــه اش ۱۴ نفر کــه ویدئوهای 
سه دقیقه ای شان از سوی دبیرخانه مسابقه برگزیده 
شــده بود، روی سن ســالن جابر و در حضور داوران 
بحث شــان را ارائه دادند تا نفرات برتر انتخاب شوند 
و بعدش هم وقت عکس و ســلفی با رامبد فرا برسد. 
مســابقه سخنرانی اردیبهشــت ۹۳ هم با هیاهویی 
کمتر و با داوری دکتر مشــایخی و دکتر فیض بخش 
و چند نفر دیگر بســاطش به راه بــود و بعد از آن هم 

کم کم به فراموشی سپرده شد.

سال

۱۳۹2

سال تغیییر
فارغ التحصیلی در برج میالد

آن زمان کــه گردهمایی ها برقرار 
بــود، نــوآوری در آن هــم بــرای 
خودش کالســی داشت. جشن 
فارغ التحصیلــی یــا بــه عبارت 
رسمی تر مراسم دانش آموختگی سال 
۹۲-۹۱ در ۲۰ اردیبهشــت سال ۹۳ بر 
خالف عادت مألوف، به جای سالن استاد جباری در 
برج میالد برگزاری شد. اما برنامه برگزاری مراسم بنا 
به عادت مألوف شامل سخنرانی مسئولین دانشگاه، 

تقدیر از دانشــجویان برتر کارشناســی، کارشناسی 
ارشد و دکتری و نواختن سازی چند از موسیقی های 
بی کالم و باکالم بود. البته چندســالی که گذشــت، 
مراســم فارغ التحصیلــی آبی پوش های کاله به ســر 

شریفی به سالن جباری بازگشت.

تریبون آزاد جلوی نهاد
در محیط دانشــگاه و برای برنامه های دانشــجویی 
فرمی که همیشــه جواب می دهد، تریبون آزاد است 
)البته اگر واقعا آزاد باشــد و بعدا صحبت در آن برای 

شــما مدرک جرم نشــود(. تمهیــدات خاصی مثل 
هماهنگی سالن و دعوت از سخنران هم نیاز ندارد، 
کافی ســت یک موضوع انتخاب شود و نهایتش یک 
میکروفــون تهیه گردد و یک نفر بحث را شــروع کند 
تا باقی دانشــجوها دورش جمع شــوند و درباره آن 
موضوع گاهی آرام و گاهی با حرارت زیاد گپ وگفت 
داشته باشند. بهار ۹۳ چند نفر از فعالین دانشجویی 
تصمیم گرفتند سر و شکل ثابتی به تریبون های آزاد در 
شریف بدهند و برنامه ای هفتگی برای آن بگذارند؛ به 
این صورت که در طول هفته تابلویی در محل تریبون 

قرار داشت تا دانشجوها موضوعات پیشنهادی شان را 
بنویسند و به موضوعات پیشنهادی دیگر رأی بدهند و 
اگر می خواهند بحثی هم ارائه دهند، اسم خودشان را 
یادداشت کنند، ظهرهای سه شنبه هم همه در فضای 
بین ساختمان مرکز معارف و سلف دانشگاه دور هم 
جمع شوند و درباره موضوع تریبون آزاد حرف هایشان 
را بزننــد، حــاال چــه بــا ثبت نــام قبلی و چــه بدون 
ثبت نام، از مســائل سیاســی روز گرفته تا بحث های 
صنفــی و آموزشــی خــود دانشــگاه. نهــاد رهبری 
هــم از این تریبــون آزاد حمایت می کرد تا مشــکلی 

محمدمحسن 
نداف

سال

۱۳۹۳

حضور جیمز لگت، فیزیک دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۰۳ در سالن جابر، ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  874

پنجشنبـه 23 اردیبهشت مـاه 1400   

6

پرونده



بــرای دانشــجوهای حاضــر 
در آن پیــش نیایــد. اینترنــت 
دانشگاه، توافق ژنو، عملکرد 
رئیس جمهور ســابق و احیای 
انجمــن اســالمی از جملــه 
موضوعــات تریبون آزاد در هفته هــای ابتدایی بود.

روستاآزاد رفت، فتوحی آمد
از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 
۹۲، زمزمه هــای تغییر رئیس دانشــگاه هم به گوش 
می رسید. سرانجام در میانه های سال ۹۳ این اتفاق 
به وقوع پیوســت و دکتر فتوحی، اســتاد دانشــکده 
برق به عنوان رئیس جدید دانشگاه معرفی شد. ۲۶ 
شــهریور نوبت به مراسم تودیع و معارفه رسید تا دکتر 
روســتاآزاد بعد از چهار ســال ســکان هدایت شریف 
را به رئیس بعدی بســپارد. البته در این مراســم دکتر 

فتوحی به عنوان سرپرســت موقت کلید دانشگاه را 
تحویل گرفت و حدود یک ماه بعد با تأیید شورای عالی 
انقالب فرهنگی، به صورت رسمی بر منصب ریاست 
دانشــگاه تکیه زد. فتوحی هم مانند روحانی اعتقاد 
به بهره گیری از مســئوالن ســابق و باتجربه داشت و 
مرحوم دکتر میرعمادی را به عنوان معاون آموزشــی 
و تحصیالت تکمیلی، دکتر ملکی را به عنوان معاون 
فرهنگــی اجتماعی، دکتر وثوقی وحدت را به عنوان 
معاون دانشجویی و مهندس مظفر را به عنوان معاون 
اداری و مالی )معاون مدیریت و توسعه منابع آن زمان( 
منصــوب کرد. هر چند تغییر دولــت انتظار تغییرات 
زیادی را ایجاد می کند، اما مدیریت دانشگاه شریف 
به قدری از روال ها و رویه های معین برخوردار اســت 
که تغییر ریاست دانشــگاه، تغییرات آن چنانی را در 
دانشگاه پدید نیاورد. ارتباط با صنعت، تجاری سازی 
دانشــگاه و تدوین اسناد توســعه همانند دوره دکتر 

روستاآزاد در این دوره نیز ادامه پیدا کرد.

فرهنگ و تکنولوژی، همراه با نصر
تا قبــل از همایش »فرهنــگ و تکنولــوژی، درنگی 
فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن«، اندیشکده 
مهاجر بیشــتر بــه مجله هایش شــناخته می شــد. 
اندیشکده مهاجر از شــریفی هایی تشکیل شده که 
به علوم انسانی مهاجرت کرده اند و در مجله هایشان 
ســعی می کردند بــا نگاهی عمیق تر و انســانی تر به 
موضوعات علم و تکنولوژی نگاه کنند. این همایش 
ملی نیز بــا بهره گرفتن از این نگاه، ســعی داشــت 
ابعاد فرهنگی تکنولوژی را بررســی کنــد. دعوت از 
افرادی چون ســید حســین نصر، اســتاد دانشگاه 
هاروارد و رئیس ســابق شــریف و رضا داوری اردکانی 
برای ایــن همایش توجهات زیــادی را به خود جلب 
کــرد. در ایــن همایــش ۸۰ مقاله جمع آوری شــد و 
نوزده شخصیت دانشگاهی همچون حجت االسالم 
پارســانیا، خسروپناه، پیروزمند و دکتر گلشنی، پایا، 
جمیله علم الهدی، بنیانیان، فیاض و مرحوم مرادی 
در پنل هــای این همایش مطالب خود را ارائه کردند. 
در سال ۱۳۹۶ خروجی این همایش در کتاب »ایران 

اســالمی در مواجهه بــا تکنولوژی غرب« از ســوی 
انتشارات ســوره مهر به چاپ رسید. در این همایش 
دکتر نصر از خنثی نبودن تکنولوژی و فرهنگی بودن 
این پدیده صحبت کرد و دکتر گلشنی هم از ضرورت 
نگاه میان رشته ای بین علوم مهندسی و علوم انسانی 

در موضوعات علم و تکنولوژی سخن گفت.
هفتــه قبــل از این همایش کــه در روزهــای ۲۰ و ۲۱ 
اردیبهشــت برگزار شد، اندیشکده مهاجر با همکاری 
معاونت فرهنگی اجتماعی در قالب جشــنواره فیلم 
»فرهنــگ و تکنولوژی« چهار فیلم ســینمایی مطرح 
ســینمای هالیوود را با حضور منتقدان سینمایی در 
آمفی تئاتر مرکزی اکران کرد؛ Her )تکنولوژی و عشق(، 
 Gravity  ،)تکنولوژی و سرنوشت بشری( Oblivion
)تکنولوژی و گمگشتگی انسان( و Solaris )تکنولوژی و 
فلسفه( چهار فیلمی بودند که در این جشنواره به نمایش 

درآمد، اما استقبال خیلی گرمی از آنها نشد.

یک سردر، یک دانشگاه
ســردر فعلی دانشگاه کمتر از پنج ســال است که در 
پیشانی دانشگاه قد کشیده است. قرار است دانشگاه 
به آن شناخته شــود و هویتش باشد. اما شاید اندکی 
زمان بخواهد. ســال ۹۳ طرح هایی که برای طراحی 
سردر جمع آوری شده بود، داوری و در نهایت تصمیم 
گرفته شــد که طرح فعلی ســاخته شــود. فراخوان 
مسابقه طراحی سردر دانشــگاه در دوره دکتر روستا 
آزاد اعالم شــد و نزدیک به دو هزار نفر برای شرکت در 
آن ثبت نام کردند که از میان آنها ۳۴۰ اثر به دبیرخانه 
مسابقه رسید. دکتر داراب دیبا و دکتر عیسی حجت، 
از اســتادان دانشگاه تهران و دکتر علیرضا مستغنی، 
رئیس دانشگاه هنر تهران به عنوان هیئت داوران نهایی 
این مسابقه انتخاب شــدند تا از بین ۲۰ طرح نهایی 
غربال شده، پنج طرح برتر را انتخاب کنند. در سال ۹۳ 
این پنج طرح به مدیریت جدید دانشگاه اعالم و سردر 

فعلی به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.

توسعه و عدالت آموزشی یا خصوصی سازی 
آموزش؟

۳ و ۴ آبان ۹۳ همایشــی در دانشــگاه شریف برگزار 
شــد با عنوان »توســعه و عدالت آموزشی«. یکی دو 
جین از مســئولین بلندپایه و اقتصاددانان به عنوان 
ســخنران و مدعو این همایش به ســالن جابر آمدند. 
علــی اصغــر فانی، وزیــر آمــوزش و پــرورش، علی 
ربیعــی، وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، عباس 
آخوندی، وزیر مســکن و شهرســازی، مسعود نیلی، 
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور، علینقی مشایخی، 
رئیس همایــش، محمدرضا عــارف، احمد توکلی، 
محمدحســین فرهنگــی، کاظم جاللــی و تعدادی 
از اســتادان اقتصاد از جمله حســین راغفــر، داوود 
دانش جعفری، حســین عبده تبریزی و طهماســب 
مظاهــری چهره های شناخته شــده حاضــر در این 
همایش بودند و به ســخنرانی در آن پرداختند. شعار 
این همایش ارتقای مشارکت مردم و سیاست گذاران 
برای کاهش فقر آموزشــی کودکان نام گرفته بود اما 
منتقدین این همایش آن را آغازگر سیاســت گذاری 

بــرای آموزش خصوصی می دانســتند. فانی در این 
همایش از تمرکززدایی از آموزش و پرورش و توســعه 

کیفی آموزش سخن گفت.

اعتراض اینترنتی
اگــر اآلن وضعیــت اینترنــت دانشــگاه را مناســب 
نمی دانید، احتماال در اوایل دهه ۹۰ اصال اینترنتی 
برای دانشــگاه قائــل نبودید که بخواهیــد وضع آن 
را ارزیابــی کنیــد. قطعی های اینترنــت در پاییز ۹۳ 
اعتراض های دانشــجویی زیادی را به همراه داشت. 
قطعــی ناگهانی اینترنت کل دانشــگاه باعث شــد 
بچه های خوابگاه طرشت ۳ در محوطه خوابگاه تجمع 
و مطالبات شان را از مسئولین دانشگاه پیگیری کنند. 
این اعتراض هــا و تجمعات چندبار دیگری هم ادامه 
پیدا کرد؛ هرچند موضوع ســاس هم به اینترنت گره 
خورد و دلیلی شد برای تجمع و اعتراض خوابگاهی ها 
و پای مسئولین معاونت دانشجویی و مرکز محاسبات 
یا همان مرکز فنــاوری اطالعات و ارتباطات را هم در 
برخی تجمعات به خوابگاه باز کرد. همین مطالبات 
صنفی دانشــجوها و پیگیری هایشــان از مسئولین 
دانشــگاه بود که وضعیت پایداری را بــرای اینترنت 

دانشگاه در سال های بعد به ارمغان آورد.

شتاب، از صفر تا صد
سلســله مراکز کارآفرینی در دانشگاه در حال تکمیل 
شــدن بود. پس از راه اندازی مرکز کارآفرینی در سال 
۱۳۷۹، مرکز رشــد در سال ۱۳۸۲ و مجتمع خدمات 
فناوری در ســال ۱۳۹۲، در سال ۹۳ نوبت به افتتاح 
شــتاب دهنده شریف رسید. این شــتاب دهنده پنج 
وظیفــه را در ابتدا بــرای خود معرفی کــرد: حمایت 
فکری، فضای استقرار، آموزش تخصصی، شبکه افراد 
موفق و حمایت مالی. با ارائه این پنج خدمت ایده های 
کسب وکاری می توانست تبدیل به یک کسب وکار نوپا 
شود و با قرار گرفتن در این اکوسیستم مراحل جنینی 
خود را تا رســیدن به یک کســب وکار پایدار طی کند. 
»نواک« و »ترب« از جمله اولین تیم های مســتقر در 
شتاب دهنده شریف بودند که اکنون کسب وکارهای 
موفقی در بازار فناوری اطالعات ایران به شمار می روند.

دوباره انجمن
انجمن اسفند ۸۹ تعلیق شد؛ دالیلش را هر گروهی 
یک چیــزی می گوید ولی دانشــگاه روی انحراف از 
اســاس نامه تأکید دارد، هرچند در فضای دوقطبی 
۸۸ و ۸۹ تعلیــق انجمــن خیلــی هــم دور از ذهــن 
نبوده اســت. از همان فروردین ۹۰ تالش هایی برای 
احیــای انجمــن از ســوی فعالین آن شــکل گرفت 

امــا فضای جامعه و دانشــگاه اجــازه آن را نمی داد و 
بچه ها برای حفظ حیات سیاسی شــان رفتند سراغ 
نشریات دانشــجویی مثل »زیر ســوال«، »قانون« و 
»روزگاران«. بعد از انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ و 
تغییر دولت، امیدهایی برای بازگشایی انجمن پدید 
آمد و درخواســت هایی به هیئت نظارت بر تشکل ها 
ارائه شد که نتیجه آن تشکیل شورایی بود با نام شورای 

احیا در تابستان ۹۲ که در آن جمعی از بچه های فعال 
در نشریات دانشجویی، شوراهای صنفی و کانون های 
فرهنگی حضور داشــتند. این شورا در کنار جلسات 
داخلی جلسات منظمی با مسئوالن دانشگاه داشت. 
باالخره هیئت نظارت بر تشکل های دانشگاه مجوز 
برگزاری انتخابــات انجمن را صادر کــرد و در نهایت 
آذر ۹۳ انتخابات شــورای مرکزی انجمن اسالمی با 
شرکت حضور ۱۱۰۰ نفر برگزار شد تا ائتالف خرداد به 
عنوان تنها ائتالف حاضر در انتخابات با اختالف زیاد 
به شورای مرکزی انجمن راه پیدا کند و بابک بهادری 
هــم اولین دبیر انجمن بعد از بازگشــایی لقب گیرد. 
ســرانجام بعد از کش وقوس های فراوان برای تحویل 
دفتر انجمن اسالمی که در دوران تعلیق انجمن یک 
کالس درس مثل سایر کالس های ساختمان ابن سینا 
بود، دوشــنبه، ۴ اسفند جشــن بازگشایی انجمن با 
حضور معصومه ابتکار و علی شــکوری راد در ســالن 
جابر و با اســتقبال قابل توجه دانشجوها برگزار شد. 
این جشن نوید باز شــدن فضای سیاسی دانشگاه و 
حضور گسترده تر فعالیت های سیاسی بین دانشجوها 

در سال های آینده را می داد.

در آرزوی یک جای پارک
اوایل دهــه ۹۰ از در شــمالی که خارج می شــدید، 
برای رسیدن به دانشــکده مدیریت و اقتصاد، مسیر 
کوتاهی در پیش داشتید. کافی بود مستقیم به سمت 
شمال بروید و بعد از گذر از دانشکده انرژی، از راهی 
که همچنان به رویتان باز بود، به دانشــکده مدیریت 
و اقتصاد برســید. البته بازار پــارک خودرو هم در این 
راه رونق زیادی داشــت. از اواخر سال ۹۲ کم کم این 
مســیر بســته و تبدیل به یک کارگاه ساختمانی شد 
تا پارکینگ طبقاتی دانشــگاه ساخته و مشکل جای 
پارک شــریفی ها برای همیشه رفع شود. توافق اولیه 

برای ســاخت پارکینگ طبقاتی با شــهرداری بسته 
شد، به این صورت که شــهرداری به مدت سی سال 
ایــن محل را از دانشــگاه اجاره و عــالوه بر پرداخت 
اجاره بهای مقرر، یک پارکینگ با ظرفیت ۵۰۰ خودرو 
در محل آن احداث می کند. این توافق در عمل بیش 
از گودبــرداری جلو نرفت و پروژه به صورت راکد باقی 
مانــد تــا اینکه در یکی دو ســال اخیر بــا همت یکی 

سال

۱۳۹۳

مراسم دانش آموختگی سال ۹۲-۹۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۳، برج میالد تهران

حواشی جشن بازگشایی انجمن اسالمی دانشجویان با حضور معصومه ابتکار و علی شکوری راد، ۴ اسفند ۱۳۹۳
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پرونده



از فارغ التحصیالن دانشــگاه 
پروژه دوباره روی غلتک افتاده 
و قرار اســت به زودی دانشگاه 
صاحب یک پارکینگ با ظرفیت 
۱۰۰۰ خودرو شود و با افتتاح 
آن رویای دانشــگاه بدون خودرو به واقعیت بپیوندد.

همه اش این نبود
حیف اســت درباره ۹۳ حــرف زد و به برخی اتفاقات 
که نسبت به بندهای باال سروصدایشان کمتر بوده، 
نپرداخت: اکران مســتند پرحاشــیه »مــن روحانی 

هســتم« )۱ اردیبهشــت(، حضور فریدون عباسی و 
مهدی محمدی برای نقد توافق ژنو )۱۴ اردیبهشت(، 
انفجار مخزن گاز متصل به کمپرســور در حال تست 
در انبار زیرزمین روبه روی دانشــکده شیمی که صدا 
و لرزشش در بیشتر قســمت های دانشگاه احساس 
شــد )۴ خرداد(، کنســرت شــهرام ناظری در سالن 
جبــاری که البتــه هم زمانی اش با روز شــهادت امام 
کاظم )ع( حواشــی ای در بین فعالین دانشــجویی 
داشــت و در نهایت بعد از اذان مغرب برگزار شــد )۴ 
خرداد(، زیباسازی و تغییر دکوراسیون سلف دانشگاه 
از ابتدای ترم پاییز که همراه شــد با اســتفاده از برنج 

صددرصد ایرانی در غذاها، رونمایی از مستند »فاکتور 
صوری« کــه در نقد نظــام بانک داری کشــور بود به 
همراه تقدیر از سیروس مقدم )کارگردان سریال های 
»تا ثریا« و »مدینه«( و ســعید نعمت الله )نویســنده 
سریال »مدینه«( به دلیل ساخت آثاری در تقبیح ربا 
)۸ مهر(، شعرخوانی ناصر فیض در سلسله جلسات 
شعرخوانی جشنواره شعر بسیج دانشجویی )۴ آذر(، 
پرسش وپاسخ با سردار حاجی زاده در برنامه »هوافضا؛ 
دیروز، امروز، فردا« )۱۹ بهمن( و سخنرانی کامران وفا، 
فیزیک دان و نظریه پرداز برجسته در نظریه ریسمان و 

استاد دانشگاه هاروارد )۱۰ اسفند(.

سال

۱۳۹۳

روزی که برف بارید
برف روی شیروانی داغ 

جباری
اجازه بدهید مرور ســال ۹۴ را از 
جذاب ترین جای ماجرا شــروع 
کنم. شــریف در طی ســال های 
اخیر تنها یک بــار حضور رئیس جمهور 
را به خودش دیده است. البته روحانی 
قبل از رسیدنش به جایگاه ریاست دولت و در کارزار 
انتخاباتی ۹۲ پایش به شــریف باز شد و احمدی نژاد 
هم مهر ۹۷ برای شرکت در یک مراسم ختم به مسجد 
دانشــگاه آمد اما حضور رئیس جمهوری که در رأس 
دولت باشــد، تنها منحصر اســت به مراســم ۱۶ آذر 
۹۴ که روحانی در یک روز برفی مهمان شــریف بود، 
هرچند برنامه طوری پیش نرفت که مطلوب مهمانان 

و میزبانان آن باشد.
قرار بود ســالن جباری با دانشجوهای درس خوان 
و اصطالحــا رنــک و معدل بــاالی دانشــکده های 
شریف و تعداد زیادی از دانشجوهای منتخب سایر 
دانشگاه های تهران و شهرهای دیگر که البته خیلی 
هم معلوم نبود چطور انتخاب شده اند، پر شود و فقط 
تعداد خیلی کمی از صندلی های ســالن به فعالین 
دانشجویی و سیاسی دانشگاه خودمان اختصاص 
پیدا کند. بنابراین انتظــار آن می رفت که برنامه ای 
بی حاشیه داشــته باشیم و رئیس جمهور به سالمت 
بیاید و برود. درســت چند روز پیش از برنامه بود که 
برگزارکنندگان مراسم اولین اشــتباه خود را در این 
زمینه انجام دادند؛ حراســت دانشــگاه برای حفظ 
نظم برنامه به تشکل های سیاسی دانشگاه روی آورد 
و تقریبا نصف انتظامات سالن را به انجمن اسالمی 
و نصف دیگر آن را به بســیج و انجمن مستقل سپرد 
و همین نقطه را می توان آغازی بر آنچه که در سالن 

اتفاق افتاد دانست.
اما تــازه ایــن اول ماجــرا بــود. آب وهوای بیشــتر 
مناطق کشــور آن ایام برفی بود و درســت شب ۱۶ 
آذر کــه صبحــش قرار بــود اتوبوس هــای بچه های 
خوب و ســاکت از شــهرهای دیگر به برنامه برسند، 
از نیمه شــب بارش برف در تهران هم شــروع شــد 
و تــا صبح ادامــه پیدا کرد و حتــی در منطقه آزادی 
که شــاید چند سالی می شــد رنگ برف به خودش 
ندیده بود، برف سنگینی بارید تا تقریبا کل داستان 

رسیدن دانشــجوهای کمکی از شــهرهای دیگر از 
دستور کار خارج شود. همان طور که انتظار می رفت 
دانشجوهای معدل باال و درس خوان دانشکده های 
شــریف هم چنــدان اقبالی به صندلی های ســالن 
جباری و کارت های صادرشده شــان برای مراســم 
نشان ندادند و ساعت ۹:۳۰ و دقایقی مانده به آمدن 

روحانی تقریبا ۷۰ درصد سالن هنوز خالی بود.
اینجا بــود که وقتــی خطــر آبروریزی پیــش آمد، 
مســئولین برنامه که ترکیبی از مسئولین دانشگاه 
و حراســت نهاد ریاســت جمهوری بودند، اشــتباه 
نهایی خــود را انجــام دادند و خیل دانشــجوهای 
مشــتاق که در تاالرهای مجاور سالن جباری جمع 
شــده بودند را به ســالن راه دادند. از همان ابتدای 
مراســم و صحبت هــای نماینــدگان تشــکل های 
سیاســی دانشجویی کشور که در میان آنها مسئول 
بســیج و دبیر انجمن اســالمی شــریف هم حضور 
داشــتند، دوقطبی موجود در ســالن مشهود بود و 
وقتی رئیس جمهور شروع به صحبت کرد، سالن به 
قدری متشــنج بود که صدای او به زحمت به گوش 

می رسید.
نکته جالبی که به تشــنج بیشتر ســالن منجر شد، 
همیــن دوپاره بــودن انتظامات ســالن بود. عکس 
ســیدمحمد خاتمی که ممنوع التصویر شدنش در 
آن زمان، حواشــی خاص خودش را پیدا کرده بود، 
اولین جرقه های تشنج را در سالن زد. وقتی یکی از 
حضار که عکس خاتمی را زیر لباســش پنهان کرده 
بود، عکس را بلند کرد، نماینده مستقل در انتظامات 
ســالن به او تذکر داد و ناگهان تمام کادر انتظامات 
از جناحین سیاســی به نقطه تشــنج هجوم بردند و 
حاصل، اولین جرقه های درگیــری بود. تعدادی از 
دانشجوها در انتهای سالن ضرب درهای بنفش رنگی 
را روی لبانشان چسبانده بودند و برخی هم در سالن 
عکس های ممنوعه را زیر لباس هایشان مخفی کرده 

بودند که در زمان مقتضی آن ها را نمایش دهند.

شــعارهای »مــرگ بر فتنه گر« و »شــعار ما روشــنه، 
حصر باید بشــکنه« به صــورت مداوم در ســالن در 
رفت وبرگشــت و در پاسخ به یکدیگر شنیده می شد و 
در چند نقطه کار به درگیری فیزیکی هم کشیده شد 
که عکس های مربوط به آنهــا را زیاد دیده ایم. حتی 
در یکــی دو مورد ضرباتی هم به نیروهای حراســت 
دانشــگاه وارد شد که اگر صبوری و تحمل آنها نبود، 

ممکن بود کار به جاهای باریک تری هم بکشد.
خالصه که وقتی روحانی داشت صحبت هایش را به 
پایان می رساند، جمعیت در انتهای سالن به حالتی 
سیال تبدیل شده بود و سروصدا به قدری باال گرفته 
بود که اگــر خارج از محدوده حفاظتی تعبیه شــده 
در جلوی سالن بودی، به ســختی صدای سخنران 
را می شــنیدی. جالب تر اینکه حتی وقتی روحانی و 
هیئت همراه از سالن خارج شدند، جمعیت بی خیال 
دعوا نمی شــد و حتی اوضاع وخیم تر هم شــد و اگر 
دخالت نیروهای حراست دانشگاه نبود، فریاد های 
»بســیجی واقعی، همت بود و باکــری« و »فتنه برو 

بیرون« نوید درگیری شدیدتری را می داد.
عکس ها و فیلم های این مراسم تا مدت ها محل ایجاد 
حاشیه برای حاضرین در آنها بود و سرنوشت  هرکدام 
از افــراد حاضر در آن عکس هــا اکنون می تواند مایه 
تأمــل عاقالن باشــد و حتی هنوز هــم برخی از این 
عکس ها به مناســبت های مختلف در شــبکه های 

اجتماعی دست به دست می شود.

بهار و تولد شازده کوچولو
از ۱۶ آذر ۹۴ که بگذریم، شریف روزهای مهم دیگری 
را هم در این ســال به خودش دید، هرچند در سایه 
حضــور رئیس جمهــور رنگ باختند. یک شــنبه، ۶ 
اردیبهشت کنستانتین نووسلوف، برنده جایزه نوبل 
۲۰۱۰ فیزیک در مدرسه بهاری فیزیک شرکت کرد و 
ارائه اش را به مواد دوبعدی اختصاص داد. روز بعد، 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی که در 

بحبوحه مذاکرات هســته ای به سر می برد، مهمان 
برنامه زنگ فرهنگ معاونت فرهنگی اجتماعی بود؛ 
برنامه ای که جمعیت زیادی را به سالن جابر کشاند و 
در برخی لحظات جو متشنجی را هم در سالن ایجاد 
کرد. هم بحث مذاکرات هسته ای و برجامی که یکی 
دو مــاه بعد قرار بود توافق نهایی باشــد و هم حضور 
جعفر توفیقی به اندازه کافی می توانست بهانه برای 
درگیری شعاری بین طیف های مختلف دانشجویی 
فراهــم کند تــا حســابی از خجالــت هــم درآیند و 
صالحی را هم کمی دلخور کنند. اواخر اردیبهشــت 
و در ابتکاری جالب تعدادی از گروه های دانشجویی 
پویشی راه انداختند به نام هفته لباس محلی و طی 
آن دانشجوها با لباس های محلی قوم خود در سطح 
دانشگاه و کالس ها حاضر می شدند و رنگ وبویی از 
فرهنگ مناطق مختلف ایران به دانشگاه بخشیدند.
ســال ۹۴، ســال آغــاز بــه کار تشــکل متفــاوت و 
کم سر وصدای جامعه اســالمی شریف هم بود که از 
طرف هیچ کدام از تشکل های اصلی دانشگاه مورد 
اســتقبال قرار نگرفــت ولی آرام آرام جــای خود را با 
رویکرد متفاوتش در بین دانشجویان فکور و خارج از 
جریان اصلی و عالقه مند به »شازده کوچولو« پیدا کرد 
و اآلن دیگر فعال و مخاطب خاص خودش را توانسته 
جمع کند و فعالیتی متفاوت را در عرصه تشــکلی به 
نمایش بگذارد. ۲۰ اردیبهشت ۹۴ انتخابات شورای 
مرکزی اولین دوره جامعه اســالمی برگزار شد تا این 

تشکل به صورت رسمی متولد شود.

۲۷ اردببهشت دکتر نیلی، استاد دانشکده مدیریت و 
اقتصاد و مشاور اقتصادی دولت در برنامه ای به دعوت 
انجمن اسالمی درباره اقتصاد دوران پساتحریم ایران 
حرف ها و نظــرات و راهکارهایش را گفت، آن هم در 
مــدت زمانی کمتر از دو ماه تــا موعد امضام برجام و 
اوج امیدها بــه رفع تحریم ها. ۳ خرداد ۹۴ هم برای 
آنها که با مسجد دانشــگاه سر و سری داشتند، روز 
خاصی بــود؛ علی آقا، خادم دوست داشــتنی که با 
دلسوزی و اخالق و رفتار خاصش برای مسجدبروها 
و بچه های هیئت دانشــگاه شناخته می شد، بعد از 
بیــش از ۳۰ ســال خدمت در خانه خدا بازنشســته 

امیرمحمد 
واعظی

سال

۱۳۹4

حضور روحانی در مراسم روز دانشجو، ۱۶ آذر ۱۳۹۴

 مناظره سعید زییاکالم و ابراهیم اصغرزاده،
۱۰ آبان ۱۳۹۴

کنستانتین نووسلوف، برنده جایزه نوبل ۲۰۱۰ 
فیزیک در مدرسه بهاری فیزیک، ۶ اردیبهشت ۹۴
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شــد و دل شریفی های زیادی 
برایش تنگ.

۱۳ آبان چه کم از ۱۶ آذر 
دارد؟

۹۴ ســال راه اندازی مرکــز خدمات آزمایشــگاهی 
دانشــگاه هم بود تا همه آزمایشــگاه های پیشرفته 
دانشــگاه به هم متصل شــوند و استفاده از خدمات 
آنها برای پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه آسان تر 
و در دسترس تر باشد. دفتر آن هم در مجتمع شیک و 

نوساز خدمات فناوری استقرار یافت.
از ۱۶ آذر که فاکتور بگیریم، عنوان پرشورترین برنامه 
سیاسی دانشــگاه در سال ۹۴ می رســد به مناظره 
صادق زیباکالم و ابراهیم اصغرزاده به مناسبت سالروز 
تسخیر سفارت آمریکا؛ مناظره ای به دعوت انجمن 
اسالمی و در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه که استقبال 
از آن به حدی بود که روی ســن برنامه هم دانشجوها 
نشسته بودند. جالب اینکه هر دوی حاضرین اکنون 
از یک جناح سیاســی محســوب می شــوند ولی بر 
ســر درستی یا نادرســتی فتح ســفارت در سال ۵۸ 
اختالف نظر داشتند. بخش اول برنامه به بازخوانی 
رویدادهای پیــش و پس از ۱۳ آبــان ۵۸ اختصاص 
داشــت و بخــش دوم هــم مناظــره ای بــود درباره 

چشــم انداز روابط ایران و آمریکا با توجه به مذاکرات 
هســته ای و توافق برجام و مذاکراتی در جریان بین 
ایران و آمریکا درباره بحران سوریه. بسیج دانشجویی 
هم هم زمان با ۱۳ آبان پــای محمدجواد الریجانی، 
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه را به آمفی تئاتر 
مرکزی باز کرد تا بفهمیم چرا با آمریکا دشمنی داریم 

یا آمریکا با ما دشمنی دارد؟

زمستان سرد انتخابات
ســال ۹۴ از ســوی دیگر ســال انتخابات دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی بود. محمدجواد حق شناس 
و مهرداد بذرپاش، ۳۰ آبان در شریف بحث انتخابات 
مجلس را با مناظره ای درباره مجلس دهم و نســبت 
آن با دولت روی میز آوردند. حق شناس یک بار دیگر 
هم برای مناظره پیرامون انتخابات مجلس به شریف 
آمد و این بار در واپســین روزهای مانده به انتخابات 
مقابل محمد عباســی، وزیر ورزش و جوانان دولت 
دهم قرار گرفت. البته آن زمان دانشگاه آن چنان شور 
و حالی برای انتخابات نداشت و از صندلی های خالی 
ســالن جابر موقع مناظره حق شناس و عباسی این 
مسئله به وضوح پیدا بود و دست وپا زدن تشکل های 
سیاســی هم خیلی نتوانســت در تنور سرد بهمن و 

اسفند شریف بدمد.

روزنامه کاف علیه استارت آپ
اواســط آذرماه بود که مقاله ای جنجالی در روزنامه 
کیهان به چاپ رســید و در آن تحــت عنوان نگاهی 
به اســتارت آپ ها مطالبی علیه نهادهایی برخاسته 
از دانشگاه شریف یا فعال مطرح شد که بخش قابل 
توجهــی از آن، تهمت ها و برچســب هایی بود که به 
این افراد و نهادها نسبت داده شده بود؛ تهمت هایی 
چون خیانت و وادادگی، شناســایی، تربیت و اعزام 
گروهی نخبگان ایرانی به مراکز ضد ایرانی توطئه ساز 
در آمریــکا، طراحی بخش داخلی پروژه های وزارت 
خارجه آمریکا و داووس، وابســتگی مرکز کارآفرینی 
شــریف به بیگانگان و پیش قدمی شریف در اجرای 
پروژه تمام آمریکایی استارت آپ ها فقط گوشه ای از 
این تهمت ها بود. این مقاله واکنش دکتر مشایخی، 
موسس و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
را به دنبال داشــت. شــاید بتوان این مقاله روزنامه 
کیهان را پیش درآمدی بر مســتند شب نامه دانست 
که در ســال ۹۵ و علیه زیست بوم استارت آپی ایران 

اکران شد.

بادیگار در جابر
۹۴ از نظــر ســلبریتی هم دســت شــریف را خالی 
نگذاشــت. اســفندماه بســیج دانشــجویی فیلــم 

ســینمایی بادیگارد، اثــر ابراهیــم حاتمی کیا را در 
دو ســالن جابر و آمفی تئاتر مرکــزی اکران می کند 
و بــه عنــوان چاشــنی خوش طعــم اکــران پرویــز 
پرســتویی، بازیگر نقش اصلی فیلم را هم به شریف 
و بین دانشــجوها می کشــاند تا ۶۰۰ نفری حاضر 
بشــوند بلیــط نســبتا گران اکــران )۷ هــزار تومان 
برای ســالن جابــر و ۵ هزار تومان بــرای آمفی تئاتر 
 مرکــزی( را بپردازنــد و حــاج حیــدر را از نمــای 

نزدیک ببینند.

سال

۱۳۹4

دانشگاه صاحب قران
با نیم قرن سابقه

دانشگاه دوست داشتنی 
یبهشــت  رد ا ر  د مــا 
۹۵ پنجاه ســاله شــد، هرچنــد 
دقیق تــرش می شــود جشــن 
پنجاه ســالگی و صاحب قرانــی اش را گرفت، چرا که 
تأسیس دانشگاه برمی گردد به ۱۰ آبان ۱۳۴۴. باقی 
دانشــجوها را نمی دانم، اما از این اتفاق در ذهن من 
به عنوان یک دانشــجوی ترم دو که از قضا نســبت به 
اتفاقات مختلف در دانشــگاه کنجکاو و مشتاق بود، 
جز خاطره ای محو از پوسترها و بنرهای مربوط به این 
رخداد و همین طور سی ســالگی دانشکده کامپیوتر 
که دانشجوی آن بودم، چیزی در ذهنم نمانده است.
برجســته ترین برنامه دانشــگاه در آن ایام، جشــن 
پنجاه ســالگی بود که از ســوی خود دانشگاه و ذیل 
ســتاد بزرگ داشت پنجاه ســالگی در سالن ورزشی 
مرحوم جبــاری برگزار شــد؛ جشــنی پرزرق وبرق 
بــا حضــور چهره هایی برجســته نظیر معــاون اول 
رئیس جمهور و رئیس مجلس و وزیر علوم که صدالبته 
می توانید حدس بزنید با توجه به برگزاری از ســوی 
خود دانشــگاه، خیلی دانشجوپســند نبود و دچار 
ناهماهنگی های عجیبی حین برگزاری و گاف های 

اجرایی عجیب تر شد.
شــاید از خود بپرســید که ما را ســر کار گذاشته ای 
و دربــاره اتفاقــی که که هیچ نکته خــاص و جذابی 
نداشــت برایمان نوشــته ای؟! که صدالبته ســؤال 
بیراهی نیســت، اما پنجاه ســالگی دانشگاه چه در 
سال ۹۵ و چه االن تلنگری ست برای پرسش از این 
که در این پنجاه و اندی ســال بر شریف چه گذشته و 
کمی درباره نیم قرن سرگذشــت شریف کنجکاوی 
کنیم، موضوعی که در شــماره ۶۹۷ روزنامه شریف 
در قالب هــای مختلفــی به آن پرداخته شــده و اگر 
بــه دیــدن عکس هــای زیرخاکی و گاه شــمارهای 
 مربــوط به دانشــگاه عالقه مندیــد می توانید به آن 

سر بزنید.
دانشــکده های مختلــف هــم برای پنجاه ســالگی 
دانشــگاه برنامه های ویژه ای تدارک دیده بودند که 
شــاید از نظر اهمیت مدعو، برنامه دانشکده انرژی 
با حضور علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی 
اتمی و رئیس ســابق شریف ســرآمد باقی برنامه ها 
قرار گیرد؛ برنامه ای که به آینده صنعت هسته ای در 

ایران اختصاص داشت.

دیر، بد، زشت
برای ما ورودی های ۹۴ دانشگاه که از اولین دفعات 
گام گذاشــتن به دانشگاه از سمت جنوب از در کنار 
مرکز محاسبات و مسجد وارد شده بودیم، عجیب به 
نظر می رسید که چرا شریف برخالف دیگر دانشگاه ها 
ورودی مشخص و منحصربه فردی نظیر سردر نمادین 
دانشــگاه تهران ندارد؟ و آن تابلوی بزرگ دانشــگاه 
صنعتی شــریفی که در عکس ها از دانشــگاه دیده 
بودیم کجاست؟! خالصه بعد از مدتی متوجه شدیم 
که سردر دانشگاه در دست تعمیر و ساخت وساز است 
و در آینده ای نزدیک دانشگاه صاحب سردری شیک 
و نونوار می شود؛ آن هم سردری که مسابقه طراحی 
آن ســال ۹۳ برگزار و حدود ۳۴۰ اثر برای آن ارســال 
شــده بود. دانشگاه وعده افتتاح ســردر جدید را در 
جشن پنجاه سالگی دانشــگاه داده بود ولی هر چه 
به تاریخ جشــن نزدیک می شدیم، نشانی از تکمیل 
ســردر جدید دیده نمی شد. در نهایت با تالش های 
لحظه آخری دانشــگاه، به مثابه دانشــجوهایی که 
در ســاعت های پایانی پروژه  درســی خود را به مدد 
شــیوه های خالقانــه و امدادهای الهــی به تحویل 
می رســانند، سردر دانشــگاه مزین به داربست های 
ساختمانی و با پوشانده شدن بخش های نیمه تمام با 
کاورهای سفید به سبک کالسیک رایج میان مدیران 

کشــوری افتتاح شــد؛ موضوعی که اعتراض دکتر 
مشایخی را نیز در جشن پنجاه  سالگی برانگیخت.

اما ایــن تازه شــروع ماجرای ســردر دانشــگاه بود . 
پــس از رونمایی عجیب وغریب از ســردر در جشــن 
پنجاه ســالگی، عملیات ساخت سردر ادامه پیدا کرد 
و پس از اقدامات عجیبی نظیر آسفالت ریزی، کندن 
آســفالت و آســفالت ریزی مجدد ســردر دانشگاه در 
شهریور ۹۶، یعنی یک سال و سه ماه پس از افتتاح اولیه 
به بهره برداری رسید. ماجرای عجیب سردر اینجا نیز 
تمام نمی شود، زیرا قرار بود سردر امکان تردد ماشین ها 
را داشته باشد ولی در نهایت این ویژگی را نداشت و تردد 
عادی خودروها از سمت جنوب دانشگاه به طور کامل 
به در نقلیه انتقال پیدا کرد و فقط برای مهمانان خاص 
میله های هیدرولیکی ســردر باال و پایین شــد. سردر 
جدید حدود ۴ میلیارد تومان هزینه روی دست دانشگاه 
گذاشت. مهم تر از همه، سردر جدید نقش و نشانی از 
دانشــگاه نیز بر خود نداشــت )اگر از رنگ آجرهایش 
صرف نظر کنیم( و از نگاه دانشجوها نیز معنا و مفهوم 

خاصی در آن دیده نمی شد.

درباره سنوات
یکــی از نخســتین قاب های من از شــروع ترم ســوم 
دانشــگاه و روزهای آغازین مهــر ۹۵ تصویر تجمع  و 

اعتراض گســترده دانشــجوها در اعتراض به کاهش 
سنوات مجاز تحصیل است؛ تجمعات و تحصن هایی 
در مقابل سلف، در ورودی دانشگاه )خیابان بین مرکز 
محاســبات و مســجد( و در مقابل و حتی داخل دفتر 
ریاست دانشگاه. من و بسیاری دیگر از دانشجوهای 
ســال دومی که به تازگی ســال اول خود را تمام کرده 
بودند، شــاید تا آن زمان به تمام کردن کارشناسی در 
۴ یا ۵ سال فکر نکرده بودیم، چه رسد به تعداد ترم های 
اتمام کارشناســی ارشد و دکتری و چنین تجمعی در 
روزهای اول ترم سه دانشگاه برایمان عجیب بود، ولی به 
مرور زمان و با فضای داغی که در دانشگاه حول موضوع 
سنوات شکل گرفته بود، در جریان قرار گرفتیم. ماجرا 
از ایــن قرار بود که در پی ابالغ آیین نامه ای از ســمت 
وزارت علــوم درباره ســنوات مجاز تحصیــل )تعداد 
ترم هایی که دانشــجویان به صورت رایــگان مجاز به 
تحصیل هستند(، هیأت امنای دانشگاه در تابستان 
۹۵ قوانینــی مبنی بــر افزایــش هزینه های مختلف 
ســنوات، از هزینه های اسکان تا تغذیه تصویب کرده 
بود که برخی دانشجوها در شهریور ۹۵ در فرایندهای 
اداری خود با آن ها مواجه شده و آن را به اطالع شورای 
صنفــی رســانده بودنــد و همین اعتراض گســترده 
دانشجوها را با محوریت شورای صنفی در پی داشت. 
در پی عمومی شدن این موضوع و ورود شورای صنفی، 
دانشــگاه چند هفته داغ را با چاشنی نامه نگاری ها و 
بیانیه های دانشگاه و شورای صنفی سپری کرد و این 
مناقشــه در نقطه اوجش به سه روز تجمع تعداد قابل 
توجهی از دانشجوها در مقابل سلف دانشگاه انجامید 
و حتی پای آنها را به دفتر ریاست دانشگاه هم باز کرد. 

محمدحسین 
اعلمی سال
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در نهایت بــا ورود وزارت علوم و 
همین طور گفت و گــو و توافق 
بین رئیس دانشــگاه و شورای 
صنفی، بخش قابــل توجهی 
از مطالبات دانشجوها محقق 
شده و هزینه های سنوات کاهش یافت. فارغ از موضوع 
مشخص سنوات، تجربه اعتراض دانشجوها درباره این 
موضوع، رسیدن صدای اعتراض به گوش مسئولین 
دانشــگاه، گفت و گو و شــکل گرفتن توافق و برآورده 
شدن مطالبات دانشجوها هنوز در ذهن بسیاری از ما 

نقش بسته است.

نوش داروی پس از مرگ سهراب
اندکی پس از تجمعات ســنوات، اتفاق تلخی جامعه 
شریف را شوکه کرد. بعدازظهر ۱۲ مهر بود که حضور 
نیروهای امدادی و آتش نشانی کنار ساختمان سلف 
مــن و دیگر دانشــجوهایی را که از کنار ســلف عبور 
می کردند نگران کرد. شاید خیلی از ما در آن لحظه با 
عجله از صحنه گذشتیم تا خودمان را به کالس برسانیم 
و اختاللی در کار نیروهای امدادی ایجاد نکنیم، اما 
کمتر کسی بود که تا شب متوجه نشده باشد که یکی 
از آسانسورهای ساختمان سلف با ۶ نفر از استادان که 
دو نفر از آنها معاونین دانشگاه هم بودند، سقوط کرده 
است. سقوط آسانسور به نحوی بود که خداراشکر هیچ 
یک از ۶ نفر جان شــان را از دست ندادند، اما به همه 
آنها صدمه های جســمی جدی وارد شد که احتماال 
تاکنــون نیز پــس از عمل های مختلف آنهــا را کامال 
رها نکرده اســت. سقوط آسانسور سلف به مثابه یک 
هشدار درباره امنیت آسانسورهای دانشگاه عمل کرد 
و پس از منتشر شدن گزارش های مختلفی از وضعیت 
اسفناک امنیت آسانسور حادثه دیده، دانشگاه اقدام 
به بستن تعداد زیادی از آسانسورهای ساختمان های 
مختلف و شروع به ایمن سازی و تعمیرات آنها کرد. به 
مرور زمان جزئیات بیشتری از دلیل سقوط آسانسور 
ســلف و گزارش ایمن سازی آسانســورهای مختلف 
دانشگاه منتشر شد، اما هنوز که هنوز است این سؤال 
طعنه آمیز و تلخ در ذهن بسیاری از ما باقی مانده که آیا 
این شیوه مدیریت در شأن دانشگاه است که پس واقع 
شدن چنین اتفاق غم انگیزی به فکر نوش داروی بعد 

از مرگ سهراب بیفتد؟

عصر جدید
احتماال هیچ یک از فعالین فرهنگی و دانشــجویی 
دانشگاه آذر ۹۵ و انتصاب دکتر سید حسن حسینی 
به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه را فراموش 
نکرده اند. دکتر حســینی، اســتاد گروه فلسفه علم 
دانشــگاه، نخستین کســی بود که با تخصص علوم 
انسانی و سوابق فرهنگی متعدد، از معاونت فرهنگی 
بنیاد نخبگان تا ریاست دانشگاه صداوسیما، سکان 
امور فرهنگــی شــریف را از زمان تشــکیل معاونت 
فرهنگی دانشگاه در سال ۸۹ در دست گرفت. البته 
حضــور دکتر حســینی در جایگاه معــاون فرهنگی 
اجتماعی، بعد از دوره کوتاه و چندماهه دکتر سعادت 
در معاونت بود تا فرهنگ ۹۵ با ملکی شروع شده و به 

حسینی ختم شود.
اغراق نکرده ام اگر بگویم پس از این انتصاب، عرصه 
فرهنگ و فعالیت های دانشــجویی در شــریف وارد 
عصر جدیدی شــد. معــاون جدید از ابتــدای کار با 
حضور فعال در فرصت های مختلف نشان می داد که 
قصد کناره گرفتن و تنها صدور مجوز و تأمین بودجه 
بــرای برنامه های گروه هــای دانشــجویی را ندارد و 
خود ایده ها و طرح هایی برای فرهنگ شریف در سر 
می پروراند. این تغییرات در معاونت مورد اســتقبال 
دانشجوها و فعالین فرهنگی قرار گرفت و با اتفاقاتی 
نظیر دیدارهای مســتقیم رئیس دانشگاه با فعالین 
دانشجویی، تغییرات اردوی ورودی های ۹۶، اولین 
اردوی زیباکنــار و اولین برنامه شــریف زیبای من به 

نظر فضای فرهنگی دانشگاه رو به بهبود می رفت.
امــا از اواخر ســال ۹۶ بود که با پررنگ شــدن نقش 
روزافزون معاونت در برنامه های فرهنگی دانشــگاه و 
آشکار شــدن اختالف نظرهای معاونت با گروه های 
دانشجویی، فضای فرهنگی دانشگاه شروع به تغییر 
کــرد و تقریبــا از این زمان به بعــد صحنه فرهنگ در 
شــریف،  بسیار »هیجان انگیز« شد و هیچ موضوعی 
نبود که در سالیان آینده مورد مناقشه گروه ها و فعالین 
دانشجویی و معاونت قرار نگیرد؛ به شکلی اگر کسی 
پیگیر این باشد که آرشیو ماجراهای فرهنگی شریف 
را از کانال های خبری و دانشجویی دانشگاه و توییتر 
شریفی ها جمع آوری کند، به سادگی می تواند چیزی 
شــبیه به فیلم نامه »مظنونین همیشگی« یا با کمی 
تالش بیشتر، یک جلد رمان شبیه به »پدرخوانده« 

ماریــو پوزو تألیف کنــد. علی ای حــال، نمی توان از 
نقشــی که انتصــاب دکتر حســینی در ســال ۹۵ و 
تالش هــای او در تغییر و تحوالت چشــم گیر فضای 
فرهنگی شریف داشته است، چشم پوشی کرد و همه 

ما از این جهت یک تشکر به او بدهکاریم.
کمــی قبل از ایــن هم نهــاد نمایندگــی رهبری در 
دانشگاه از حجت االسالم محمدنژاد به حجت االسالم 
رســتمی رســید تا حاج آقا رســتمی حدود دو سالی 
کم وبیش در شــریف حضور داشــته باشد و بعد از آن 

راهی نهاد مرکز شود.

یک دیدار ویژه
و اما قاب پایانی ســال ۹۵، روایتی از یک دیدار ویژه 
اســت. پس از درخواســت تعــداد قابــل توجهی از 
دانشجوهای المپیادی شریف برای اهدای مدال  های 
خود به رهبر انقالب، جلســه ای با حضور مسئولین 
دانشگاه در حضور ایشان شکل گرفت و فرصتی برای 
گفت و شنود نخبگان شریف با رهبری فراهم شد. البته 
اهدای مدال ها شــهریور ۹۵ و در مراسمی با حضور 
حجت االسالم رئیسی انجام شده بود اما قرعه دیدار 

با رهبری به دی ماه ۹۵ افتاد.
چیــزی که از ایــن دیدار ویــژه در ذهن مــن مانده 
اســت، صحبت صریح و بــه دور از تعارف مســئول 
بســیج دانشگاه در برابر رهبری بود و اشاره او به این 
موضوع که امثال احمدی روشــن تک ســتاره های 
آسمان دانشــگاه های ما هســتند و آنها نیز با تکیه 
بر ایمان و توان خودشــان به این نقطه رســیدند، و 
نظام دانشــگاهی ما بــه صورت نظام منــد به تعلیم 
و تربیــت احمدی روشــن ها نمی پــردازد. در واقع 
ساده انگاری ســت که ما فــرض کنیم آن دســته از 
مســائلی که قصد داشتیم در بازه زمانی کوتاه مدت 
انقالب فرهنگی آنها را حل کنیم، حل شده اند، بلکه 
تا امروز به قوت خود باقی مانده و هنوز نســبت نهاد 
دانشــگاه در کشور ما به درستی با نیازهای کشور از 
طرفی و ارزش ها و فرهنگ ما از طرف دیگر مشخص 

نیســت. مدال های اهدایی از سوی شریفی ها یک 
ســال بعد و در روز ۱۳ اســفند همراه بــا چفیه ای از 
طرف رهبری بــه آنها بازگردانده شــد، در روزی که 
نهــاد رهبــری همایش »علــم متعهــد« را با حضور 
غالمی، وزیر علوم برگزار می کرد؛ همایشی که یکی 
از یادگارهای مهم دوره حضور حاج آقا رســتمی در 
نهاد شــریف بود و بــرای آن تبلیغات و تدارک زیادی 

دیده شده بود.

به جامانده از ۹۵
۹۵ ریز ودرشت های زیادی داشت که در ۶ داستان باال 
جا نشد؛ مناظره صادق زیباکالم و محمدعلی رامین 
با موضوع توهم توطئه با همت جامعه اسالمی، اکران 
فیلم ســینمایی ســیانور با حضور خواهر و برادرزاده 
شهید شریف واقفی و بهروز شعیبی، بابک حمیدیان 
و ســیدمحمود رضوی، بازیگــران و تهیه کننده فیلم 
کــه کانون فیلــم پردیــس بین الملل دانشــگاه آن را 
ترتیب داده بود، اعتراض های دانشجوها و استادان 
دانشکده مواد به احداث فضای سبز جلوی دانشکده 
کامپیوتر که ســابق بر آن کارگاه های دانشکده مواد 
بود و طبق قول وقرار قبلی محل تأســیس ساختمان 
جدید دانشــکده مــواد نام گرفته بود، امــا در نهایت 
کلنگ دانشــکده جدید مواد در شــمال دانشگاه به 
زمین خورد، تعلیــق فعالیت های کانون یاریگران بنا 
به حکم مدیریت فرهنگی دانشــگاه به دلیل انحراف 
فعالیت هــای این کانــون به مســیرهایی متفاوت از 
مســیر اصلــی، تقدیر انجمن اســالمی مســتقل از 
خانواده های شهدای مدافع حرم با حضور کیانوش 
رستمی و سهراب مرادی، دارندگان طالی وزنه بداری 
المپیــک ۲۰۱۶ و حاشــیه  هایی کــه چــاپ تصویر 
مریم رجوی، ســرکرده گروهک منافقین در ویژه نامه 
جشــن فارغ التحصیــالن دوره هفتم بــرای انجمن 
فارغ التحصیالن دانشگاه به همراه داشت و در نهایت 
به پلمپ انجمن منجر شد اما در ادامه انجمن توانست 

دوباره فعالیتش را در دانشگاه از سر بگیرد.

سال

۱۳۹5

دوگانه های جدید، گسست های جدید
شروع تا ۱۴۰۰ با روحانی

ســال ۱۳۹۶ در ســایه انتخابات 
ریاســت جمهوری شــروع شد؛ 
آخر اردیبهشــت موعد انتخابات 
بــود و از همان اول اردیبهشــت 
جلســات و بحث هــا بــاال گرفتــه بود. 
۳ اردیبهشــت، مســعود نیلی، مشاور 
اقتصــادی دولت یازدهم به دعوت انجمن اســالمی 
در جایــگاه پاســخ گویی درباره عملکــرد اقتصادی 
دولت اول روحانی قــرار گرفت اما احتماال مهم ترین 
برنامه انتخاباتی دانشگاه، به ۱۷ اردیبهشت مربوط 

می شــود؛ حضور سیدمصطفی میرسلیم، با شمایل 
خاص گاندی گونه اش به دعوت بسیج دانشجویی در 
آمفی تئاتری که لبریز از جمعیت مشتاق به یک بحث 
انتخاباتی پرشور اســت. هفته بعدش هم چمران به 
نمایندگــی از قالیباف دعوت بســیج را پذیرفت، آن 
هم درست یک روز پیش از انصراف قالیباف از کارزار 

انتخاباتی.
آن روزها در دانشــگاه، هر گوشه ای که سر می زدیم، 
عده ای مشــغول بحث پیرامــون انتخابــات بودند. 
همکــف و مقابل ابن ســینا هــم کانون ایــن بحث و 
جدل ها بود. برد انجمن اسالمی و بسیج دانشجویی 

بیشتر و انجمن مستقل و جامعه اسالمی کمتر پر بود 
از عکس هــا و متن هایی که هدفی جز ترغیب به رأی 
دادن به نامزدهای موردنظر آنها نداشت. سخنرانی ها، 
مناظره های دانشــجویی، نشــریات و یادداشت ها و 
مقاله های دانشجویی همگی نشان از یک جنگ بزرگ 
اجتماعی سیاســی میان گروه های مختلف داشت و 
طبعا در این میان گروه های دانشجویی نیز نمایندگی 
طرفین را در دانشگاه به عهده داشتند. شاید همین 
جو ســنگین انتخاباتی درگذشــت دکتر سیدقاسم 
میرعمادی را هم کمی به حاشیه برد؛ معاون آموزشی 
منضبــط، اخالق مــدار، قاطــع و قانون مــدار وقت 

دانشگاه که ۲۴ فروردین در اثر سکته قلبی دار فانی 
را وداع گفت. هرچه به انتخابات نزدیک تر می شدیم، 
برچســب گذاری روی افــراد رنگ وبــوی نامزدهای 
اصلی انتخابات را می گرفت که همان دوگانه رئیسی 
و روحانــی بود. البته درصد کمی هم قصد داشــتند 
برگه رأی شــان را به نام میرســلیم یا هاشــمی طبا به 
صندوق بیندازند. دانشــجوها در گروه های مختلف 
در سطح شهر در پویش های کف خیابان پخش شده 
بودند و مــردم را به رأی دادن به نامزد موردنظرشــان 
ترغیــب می کردنــد. شــروع مناظــرات تلویزیونــی 
هم بــه دوگانه موجود بیشــتر دامن زد؛ در ســاعات 

علی بهرامی 
ثانی

سال

۱۳۹6

اعتراض دانشجوها به کاهش سنوات مجاز تحصیلی، شهریور و مهر ۹۵
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پرونده



پخش مناظره، بچه ها یا سراغ 
اتاق های تلویزیون خوابگاه ها 
می رفتند یــا در یک اتاق جمع 
می شدند تا مناظرات را از روی 
لپ تاپ ببینند. با هر حرف یکی 
از نامزدها خنده و خشم و تمجید و افسوس بود که در 
جمع های دانشجویی دیده می شد. نزدیک تر شدن 
به روز انتخابات معنایی جز پرشــورتر شــدن بحث ها 
نداشت. دســتبندهای بنفش و ســبز و عکس های 
پروفایل »با روحانی تا ۱۴۰۰« طرفداران روحانی را به 
وضوح از طرفداران رئیسی متمایز می کرد. طرفداران 
روحانی بیشــتر به ثبات و سیاست خارجی روحانی 
می نازیدند و هواداران رئیســی هم تمرکزشــان روی 
مبارزه با فساد بود. حسن ختام انتخابات در دانشگاه 
قبل از صف های طوالنی روز جمعه در مسجد دانشگاه 
و دیگر شعب اخذ رأی، تریبون آزاد انجمن اسالمی در 
روز سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت بود؛ حرف هایی را گفتیم 
و شــنیدیم که رفت تا چهار ســال بعدش که می شود 

همین چند ماه دیگر.

رونق و حیات امید
سال انتخابات و ابقای روحانی در مقام ریاست جمهوری 
بــا رأی مردم، مقارن شــده بود با رونــق فعالیت های 
مختلــف اجتماعی و فرهنگی و سیاســی در ســطح 
دانشگاه. ۱۲ اردیبهشت، معاونت فرهنگی اجتماعی 
دســت بــه ابتــکاری جالــب زد و روز اســتاد و طرح 
سه شــنبه های بدون خودرو را با مشارکت تقریبا همه 
گروه های دانشــجویی گــره زد به یک جشــن بزرگ 
یک روزه در همه جای دانشــگاه با نام »شریف زیبای 
من«؛ دو همگانی، گل کوچک، فوتبال دستی انسانی، 
فرود از برج ابن ســینا، شــربت و شیرینی، موسیقی، 
شــعر و انواع بازی که با حضور جمشــید مشــایخی، 
میترا حجار، عادل فردوســی پور و عبدالجبار کاکایی 
سهمی از سلبریتی هم داشت. چهارشنبه، ۳ خرداد 
هم به مناسبت ســالروز آزادسازی خرمشهر، نوبت به 
کنســرت علیرضا قربانی در سالن جباری رسید. روز 
قبلش هم دومین جشنواره شعر شریف با همت کانون 
شعر و ادب در آمفی تئاتر به آخر خط رسیده بود. همین 
شور و نشاط بود که آذرماه پای یک نشریه جدید ولی 
اثرگذار را به فضای فرهنگی اجتماعی شریف باز کرد؛ 
دوهفته نامه »داد« را کــه البته کرونا اآلن ماه نامه اش 
کرده، آن سال گروهی از دانشجوها با شعار استقالل از 
جریان های سیاسی و اجتماعی وقت راه اندازی کردند. 
شاید شروع به کار و انتشار منظم داد بود که سبب شد 
دیگر گروه های دانشجویی هم بیشتر حواس شان جمع 
اهمیت نشریات دانشجویی شــود و فضای نشریات 
دانشــگاه رنگ تازه ای به خود بگیــرد. در همان فضا 
داد توانســت خیلی زود نگاه ها و اذهان را به خودش 
جلب کند و مهره ای اثرگذار در فضای فعالیت فرهنگی 
اجتماعی شریف شود. البته دوگانه های سربازکرده در 
انتخابات هنوز هم در سطح اجتماع به حیات شان ادامه 
می دادند و هر فعالیتی به سرعت برچسب می خورد. 
داد هم در این فضا بی نصیب نماند و از سوی تشکل ها و 
گروه های سابقه دار دانشگاه انواع و اقسام برچسب ها را 
روی خودش دید هر گروهی تمایل داشت هر فعالیتی 
را در اسلوب های از پیش تعریف شده جای دهد اما بعد 
از مدتی فعالین دانشجویی به وجه تسمیه این نشریه و 

تفاوتش با برچسب های موجود پی بردند.

تابستان شلوغ، از پالس تا خاتم و ریاضی دانی 
که رفت

تابســتان ۹۶ با چند اتفاق مهم به یاد آورده می شود؛ 
ساخت وســاز اولین فودکورت دانشــگاهی در محل 
ســابق تعاونی دانشــگاه که بعدا نام شریف پالس به 
خودش گرفت و واحدهای مختلف تعاونی را فرستاد 
به طبقه سوم ساختمان اداره امور تغذیه، یکی از آنها 
بود. شریف پالس را یکی از فارغ التحصیالن مهندسی 
شیمی شریف ساخت و ربان افتتاحش سه شنبه، ۱۶ 
آبان قیچی شد تا روی سطح زمین تنها رستوان و کافه 
و بوفه دانشگاه باشد. از سوی دیگر انتشار خبر مصوبه 
هیئت امنای دانشــگاه مبنی بــر ادغام معاونت های 
فرهنگی اجتماعی و دانشــجویی و تشکیل معاونت 
جدیــد برنامه ریزی و راهبردی، فعالین دانشــجویی 
نگران را به تکاپو انداخت و در اتحادی بی سابقه، همه 
گروه های دانشجویی )به جز انجمن اسالمی( با این 
تصمیم مخالفت کردند و در نهایت همین مخالفت ها 
و نامه نگاری ها و مذاکرات دانشــگاه را از تصمیمش 
منصرف ساخت تا معاونت فرهنگی اجتماعی برای 

شریف بماند.
۹۶ اولین ســالی بود کــه اردوی ورودی هــا در دوره 
دکتر حســینی برگزار می شد و تغییر در ساختار اردو 
که حســینی قولش را داده بــود، هم در روند انتخاب 
مســئول اردو، هم در فرایند انتخاب سرگروه ها و هم 
در اضافه شدن برنامه استقبال از خانواده ها در تهران 
و دانشــگاه گردی خودش را نشــان داد. نمایشــگاه 
دســتاوردهای گروه های دانشــجویی در آبان ماه از 
دیگر ملحقــات برنامه های اســتقبال از ورودی های 

۹۶ای دانشگاه بود.
تابســتان ۹۶ یک خبر خیلی تلخ داشــت؛ پروفسور 
مریــم میرزاخانی، فارغ التحصیل ریاضی شــریف و 
استاد دانشگاه استنفورد ۲۳ تیر در اثر ابتال به سرطان 
درگذشت. دانشگاه بزرگداشت او را در آخرین روز آبان 
در سالن جباری برگزار کرد؛ مراسمی که با حضور پدر 
میرزاخانی و صحبت های تأثیرگذار و سرشار از تواضع 

او همراه بود.
در آخرین روزهای تابستان هم باالخره سردر میلیاردی 
شریف رنگ افتتاح رسمی را به خودش دید. البته در 
همان روز ۲۱ شــهریور، فضای سبز جلوی دانشکده 
کامپیوتر نیز با حضور مسئوالن دانشگاه افتتاح شد تا 
در آذر سردیس چهار شهید دانشگاه )شریف واقفی، 
علیمحمدی، شهریاری و احمدی روشن( در آن نصب 
شود و سردیس پنجم، شهید عباسپور هم موکول شود 
به سال ۹۹. سروصدای یک رقیب غیرانتفاعی برای 
شریف هم از جمله اخبار تابستان ۹۶ بود؛ دانشگاه 
خاتم با صاحب امتیازی بانک پاســارگاد شروع کرده 
بود به جذب استادان و دانشجوهای اقتصاد شریف؛ 
اســتادانی کــه هم حقــوق بهتر و هــم فرایند جذب 
چابک تری را در خاتم تجربه می کردند و دانشجوهایی 
که تحصیل شــان در دوره ارشد با حمایت مالی قابل 

توجهی همراه بود.
احیای معاونت پژوهشی دانشکده ها در قالب معاونت 
پژوهش و امــور بین الملل هم از جمله مصوبات مهم 
هیئت رئیسه دانشــگاه در مرداد ۹۶ بود که در ادامه 
در ســاختار دانشکده ها رنگ واقعیت به خود گرفت. 
سامان دهی وضعیت ورود و تردد خودرو در دانشگاه 
و محل های پارک و عبور و مرور خودرو در خیابان های 
دانشگاه نیز از دل کمیته ترافیک در همین تابستان 

درآمد.

سوت بلبلی اژه ای
۲۰ آذر بود که غالمحسین محسنی اژه ای، معاون اول 
و ســخنگوی قوه قضائیه به دعوت بسیج دانشجویی 
به مناســبت روز دانشجو به ســالن جابر آمد و یکی از 
به یادماندنی ترین ۱۶ آذرهای شریف را در دهه ۹۰ رقم 
زد؛ برنامه ای با نقش آفرینی پررنگ بچه های انجمن 
مستقل که به طرفداری از احمدی نژاد شهره بودند و 
از مخالفان جدی عملکرد قوه قضائیه و رئیس وقت آن 
که حتی منصور نظری، شاعر منتقد دستگاه قضا را هم 
با لطایف الحیلی وارد دانشگاه کردند و روی سن بردند. 
البته حضور محسنی اژه ای بیشتر با سوت بلبلی اش 

به خاطر آورده می شود.
اولین جشنواره هنر شــریف هم که با همت معاونت 
فرهنگی اجتماعی و با کادری دانشجویی کارش را از 
تابستان آغاز کرده بود، در اواخر آذر به ایستگاه پایانی 

رسید و برگزیدگانش را شناخت.
از ۲۱ آبــان که کرمانشــاه لرزید تــا ۲۹ آذر که تهران 
زمین لــرزه خفیفــی را تجربه کــرد، زلزلــه کلیدواژه 
پرتکرار دانشــگاه بود؛ از گروه های جهادی و خیریه 
که کمک های شــریفی ها را جمع کردند و خودشان 
هــم برای کمک بــه منطقــه رفتند تا تصمیــم دکتر 
دورعلی بــرای اختصاص جایزه ۲۰ ســکه ای اش به 
ساخت مدرسه ای در مناطق زلزله زده با حمایت دیگر 
اعضای خانواده دانشگاه که در نهایت در سال ۹۹ به 
بهره برداری رسید و البته خوابگاهی هایی که لرزش 
زمین زیر پایشان، وسط سرما و آلودگی هوای پایتخت 

کشاندشان وسط حیاط خوابگاه.

باز هم دی، دو سال قبل از ۹۸
آذر که تمام شد، دی پرحادثه ۹۶ آغوشش را به رویمان 
شــود؛ اعتراضات دی ماه ۹۶ خیلی زود فراگیر شد و 
دامنه آن به تهران رســید. از اعتراضات دی ۹۶ تنها 
فیلتر تلگرام برای شــریفی ها به یادگار نماند. محمد 
شریفی مقدم، دبیر اسبق کانون یاریگران دانشگاه در 
اعتراض های دروایش گنابادی در خیابان پاسداران 
تهــران دســتگیر و محاکمــه شــد و در حــال حاضر 
هــم در حال گــذران دوران محکومیت خود اســت. 
شــریفی مقدم در بیشــتر تصاویر مهم شریف در دهه 
۹۰ ردی از خــود به جا گذاشــته؛ از حضور روحانی 
در مراســم روز دانشجوی ســال ۹۴ تا اعتراض های 

سنوات سال ۹۵. 
یکی از اتفاقاتی که در زیر پوست دانشگاه در روزهای 
پس از اعتراضات دی ماه رخ داد، بازگشت برخی افراد 
از هر دو طیف از رأی های اول سال شان در انتخابات 
ریاســت جمهوری بود؛ رخدادی که شــاید ســرآغاز 
شــکل گیری یک دوگانه جدید در فضای دانشجویی 
و حتی جامعه بوده است. انتخابات انجمن اسالمی 
در پاییز این ســال هم شاهد افت چشم گیر مشارکت 
دانشــجوها بــود و رکــورد پاییــن ۴۵۶ رأی را به ثبت 
رساند. این کاهش شور و شوق در تعداد کم نامزدهای 
انتخابات هم خودش را نشان می داد و بعدش هم به 
صــورت پررنگ تر در کاهش چشــم گیر فعالیت های 

انجمن در پاییز و زمستان ۹۶ نمایان شد.

سه روز برای فرهنگ
تعطیالت بین دو تــرم ۹۶ اولین گردهمایی فعالین 
فرهنگی دانشــگاه در زیباکنار برگزار و با اســتقبال 
خوبی از طرف دانشجوها مواجه شد؛ یک گردهمایی 
ســه روزه بــا حضور حــدود ۲۰۰ نفــر از نمایندگان 
تشــکل های دانشــجویی، گروه هــای فرهنگــی، 
انجمن های علمی، نشریات دانشجویی و استادان 
و مسئولین دانشگاه که می خواستند درباره مسائلی 
فراتر از بحث های ســر کالس و آزمایشــگاه و کارگاه 
حرف بزنند و هم فکری کنند و کنارش دانشــجوها 
بی واسطه دغدغه ها و نگرانی ها و صحبت هایشان را 
به گوش هیئت رئیسه دانشگاه برسانند. ایده زیباکنار 
ایــده بکری بــود که جــای خالی اش در دانشــگاه 
احســاس می شــد؛ جایی برای فراهم شدن امکان 
گفت وگو میان افرادی که دانشگاه را فراتر از آموزش 
و پژوهش و فناوری و صنعت می دیدند. هرچند دوره 
دوم آن در ســال ۹۷ خودش بــه محلی برای بحث و 
جدل و حاشیه و اختالف تبدیل شد و شاید تا حدی 

از هدف اصلی اش فاصله گرفت. 

وصیت نامه منتقد
دکتر گلشنی را با کســوت استادی اش در دانشکده 
فیزیک و البته تأســیس گروه فلســفه علم دانشگاه و 
لهجــه زیبای اصفهانی اش می شــناختیم اما پاییز و 
زمستان ۹۶ نام دکتر گلشنی مترادف بود با اعتراض ها 
و انتقادهای جدی به سیســتم مدیریتی دانشــگاه و 
البته نظام آموزش عالی کشور. دو سخنرانی مهم در 
۱۷ آبان و ۲۵ بهمن کــه دومی عنوان وصیت نامه به 
خود گرفت و در رسانه های بیرون دانشگاه هم حسابی 
دیده شــد، بحث هایــی را پیرامون نحوه اســتخدام 
اعضای هیئت علمی و رســالت دانشگاه در شریف به 
راه انداخــت و واکنش هایی را از طرف روابط عمومی 
دانشــگاه، دکتر کریمی پــور، دکتــر آزادگان و دکتر 
حسینی به همراه داشت. از آن زمان تا بازنشستگی 
دکتر گلشــنی در ۳۱ تیر ۹۷ بحث میــان موافقان و 
مخالفان صحبت های دکتر گلشنی داغ داغ بود و در 

کانون توجه ها.

۹۶ رفت ولی ردش باقی ماند
البه الی روزهای مهم پرتعداد ۹۶ شــاید چند اتفاق 
کمتر به یاد آورده شود؛ تکمیل فرایند مکانیزه شده 
آشــپزخانه دانشــگاه که صرفه جویی قابل توجهی 
در انــرژی، مــواد مصرفی، زمان پخــت و بهره وری 
نیــروی انســانی بــه همراه داشــت، اضافه شــدن 
موقتی چند غذای جدید )پاستا پنه با سس آلفردو، 
بیف اســتروگانوف و قیمه نثار( با پیشــنهاد شورای 
صنفی که حاشــیه هایش اجازه نداد زیاد در منوی 
دانشــگاه باقی بمانند و بازگشت اســتاد پرحاشیه 
دانشــکده هوافضــا کــه پیگیری دانشــجوها برای 
اخراج او از دانشگاه فقط دردسر و هزینه برایشان به 
دنبال داشــت و زور دانشجوها و دانشگاه به قوانین 

باالدستی وزارت علوم نرسید.
۱۲ اســفند نیز در برنامه انجمــن علمی نخبگان با 
حضور دکتر آراســتی، دکتر مشایخی، دکتر فرزانه و 
دکتر غفرانی اولین بار سند تحول راهبردی دانشگاه 
بــه بحث و بررســی عمومی گذاشــته شــد و برنامه 
دانشگاه تا ســال ۱۴۰۵ در معرض دید دانشجوها 

قرار گرفت.
به طور کلی شــاید بتوان ســال ۹۶ را نقطه بیشــینه 
دوگانگی سنتی و نطفه بســتن یک دوگانگی جدید 
دانســت؛ ســالی بود که آثار آن در زندگی دانشجوها 
و فضای فرهنگی دانشــگاه همچنان مشهود است و 
شاید سال ها بعد پی به تأثیر حوادثی ببریم که شروع 

و نشانه های آن از این سال هویدا شد.

سال

۱۳۹6

 تشییع پیکر دکتر سیدقاسم میرعمادی،
۲۶ فروردین ۱۳۹۶

حضور انتخاباتی میرسلیم در آمفی تئاتر مرکزی، 
۱۷ اردیبهشت ۹۶

مراسم بزرگ داشت مریم میرزاخانی، ۳۰ آبان ۹۶

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  874

پنجشنبـه 23 اردیبهشت مـاه 1400   

۱۱

پرونده



از دومیــن دوره شــریف زیبای من، برنامــه نوآورانه 
معاونت فرهنگی که ســال ۹۶ نخســتین دوره اش 
برگزار شد و نشــان داد بدون سلبریتی هم می شود 
یــک روز زیبا شــد و دور هم خوش گذراند و جشــن 
پنجاه سالگی گروه کوه و دومین گردهمایی فعالین 
فرهنگی دانشــگاه در زیباکنار که نســبت به اولین 
دوره یک ســر و گــردن در حاشــیه و اختالف نظر و 
بحث و جدل بلندتر بود، تا فستیوال موسیقی شریف 
)جشنواره صبا( که کانون موسیقی دانشگاه زحمت 
زیادی برایش کشید و پای ۶۰ نوازنده و خواننده را که 
۴۸ نفر آنها شریفی بودند، به سن آمفی تئاتر مرکزی 
باز کرد و برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 
دانشــگاه های تهران به میزبانی شــریف که استاد 
شــهریار پرهیزکار یکی از داوران آن بود و درخشش 
ورزشــکارهای شــریفی در المپیاد ورزشــی شیراز 
)به ویژه در رشــته های شطرنج و شنا( که مقام پنجم 
کشور را برای دانشگاه به ارمغان آورد. به صورت کلی، 
با ورود دکتر سید حسن حسینی، معاونت فرهنگی 
وقت به عرصه فعالیت های دانشــجویی دانشــگاه، 
یک ارتقــای همگانی در اغلــب زمینه های موجود 
جهت فعالیت در فضای فرهنگی شــریف پدید آمد؛ 
از انجمن هــای علمی و کانون های فرهنگی گرفته، 
تا نشریات دانشجویی. اما از قدیم گفته اند: »هرکه 

بامش بیش ، برفش بیش تر«.

اردوی ورودی ها؛ کارشکنی ها، مانع تراشی ها
تیم معاونت دکتر حســینی، عالقه بسیاری به ورود 
مستقیم به برخی فعالیت های انجام شده از سوی 
دانشــجوها و ســکان داری بعضی از آنها داشــت. 
اردوی ورودی های دانشــگاه، که همواره از سوی 

جمعــی از فعاالن دانشــجویی، از آن به عنوان یک 
اردوی تشــکیالتی برای جذب عضو برخی گروه ها 
نام برده می شد، در سال ۹۷، شکاف نسبتا عمیقی 
میان گروه های دانشــجویی و هم چنین میان این 
گروه ها و معاونت به وجود آورد. داستان از آن جایی 
شروع شد که معاونت فرهنگی، پس از کندوکاو در 
اردوی سال ۹۶، هزینه های این اردو را زیاد دانست 
و آن را در مقایســه با هزینــه اش کم کیفیت قلمداد 
کرد. هم چنین نکته قابل توجه در ایرادات معاونت 
به روند اردو، اســتفاده از سرگروه های سال باالیی 
که خود دانشجوی کارشناسی هستند بود و راه حل 
را بهره گیــری از دانشــجوهای کارشناسی ارشــد 
و دکتــری می پنداشــت. یک جملۀ کلیــدی نیز از 

دکتر حســینی، بســیار ماندگار شد: »این، اردوی 
ورودی ها نیســت؛ اردوی سرگروه هاســت«. البته 
منحصــر  ورودی،  اردوی  نســبت به  اعتراضــات 
بــه معاونــت فرهنگــی نبــود و بعضــی گروه های 
دانشــجویی نیز نســبت به نقش پررنگ چند گروه 

دانشجویی در آن، معترض بودند.
برگزاری موفق و کم هزینه اردوی زیباکنار از ســوی 
خــود معاونت، بــا کم ترین نیــروی اجرایی ممکن، 
ســبب شــده بود تا معاونت فرهنگی، بیش ازپیش، 
بــر تصمیم خود جهــت ایجاد تغییرات اساســی در 
اردوی ورودی ها، مصر باشد. این موضوع در حالی 
بود که طبق نتایج منتشرشــده از نظرســنجی بین 
دانشــجوهای ورودی نودوشــِش حاضــر در اردو، 
رضایت خوبی را از آن ها، نسبت به این برنامه شاهد 
بودیم. نقطه آغازین تنش ها در ســال ۹۷، انتصاب 
جواد درویش، در اواخر اردیبهشت آن سال به سمت 
»مســئول برنامه ریزی اردوی ورودی ۹۷« بود و این 
تلقی را در میان فعاالن دانشجویی پدید آورد که اردو، 
کارمندی خواهد شــد و دیگر دانشــجویی نخواهد 
مانــد. نکته عجیب در این انتخاب دکتر حســینی، 
حضور درویش تا اواخر تابســتان در خارج از کشور، 
به دلیل فرصت مطالعاتی بود! اوایل تیرماه، معاونت 
از تعدادی از دانشجوها دعوت کرد تا در جلسه ارائه 
برنامــه اردو از ســوی درویش حاضر شــوند و حتی 
نامه ای به دانشکده ها، جهت معرفی دانشجوهای 

ارشد و دکتری به معاونت، ارسال شد.
اواخر همان ماه بود که ۵۰ گروه  دانشجویی با امضای 
نامه ای، اعتراض خود به تصمیمات معاونت فرهنگی 
درباره اردو را به گوش دکتر فتوحی، ریاست دانشگاه 
رســاندند. این نامه کارساز افتاد و دکتر حسینی، از 
پیمودن ادامه روند خود عقب کشید و تصمیم بر آن 
شــد تا طی جلسه ای، یک شــورا با ترکیب منتخب 
دانشجوها و متشکل از تمامی گروه های دانشجویی، 
در دریــای پرتالطــم آن روزهای فضــای فرهنگی، 
هدایت کشــتی اردوی ورودی ها را در دست بگیرد. 
شورای معروف ۱۱نفره، در هفتم مرداد ۹۷، با رأی 
گروه ها انتخاب شد و کار را از دهم مرداد شروع کرد. 
فقدان شفافیت در انتخاب سرگروه ها، عدم انتشار 
صورت جلســات شــورا و اتحاذ برخــی تصمیمات 
عجیب )که البته کمبود وقت را نیز می توان از دالیل 

آن دانســت(، اوضاع را پیچیده تر و برگزاری اردو را با 
حاشیه های بیش تری مواجه ساخت.

محمدجــواد ابوطالبــی، کــه یکــی از ســه گزینه 
پیشنهادی شورای ۱۱نفره به شورای فرهنگی جهت 
تصدی گری مســئولیت اردو بود، به عنوان مسئول 
اردوی ورودی های ۹۷ انتخاب شــد؛ دانشــجویی 
کــه پس از اردو، »مــدال صبر« را از دکتر حســینی 
دریافت کرد. از ســوی دیگــر، برنامه تهران که پیش 
از برنامه مشــهد برگزار می شد، مستقال از سوی تیم 
معاونــت فرهنگی و دانشــجوهای منتخب معاونت 
برقرار گشــت و البته این برنامه نیز خالی از حاشــیه 
نبود؛ حضور ابوطالب حســینی، استندآپ کمدین 
نائب قهرمان فصل دوم خنداننده شــوی خندوانه، 
در جشــن »شریف سالم« و انجام برخی شوخی ها، 
دکتــر حســینی را آزرده خاطر کــرد و آن را به دور از 
فضای نخبگانی شــریف دانســت. با همه نواقص، 
غلبه حواشی بر متن، ابهامات بسیار و...، در نهایت 
اردو برگزار شــد، ولی این قطعا نمی توانســت پایان 

ماجرا باشد.
یک شــنبه، ۱۵ مهــر ۹۷، جلســه ای معــروف در 
آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد، ریزودرشت اردو به میان 
آمد و عمق شکاف و اختالف همگان، نمایان گشت. 
این ناسازگاری ها، مستقیما بر برنامه دانشگاه برای 
ورودی ها در سال های آتی اثر می گذاشت؛ تنها چند 
روز از آن جلســه گذشته بود، که تنی چند از فعاالن 
دانشجویی، مستقل از گروه ها، با طیف متنوعی از 
افراد جلســه گذاشــتند و به تدریج شروع به تجمیع 
تجارب ســال های گذشــته و تدوین طرحی جدید 
کردنــد و در نهایت، در زیباکنــار ۲، که اوایل بهمن 
۹۷ برگزار شد، طرح برگزاری اردو در اصفهان، ارائه 
شد. این طرح نیز ۴۰ امضای گروه های دانشجویی 
را پشــتوانه خــود می دید، ولی الزم بود در شــورای 
فرهنگی به تصویب برسد؛ در واپسین روزهای سال 
نودوهفت هم داستان اردوی ورودی ها، دست از سر 
دانشگاه برنداشــت و این طرح، وارد جلسه شورای 
فرهنگی شــد و پس از ارائــۀ تدوین کنندگان طرح، 
میان اعضا به رأی گذاشــته شد، لیکن رأی نیاورد تا 
نشــان دهد که »این قصه، سر دراز دارد«. در نهایت 
نیز تصمیم بر آن شــد تا فراخوانی میان دانشجوها 
داده شده و از همگان، چه به عنواِن فعال حقوقی و 

چه به عنواِن فعال حقیقی، دعوت شد تا طرح خود 
را تدویــن و ارائه کننــد و در نهایت در خرداد ۹۸ بود 
که طرح ســمیه رسولی در شورای فرهنگی اکثریت 
آرا را کســب کــرد، هرچنــد اردوی ورودی های ۹۸ 
هم در حاشــیه و ابهام کمــی از اردوی ورودی های 

۹۷ نداشت.

اصالت تکثر
معاونت فرهنگی، در این ســال نشان داد که بسیار 
تمایــل دارد که خود دســت به کار شــده و عالوه بر 
سیاســت گذاری، با اجرای برنامه هایی، فرهنگ را 
به حوزه عمومی جامعه دانشــگاهی، نزدیک سازد؛ 
جشــنواره اقوام، یکی از همین برنامه ها بود. اواخر 
آبان  ماه ۹۷، دانشجوها پس از خروج از کالس های 
تاالر یا ابن سینا و حتی در بدو ورود به دانشگاه از در 
شمالی )در انرژی(، چادرها و غرفه هایی را می دیدند 
که داخل آن هــا، از قومیت هــای مختلف، گرد هم 
جمع شــده بودند تا ایران متکثــر را به منصه ظهور 
برسانند؛ موردی که در شعار معروف دکتر حسینی 
نیز متجلــی بود: »اصالــت در تکثر اســت«. البته 
دغدغه هایی نســبت به بودجه این رویداد و احتمال 
به حاشیه رانده شــدن گروه های دانشجویی با غالب 
شدن این برنامه ها در سطح دانشگاه و اجاره سالن 
ورزشــی مرحوم جباری برای برپایی نمایشگاه این 
جشنواره مطرح شد. از دیگر برنامه های هفته اقوام 
در شریف، جشــن های آذربایجانی ها، قزوینی ها، 
بلوچ هــا، کردها و همچنین جشــن اختتامیه آن با 
حضور ســید محمد بهشــتی از کهنــه کاران عرصه 

میراث فرهنگی ایران بود.

آروم نمی گیگیریم
در حــوزه فعالیت هــای صنفــی نیــز دو اتفاق مهم 
در ســال ۹۷، در شــریف افتــاد؛ اولــی اعتراضات 
بــه مجموعه شــریف پالس بود و دومــی، تجمعات 

خوابگاهی در اعتراض به فقدان امنیت.
ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۷، با افزایش قیمت ها از 
سوی شریف پالس، اعتراضات به این مجموعه شدت 
گرفت و بحث تحریم این فودکورت تازه تأســیس، از 
سوی جمع کثیری از دانشجوها روی میز قرار گرفت؛ 
در نهایت، خواسته های هشــت گانه دانشجوها، از 
سوی شــورای صنفی اعالم شد؛ کاهش قیمت ها، 
افزایش کیفیت ، شکســتن انحصار شــریف پالس، 
نظارت دانشــجویی بر این مجموعه و شفاف سازی 
قرارداد آن با دانشگاه، از رئوس اصلی این خواسته ها 
به شــمار می رفت. البته مسئوالن شریف پالس هم 

غوغاکده غیرصنعتی شریف
بارها شنیده ایم که شریفی ها تک بعدی نیستند و در این راستا سعی شده با نشان دادن مصداق های گوناگون، این موضوع ثابت شود. یکی از 
این مصداق ها، فعالیت های متنوع این دانشگاه صنعتی به شمار می رود. شاید عده ای دستاورد مهم شریف در سال ۹۷ را اتمام پروژه عظیم 
و باکیفیت دکتر محمد دورعلی، استاد دانشکده مکانیک در آبراهه قائم نیروگاه اوما اویا در سریالنکا بدانند، اما آنچه را در سال ۹۷، در تمامی 

عرصه ها بر شریف گذشت، می توان آیینه تمام نمای فعالیت های چندجانبه شریفی ها دانست.
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پرونده



دالیلی جهت افزایش قیمت ها 
و توضیحاتی در مورد روندهای 

موجود داشتند.
ناامنی هــای اطــراف  قصــه 
به طــور خــاص  و  دانشــگاه 
منطقه طرشت، با گســترش ساختمان های اداری 
و تحصیلــی و کاهش فضای مســکونی این منطقه، 
پرغصه تر شد. دانشجوهایی که حداقل انتظارشان، 
تأمین امنیت شــان در مسیر دانشــگاه تا خوابگاه و 
بالعکس بود، از مســئوالن، حتــی جمله »عوضش 
امنیــت داریــم« را نیــز نمی توانســتند بشــنوند. 
درحالی که مسئوالن، راهکارهایی که از نظر شورای 
صنفی کلیشــه ای بودند، نظیر افزایش کانکس ها، 
دوربین های مداربسته و روشنایی را روی میز گذاشته 
بودنــد، مؤثرترین راه از نظر دانشــجوها، ســرویس 

حمل ونقل بود.
دانشجوهای خوابگاهی که دانشگاه را ناتوان از حل 
مسئله و حتی در مواردی بی میل به افزایش امنیت 
پیرامون شــریف به حساب آوردند، خود دست به کار 
شدند و تجمعاتی پرسروصدا را در محیط خوابگاه راه 
انداختند؛ ســروصدای این تجمعات، تا رسانه  های 
خارج نشــین نیز راه پیــدا کرد. مجموعــه اتفاقات 
رخ داده در بحــث تأمیــن امنیت دانشــجوها که تا 
آخرین روز کاری ســال ۹۷ هم در دستور کار شورای 
صنفــی و مســئولین دانشــگاه قرار داشــت، حتی 
منجر به استعفای دبیر وقت شورای صنفی شد و در 
نهایت هم حاصلش برای دانشــجوها اضافه شــدن 
چند کانکس نیروی انتظامی در اطراف دانشــگاه و 

خوابگاه ها بود.

رفت ها و آمدها
ســال ۹۷، پر بود از باقی ماندن برخی مسئوالن در 
جــای خود و رفتن برخی دیگــر از صندلی هایی که 
ثابت کرده به کســی وفــا نمی کنــد؛ مهم تریِن این 
انتصابات و ابقاها، تمدید دوره دکتر فتوحی، ریاست 
دانشــگاه بود تا دوره دوم چهار ساله ریاست خود را 
در شریف آغاز کند. همچنین تکلیف دو معاونت مهم 
ریاســت نیز در این سال تعیین شد؛ دکتر حسینی، 
معاونت فرهنگی وقت، در ســمت خود ابقا، و دکتر 
عمادالدین فاطمی زاده، اســتاد دانشکده برق نیز 
به عنواِن معاون دانشــجویی منتصب شــد. از دیگر 
مسئولیت های مهم دانشگاه، نمایندگی مقام معظم 
رهبــری در دانشــگاه و به اصطالح، مســئول نهاد 
رهبری است؛ پس از رفتن حجت االسالم مصطفی 
رستمی به نهاد رهبری کل، حجت االسالم فخرالدین 
طباطبایی، مســئول نهاد شریف شد تا این جایگاه 

نیز از بالتکلیفی دربیاید.
اما شــاید بتوان مؤثرترین انتصــاب را به کتاب  خانۀ 
مرکزی نسبت داد؛ دکتر شانت باغرام، استاد جوان 
دانشــکده فیزیک، پس از برعهده گرفتن مسئولیت 
کتاب  خانه مرکزی دانشگاه در سال ۹۷، با اقداماتی 
که انجــام داد و خالقیت ها و نوآوری های خود، هم 
محیط این ساختمان را از جایی برای مطالعه ِصرف، 
تبدیل به محلی برای اوقات فراغت دانشــجوها کرد 
و هم گروه های دانشــجویی را به این نهاد، نزدیک تر 
ســاخت، تا مهر تأییدی باشــد بر این که »مشــکل 
درد عشــق را حل نکند مهندســی«. گنجینه تاریخ 
دانشگاه نیز که چند سالی صحبت از راه اندازی آن 

بود، در ســاختمان کتاب خانه مرکــزی و در مهرماه 
۹۷، با حضور هیئت رئیسه افتتاح شد. افتتاح سالن 
مطالعه ویــژه اعضای هیئت علمی و دانشــجوهای 
تحصیــالت تکمیلــی در ســال ۹۸ و تــاالر توس در 
ســال ۹۹ از دیگــر نوآوری های تیم دکتــر باغرام در 
کتابخانــه مرکزی بوده اســت. برنامه های فرهنگی 
متنوع کتابخانه هم در این یکی دو سال رونق ویژه ای 

گرفته است.
نمی شود از ۹۷ حرف زد و به بازنشستگی دکتر مهدی 
گلشنی، استاد دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم 
دانشــگاه و منتقد جدی مدیریت دانشــگاه و نظام 
آموزش عالی کشــور در آخرین روز تیرماه ۹۷ اشاره 
نکــرد. البته دکتر گلشــنی، قائل به ایــن بودند که 
دالیل دیگری، ســبب  لغو عضویتش از هیئت علمی 
بوده و ماجرا فقط یک بازنشســتگی ســاده نیست؛ 
موضوعی که از برخی اختالف نظرها در گروه فلسفه 
علم دانشگاه پرده برداشــت  و سبب ساز بحث های 

مختلفی شد.

شریف در »انسانی «ترین حالت خود
پــس از تأســیس دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد و 
همچنین گروه فلســفه علم در دانشــگاه، به تدریج 
گرایش مهندسان شــریفی به علوم انسانی، هویدا 
گشت. ایجاد مؤسسه »حامی« به عنواِن حمایت گر 
افرادی که عالقه مند به تحصیل در رشته های علوم 
انسانی در دانشگاه های برتر خارج از کشور هستند، 
از جمله اقدامات مهم در شریف به شمار می رفت که 

در سال ۹۷ اسمش بیشتر سر زبان ها افتاد.
گروه های دانشــجویی نیز عالیق خود به پرداختن 
به ایــن موضوعات را نمی توانســتند پنهــان کنند. 
برگزاری دوره نخســت »مدرســه ادبیات، انســان، 
شهر« در اسفند ۹۷، با حضور مدعوینی برجسته از 
سوی اندیشــکده مهاجر، کانون شعروادب، جامعه 
اســالمی و انجمن اسالمی دانشــجویان مستقل، 
برگ زرینی از پیوند شــریف و علوم انســانی و به ویژه 
ادبیات بود. هم چنین همایش »علوم انســانی برای 
نخبگان )H۴E(« نیز در این ســال، نقش به سزایی 
در تحکیم رابطه دانشــجویان و دانش آموختگان، با 
این علوم داشت؛ همایشی که از برجسته ترین نقاط 
آن، حضور دکتر سید حسین نصر، از رؤسای پیشین 

دانشگاه، از طریق ویدئوکنفرانس در آن بود.
و  »جامعه شناســی«  جدیــِد  درس  دو  ارائــۀ 
»روان شناســی« از ســوی مرکز معارف که همیشه 
از ســوی دانشــجوها با درس های خشک و بی ثمر 
شناخته می شد هم نقطه عطفی در رابطه دانشجوها 
با علوم انسانی و همچنین این ساختمان از دانشگاه 

بود.

ای شریف، شاد باش و دیر زی!
برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران، پرسپولیس به 
فینال جام باشگاه های آسیا یا همان لیگ قهرمانان 
آســیا راه یافته بــود و با توجه به تفاوت ســاعت زیاد 
شرق و غرب آسیا، بازی دور رفت نماینده کشورمان 
در برابــر کاشــیما آنتلرز ژاپن، صبح روز شــنبه، ۱۲ 

آبــان برگزار می شــد. معاونت فرهنگــی نیز تدارک 
تماشــای دســته جمعی ایــن دیــدار در آمفی تئاتر 
مرکزی را فراهم نمود و روزی ماندگار در شریف ثبت 
شد؛ روزی که پسرها و دخترهای شریفی حاضر در 
ســالن در دو قســمت متمایز قاب تشخیص بودند: 
»پرسپولیســی ها« )از جمله غیرپرسپولیســی های 
ســابق، که این دیدار را به مثابه تقابــل ایران و ژاپن 
می دانســتند و موقتا طــرف دار قرمزهای پایتخت 
شــده بودند( و »هواداران کاشــیمای مقیم مرکز«. 
ایــن دیدار، در نهایت با پیروزی دو بر صفر کاشــیما 
به پایان رســید و پس از تســاوی بــدون گل در بازی 
برگشت در ورزشــگاه آزادی، دست سرخ پوشان، از 

ستاره آسیایی کوتاه ماند.
از دیگر روزهای ماندگار شریف در این سال، عیدانه 
کانون هــای فرهنگی بود؛ برای نخســتین بار، ۲۸ 
کانــون  موجود در دانشــگاه در آن زمــان، علی رغم 
تمایزها و تنوع ها، گرد هم آمدند تا آمفی تئاتر مرکزی 
دانشــگاه شــریف، عصر دوشــنبه، ۲۰ اسفندماه، 
تجلــی گاه وحدت بین آنها باشــد و عید نوروز ۹۸ را 
جشــن بگیرند. البته ایــن برنامه نیز همانند ســایر 
برنامه های بزرگ دانشگاه، بی حاشیه نبود و تصمیم 
برگزارندگان آن برای برپایی »آیین عرفانی« سماع، 
بــا انتقادها و اعتراض ها و تهدیدهایی همراه شــد؛ 
در نهایت نیز دکتر حســینی، با توجه به اســتفتای 
رهبری در باب »رقص« سماع، لغو مجوز این برنامه 

را سبب شد.
از دیگــر اتفاقات مهم ۹۷ هم می توان از گردهمایی 
خیرین مجمــع حامیان دانشــگاه در یک مراســم 
افطاری ویژه در ماه رمضان نام برد که بی شک چهره 
اول آن دکتر مصلی نژاد بود. در سال های اخیر نقش 
مجمع حامیــان در بســیاری از پروژه های عمرانی 

شریف به وضوح دیده می شود.

چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟
یــک اتفــاق ناگــوار در ســال ۹۷، حکــم محمــد 

شــریفی مقدم، دانشجوی دانشگاه شــریف و دبیر 
اسبق کانون یاریگران، به سبب اعتراضات دراویش 
گنابادی در دی ماه سال ۹۶ بود؛ آنچه کام شریفی ها 
و علی الخصوص فعاالن دانشجویی را تلخ کرد، وجود 
بنــدی در علل محکومیت وی بــود، که او را متهم به 
صحبت در تریبون دانشجویی می کرد! این، در حالی 
است که این تریبون ها مجوز از سوی دانشگاه دارند 
و منطقا نباید دانشــجوها به سبب محتوای صحبت 
خود در آن، بازخواســت شــوند، چه رسد به این  که 
صرِف ســخن راندن در یک برنامه دانشــجویی را از 

دالیل بازداشت شان برشمریم.

طرشت ولی یا ناحیه نوآوری شریف
ناحیه نوآوری شــریف به منطقه بین بزرگراه یادگار 
امام )از شــرق(، بزرگراه شــیخ فضل اللــه نوری )از 
شمال(، بزرگراه جناح )از غرب( و خیابان آزادی )از 
جنوب( گفته می شــود. سه شنبه، ۲۵ بهمن سورنا 
ســتاری، معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور و 
پیروز حناچی، شهردار تهران به شریف آمدند تا در 
رویداد معرفی ناحیه نوآوری شــریف حضور داشته 
باشــند و حرف هایشــان را هم درباره طرشــت ولی 
احتمالــی بزننــد؛ منطقــه ای کــه قلــب تپنده آن 
شریف است و شــرکت های دانش بنیان و فضاهای 
کار اشــتراکی و صندوق های سرمایه گذاری و دیگر 
ملزومات زیســت بوم کارآفرینی و فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان این ور و آن ورش استقرار دارند. شنبه، 
۱۸ اســفند نیــز پنجمیــن همایــش ملــی فضای 
مجــازی پاک به میزبانی ســالن جابر برگزار شــد؛ 
همایشی که مهم ترین مدعو آن، محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات غایب 
بود اما ســید ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی، محمد شــریف خانی، معاون 
فضای مجازی صداوســیما، سیدرضا عاملی، دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی، مصطفی کواکبیان، 
نماینده مجلــس و جواد جاویدنیــا، معاون فضای 
مجازی دادســتانی کل کشور در آن حضور داشتند 
و در حاشــیه آن هــم از نماد »در نشــان« به عنوان 
نماد ایرانــی فضای مجازی رونمایی شــد؛ نمادی 
که بعد از گذشــت دو ســال هیچ نام و نشانی از آن 

دیده نمی شود.

سال

۱۳۹7

حضور محمود احمدی نژاد در یک مراسم ختم در مسجد دانشگاه، ۱۰ مهر ۹۷

پخش فینال لیگ قهرمانان آسیا در آمفی تئاتر 
مرکزی، ۱۲ آبان ۹۷

درخشش تیم شنای دانشگاه در المپیاد ورزشی شیراز، مرداد ۹۷
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پرونده



بهار یک سال نکو
سال ۹۸ از همان شــروعش سیاسی است و فضای 
دانشــگاه تحت تأثیر آن. ۲۳ اردیبهشــت مصطفی 
تاج زاده و محمود نبویان به دعوت بسیج دانشجویی 
برای مناظره به دانشــگاه می آیند تا به این پرســش 
پاســخ دهند که »مقصر کیســت؟«. مناظره درباره 
برجام اســت اما به خیلی جاها کشیده می شود و با 
توجه به جایگاه سیاســی مناظره کنندگان، بازتاب 
وســیعی هم در سطح رسانه ها دارد. این برنامه تنها 
حضور چهره های مشهور در دانشگاه در فصل بهار 
نیســت. دو روز قبلش عباس آخوندی، وزیر ســابق 
دولــت روحانی مهمان انجمن اســالمی بود و پیش 
از این هم، شــهرام ناظری در سومین برنامه شریف 
زیبای من در دانشگاه حضور یافت تا پس از مدت ها، 
خواننده ای به دانشگاه بیاید و کنسرتی در دانشگاه 
برپا شــود؛ کنســرتی که عواید آن برای سیل زدگان 

فروردینی ایران هزینه می شود.
اولیــن جشــنواره نشــریات دانشــگاه یــا همــان 
»هفت قلــم« هم که ایــده اش در روزهــای آخر ۹۷ 
شکل گرفته، در بهار ۹۸ و در جمع وجورترین حالت 
ممکن به سرانجام می رســد. همچنین دانشگاه در 
ماه رمضان برای دومین سال متوالی میزبان خیرین 

مجمع حامیان شریف است.

گره کوری که گروه کوه عیانش کرد
از جمله اتفاقات مهم تابســتان شکل گیری باشگاه 
والدین اســت؛ باشــگاهی کــه بعد از اســتقبال از 
خانواده هــای ورودی های جدید در دو ســال قبل، 
می خواهد به ارتباط و تعامل موثر دانشگاه و خانواده 
دانشجوها سروشکل بدهد. البته اردوی ورودی های 
۹۸ هم تا دل تان بخواهد حاشیه و حرف وحدیث دارد 
که بروز عینی اش را در استعفای مسئول تعیین شده 
از ســوی کمیتــه ســه نفره اردو )معــاون فرهنگــی 
اجتماعی، مســئول نهاد رهبــری و نماینده رئیس 
دانشگاه( و سپرده شــدن کار به تیمی مورد اعتماد 
و انتخاب دکتر حسینی می توان دید. حتی مناظره 
هتل انقالب هم در کاهش تنش ها و اختالف ها بین 

گروه های ذی نفع در اردو کاری از پیش نمی برد.
نیمه تابســتان هر ســال، گروه کوه صعودی به قله 
دماوند ترتیب می دهد؛ صعودی که نســخه ۹۸ آن 

خالی از حاشیه نیســت. فیلمی از همخوانی سرود 
»ای ایران« کوه نوردان شریفی در باالی کوه، ماجرا 
را متفــاوت می کند. فیلــم که از حســاب توییتری 
دانشگاه پخش شده، از این حساب برداشته می شود 
اما اعتراض نســبت به صعود مختلط ادامه دارد و در 
رســانه های رســمی هم اخباری پیرامون آن منتشر 
می شــود. گروه کوه هم این طــور توضیح می دهد 
که تیم های دختران و پســران از جبهه های مختلف 
صعــود کرده اند و در باالی کوه نیــز محارم در حلقه 
هم خوانی کنار هم قــرار گرفته اند. این اعتراض ها، 
شــروع علنی شــدن اعتراض های برخــی گروه ها 
و فعالیــن دانشــجویی نســبت به عملکــرد معاون 
فرهنگی اجتماعی دانشگاه نیز هست؛ اعتراضاتی 
که از سطح رســانه ای هم خارج شده و خبرهایی از 
نامه نگاری و مذاکره با نهادهای بیرون دانشگاه علیه 
دکتر حســینی به گوش می رســد. دوقطبی شدن 
ماجــرا، مخالفین و موافقین عملکــرد معاونت را به 
نامه نگاری به ریاست دانشگاه می کشاند تا هر گروه 
مطابق نظرشان فتوحی را تنذیر دهند. انتصاب دکتر 
نورانی به سمت مدیریت فرهنگی در اوج تنش ها قرار 
است مصالحه ای رقم بزند. البته حضور نورانی در این 
جایگاه شش ماهی بیشتر دوام نمی آورد و فروردین 
۹۹ که به انتها می رسد، نورانی هم نامه استعفایش 

را می نویسد.

پردیس، خوابگاه، هشت ونیم
شــروع ترم پاییز ۹۸ چند غافل گیری دارد؛ از یک 
ســو دانشــگاه دوباره در پردیس خودگردان تهران 
پذیرش دانشجوی پولی را آغاز کرده و اعتراض های 
دانشجویی را به جان خریده است، البته دانشگاه 
سیاســت جدیدش را آموزش یکسان و ارزش یابی 
یک ســان اعــالم می کنــد و بعضــی کالس هــای 
دانشــجوهای عادی و پردیســی را ادغام. از سوی 
دیگر ظرفیت خوابگاه ها پاســخ گو نیست و دوباره 
مفهــوم کف خوابی ســر زبان هــا می افتد. آموزش 
هــم از همین ترم از ســامانه جدیــد انتخاب واحد 
رونمایی می کند تا خودی نشان دهد. ابطال ویزای 
دانشــجوهای ایرانی کــه از دانشــگاه های آمریکا 
پذیرش گرفته اند نیز تا گاردین می رســد. ترم پاییز 
یــک پویش صنفی پرســروصدا هم دارد؛ پویشــی 

برای اصالح قانون محدودیت تردد در خوابگاه های 
دختــران که به پویش هشــت ونیم معروف اســت و 
هنوز هم پیگیری مطالبات آن ادامه دارد. برگزاری 
جشــنواره اقوام هم ترم پاییز شــریف را برای چند 
روزی رنگ وبوی سراســر ایران می بخشد، هرچند 
رقصی محلی باز جایی می شود برای اعتراض های 
برخــی گروه ها و فعالین دانشــجویی بــه معاونت 

فرهنگی اجتماعی.

بنزین بر انبار اعتراضات
دولــت یک بــار در اردیبهشــت تصمیــم گرفته بود 
کــه قیمت بنزیــن را افزایش دهد اما نشــت خبر و 
صف های طوالنی بنزین، اجــرای این تصمیم را به 
تأخیر انداخت تا در آبان، قیمت بنزین افزایش یابد. 
خبر افزایش قیمت در آبــان ۹۸، بعد از افزایش آن 
منتشــر می شــود و این پنهان کاری و تکذیب ها در 
هفته قبل از افزایش قیمت، حس تحقیر را در مردم 
برمی انگیزد. نگرانی و دغدغه درمورد افزایش قیمت 
بنزیــن و افزایش قیمت بقیه کاالها هم هراســی در 
قشــر فرودســت انداخته و آنها را نگــران کوچک تر 
شــدن بیش از پیش سفره شــان کرده. اعتراضات 
خیابانی از جمعه، ۲۴ آبان شــروع می شود و بارش 
برف در روز شــنبه، تهــران را کامال قفــل می کند. 
بحث روز یکشــنبه مجلس بازگشت قیمت به همان 
نرخ پیشین است، اما سخنرانی رهبری در حمایت 
از اجرای طرح، مخالفت ها را بی اثر می کند. از روز 
بعد، اینترنت هم ملی می شود و دسترسی به شبکه 
جهانــی قطع تا با یــک توفیق اجبــاری همه طعم 
اینترنت ملی را چند روزی بچشــند. اخبار رســمی 
و غیررســمی از سرکوب گسترده خبر می دهد. یک 
هفته در شهرهای مختلف درگیری وجود دارد. آرام 
آرام اینترنت وصل می شــود و اخبار غیررســمی از 
چندصد کشــته حکایت می کند. ایــن اتفاقات در 
دانشــگاه نیز بازتاب دارد و همه معترض هســتند؛ 
بعضی معتــرض حاکمیت، بعضی معترض دولت و 

بعضی هم معترض اعتراض مردم.
این اعتراض ها در برنامه های روز دانشجوی دانشگاه 
بازتاب پررنگی پیدا می کند. انجمن اسالمی، محمود 
صادقی، نماینده مجلس و غفاری، معاون فرهنگی 
وزارت علوم را به سالن جابر می کشاند؛ برنامه ای که 

درخواســت اســتعفا از این دو و اعتراض به عملکرد 
مقامات عالی رتبه نمود زیادی در شعارهای حاضران 
در آن دارد. بســیج هــم بــا دعوت از علــی ربیعی، 
سخنگوی دولت فرصتی فراهم می کند تا مطالبات 
دانشجوها در فضایی پرشور و پرحاشیه به او و دولت 

متبوعش صریحا انتقال پیدا کند.

زمستانی داغ تر از هر تابستان
هرکس صبــح جمعه، ۱۳ دی، گوشــی اش را چک 
می کرد، با خبری مواجه می شد که به نظر می رسید 
یک شــایعه است اما با روشن کردن تلویزیون یا نگاه 
کردن بــه وب ســایت های خبری صحــت آن تأیید 
می شد. سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
در ســفری که به عراق داشت، از سوی ارتش آمریکا 
ترور شــده بود. حاج قاســم تا مدت هــا از نظامیان 
پرده نشــین بود اما به واسطه نبرد در سوریه و عراق و 
مقابله با گروه های تکفیری و داعش، ظهور رسانه ای 
بیشــتری داشــت و البته محبوبیت زایدالوصفی در 
بین مردم ایران و منطقه. همان جمعه و در آســتانه 
امتحانات ترم پاییز، دانشجوها به دانشگاه می آیند 
تا سریع دانشگاه را سیاه پوش و عزادار علمدار کنند. 
۱۶ دی، تهران تعطیل اســت تا میزبان پیکر سردار 
و همراهانش باشــد و آنها را در یک تشییع میلیونی 
بدرقه کند؛ بدرقه و تشییعی که از مقابل شریف هم 
می گذرد و شریفی ها جلوی دانشگاه بساط پذیرایی 

از تشییع کنندگان را برپا کرده اند.

بعضی اتفاقات خاص، زندگی ما را به دو بخش تقسیم می کند؛ ورود به دانشگاه، عاشق شدن، ازدواج، ورود به بازار کار و ... اما بعضی روزها و رویدادها 
هم هست که تاریخ زندگی جمعی مان را دوپاره می کند؛ مثال انقالب یکی از آن اتفاقات است که زندگی همه را متحول کرد. نگاه ها، انگاره ها و آرمان های 
بخش اعظمی از جامعه تحت تأثیر انقالب قرار گرفت. جنگ، دوم خرداد ۷۶ و حوادث سال ۸۸ هم هرکدام همین ویژگی را دارند که خطی برای 

فاصله گذاشتن بین »ما« و »آنها« کشیدند. سال ۹۸ هم یکی از این سال ها بود؛ سالی که هم داغ بود و داغی داشت و هم تا مدت ها اثرش باقی می ماند.

محمد 
مالنوری سال

۱۳۹8

امان از چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه

حضور علی ربیعی، سخنگوی دولت در مراسم روز دانشجو، ۱۶ آذر ۹۸

عزادای دانشجوها در سوگ شهادت سردار سلیمانی، ۱۴ دی ۹۸
صعود تابستانه گروه کوه دانشگاه به قله دماوند، 

۱۷ مرداد ۹۸

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  874
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پرونده



از لحظات اولیه انتشــار خبر 
تــرور ســردار، همــه منتظــر 
تــرور  ایران انــد.  واکنــش 
مهم تریــن فرمانــده میدانی 
جمهــوری اســالمی، قاعدتا 
قرار نیســت بی پاســخ بماند و همه از وعده انتقام 
سخت می گویند. سه شنبه بدن سردار در کرمان به 
خاک سپرده می شــود و شبانگاه، ایران با حمله ی 
موشــکی به پایگاه عین االسد انتقام ترور سردارش 
را می گیرد. صبح که خبر حمله موشــکی منتشــر 
می شــود، نگرانــی درمــورد واکنــش آمریکایی ها 
بخشــی از فکر همه را مشــغول می کنــد. هم زمان 
خبری از سقوط یک هواپیمای اوکراینی در اطراف 
تهــران به گوش می رســد. آرام آرام با انتشــار خبر 
سقوط این هواپیما مشــخص می شود که هواپیما 
حامل مسافرینی ایرانی از مسیر اوکراین به مقصد 
کانادا بــوده و تا ظهر، اســامی ۱۶ فارغ التحصیل 
دانشــگاه نیز در بین مســافران هواپیما به چشــم 
می خورد و فضای دانشگاه را در غمی مضاعف فرو 
می برد. هم زمان با این بغض و ناراحتی، شــایعاتی 
منتشر می شــود که پدافند هوایی ایران به اشتباه 
بــه هواپیمــا شــلیک و آن را ســاقط کرده اســت. 
ایــن موضوع از ســوی مقامات ایرانــی به صراحت 
تکذیب می شــود. هم زمــان با ایــن گمانه زنی ها، 
غروب پنجشــنبه و جمعه، جمعی از شریفی ها در 
عزاداری دوستان شــان مقابل دانشگاه جمع شده 
و شــمع روشــن می کننــد. در ایــن روز، جمعی از 
فارغ التحصیالن دانشکده هوافضا هم در بیانیه ای 

شلیک موشک را رد می کنند.

صبح شنبه تلخ
شــنبه صبح، ســتاد کل نیروهای مســلح شــلیک 
موشــک پدافند را می پذیرد و آن را ناشی از خطای 
انسانی اعالم می کند. انتشار این خبر جامعه را در 

شــوک فرو می برد. شــریف هم به تبع جامعه تحت 
تأثیر قرار می گیرد. صبح شــنبه در تمام دانشگاه، 
صحنه بغل کردن و تکان خوردن شانه ها و دعاهایی 
زیر لب، قاب غالب اســت. یــک فراخوان دعوت به 
تجمع مقابل ســردر دانشــگاه برای عصر شنبه در 
گروه هــای تلگرامی و چت های خصوصی دســت 
به دســت می شــود. انجمن اســالمی برای حفظ 
امنیــت حاضریــن، تقاضای مجــوز تجمع می کند 
که با موافقت دانشگاه همراه می شود؛ تجمعی که 
بزرگ ترین تجمع ســال های اخیر دانشگاه است و 
مردم بیرون دانشــگاه هم به آن می پیوندند. تجمع 
تا ده شــب ادامــه دارد و گرچه هیــچ کنترلی روی 
آن نیســت، با وجود عصبانیت ها، درگیری ای بین 
دانشــجوها و نیروهــای گارد پیــش نیامد، هرچند 
درگیری های پراکنده ای بین خود دانشجوها دیده 

می شود.
دانشگاه که پیشتر قصد داشت، مراسم گرامی داشت 
جان باختــگان ایــن حادثــه را روز دوشــنبه برگزار 
کنــد، با توجه بــه اتفاقات شــنبه آن را لغو می کند. 
لغو مراســم یادبــود برای دانشــگاه قابــل پذیرش 

نیســت و تجمعی اعتراضی در همان روز دوشــنبه 
مقابل دانشــکده کامپیوتــر برپا می شــود. انفعال 
دانشــگاه در قبال تهدیدهای بیرونی مورداعتراض 
دانشــجوهای تجمع کننده قــرار می گیرد و تماس 
نهادهای امنیتی با اعضای انجمن برای عدم حضور 
در دانشــگاه و منع ورود فارغ التحصیالن، شاهدی 
برای این قضیه عنوان می شود. رئیس دانشگاه هم 
به میان تجمع کننــدگان می آید تا از نزدیک صدای 
انتقادات دانشــجوها را بشنود. در انتهای این هفته 
هم نیروهای امنیتی وارد خانه ی دبیر سابق انجمن 
شــده، وســایل او را ضبط کرده و پرونده ای قضایی 
برایــش تشــکیل می دهند؛ پرونده ای کــه منجر به 
حکــم کمیته انضباطی دانشــگاه شــده و به خاطر 
اتفاقــات برنامه ۱۶ آذر، حکم یک ترم تعلیق برای او 

صادر می شود.

کاوه ترین فریاد
ماندگارترین تصویر اعتراضات به سقوط هواپیمای 
اوکراینــی در شــریف به پدر مریم ملــک تعلق دارد. 
وقتــی دانشــگاه در بهمن ماه تصمیــم می گیرد که 
باالخره مراســم یادبود جان باختگان را در مســجد 
دانشــگاه برگزار کند، در انتهای مراسم او با صدای 
بلند دادخواهی می کنــد: »داغ دل ما را هیچ کس 
بیان نکرد، نه رئیس دانشــگاه، نــه هیچ کس، هیچ 
دل نوشته ای، داغ دل عزیزان من. بچه من پرپر شد، 
آرزوهای من بر باد رفــت، آرزوی همه خانواده ها بر 
باد رفت، چرا نباید محاکمه انجام بشــود؟ چرا نباید 
دادگاهی شــوند؟ کســی جرئت نکرد که بگوید که 

مسببینش محکوم شوند.«
دکتر دورعلی، استاد دانشکده مکانیک هم در همین 
مراســم خبر از ساخت مدرسه شــریف ۲ در مناطق 
سیل زده سیســتان و بلوچستان به یاد شریفی های 
جان باختــه در این حادثه می دهــد. لغو زیباکنار ۳ 

هم از دیگر پس لرزه های دی ماه تلخ شریف است.

به امید دیدار
اطالعیه ی رســمی وزارت بهداشت در مورد ابتالی 
دو شــهروند قمی به کرونا منجر می شــود که شنبه، 
سوم اسفند آخرین روزی باشد که دانشجوها پایشان 
به صورت رســمی به دانشــگاه باز می شود. درست 
یــک روز بعــد از انتخابات مجلــس یازدهم که چند 
نامزد شــریفی هــم در آن حضور دارند و یکی شــان 
به هیئت رئیســه مجلس هم راه می یابد، درست بعد 
از دو هفته ای که از شــروع ترم جدید می گذشــت و 
کمی شوروحال انتخاباتی با حضور برخی نامزدها و 
برگزاری مناظرات انتخاباتی در شریف شکل گرفته 
بود، هرچنــد دل و دمــاغ رأی دادن برای خیلی ها 

وجود نداشت.
 بعد از تعطیلی های پاییزی ناشــی از آلودگی هوای 
تهران، این بار کرونا در دانشــگاه را می بندد، آن هم 
برای مدتی طوالنی. اینجاست که آمادگی سیستم 
کالس های مجازی دانشگاه موسوم به وی کالس و 
سامانه CW به کمک دانشگاه می آید تا عصر آموزش 
مجازی آغاز شود و یک ۹۹ تماما مجازی را برای درس 

و بحث دانشگاهی به ارمغان بیاورد.

سال

۱۳۹8

شکری ست با شکایت
آموزش مجازی؛ شب 
سیاهی که فعال پایان 

آن سپید نیست
سال ۹۹، از اول هم هیچ چیزش 
به حقیقت نمی خورد. یک سال 
مجــازی به تمام معنا بود. اصال آمده بود تا به عنوان 
آخرین ســال رده هــزار و ســیصدی ها )و نه آخرین 
ســال این قرن!(، قاعده بازی را به هم بزند. ابتدای 
بهــار ۱۳۹۹، در حال وهوای ایــن بودیم که حاال که 
کیک هایمــان را پخته ایم و همــگان هم فهمیده اند 
که ماشــاءالله از هر انگشت مان یک هنر می ریزد، و 
دیگر کم کم داشت حوصله مان سر می رفت، و همین 
شــد که دانشــگاه از رویه ای رونمایی کــرد که هنوز 
جایــش درد می کند؛ لزوم برگــزاری تمام کالس ها 
بــه صورت مجازی. قبــل از فروردین ۹۹ هم بعضی 
از اســتادان پیگیــر، کالس های مجــازی را برگزار 
کرده بودند ولی نه کســی آنهــا را جدی می گرفت و 

نه باور می کرد که اقال در یک ســال آتی، در بر همان 
پاشــنه بچرخد. اواسط فروردین بود که دیدیم انگار 
قرار است دانشگاه تماما مجازی شود و همه چیز در 
همین بســتر تعریف گردد. حقیقتا آموزش مجازی 
شوخی بزرگ کرونا با ما بود! آن هم کالس هفت ونیم 
صبح روز های ماه مبارک که خب ناگفته پیداست که 
امکانات ضبط کردن کالس ها چقــدر به فریادمان 
رســیدند و چه تعداد دانشــجویی که ســر کالس ها 
صدا زده شــدند ولی فقط نامــی از آن ها در کالس 
مشــاهده می شــد و »من در میان جمع و دلم جای 
دیگرست!« حکایت شان بود. و البته این فایل های 
ضبط شده در لپ تاپ ها تلنبار می شد و آخر ترم که 
می رســید، می دیدی فرصت دیدن ایــن همه فیلم 
را نــداری، یا باید از امکانات ســرعت دو و ســه برابر 
اســتفاده می کردی )که البته بعد از استفاده از این 
امکان، دیگر نمی توانستی سر کالس زنده بعضی از 
استاد ها تاب بیاوری( یا توضیحات استاد را بی خیال 
می شدی و به سراغ متن مرجع درس می رفتی و گلیم 

خود را از آب بیرون می کشیدی.

آزمون مجازی و اضطرار دانشگاه
از شما چه پنهان، همه امید داشتیم که این وسط ها 
کرونا از خر شیطان پایین بیاید و برگردیم سر همان 
کالس ها و زندگی عادی را که حاال بیشــتر قدرش را 
می دانســتیم، از سر بگیریم ولی خب نشد که نشد. 
داشــتیم کم کم به تیر ماه نزدیک می شدیم و مشکل 
برگزاری امتحانات به صورت مجازی، داشت پر رنگ 
و پر رنگ تر خودش را نشــان می داد. البته بعضی از 
اســتادان بودند که کار را راحت کرده و خیلی عادی 
امتحان شان را گرفتند. اما در این میان، استاد هایی 
که نمی خواســتند ایــن شکســت را بپذیرند، بازی 

باخت باخت »ایجاد شــرایطی به منظور غیرممکن 
بودن تقلب« را شروع کردند که عمال در اغلب موارد، 
فقط کار را برای کســانی سخت کرد که از اولش هم 
نمی خواســتند دســت به تقلب بزنند. البته نا گفته 
نماند که برخورد های خونینی هم سر همین تقلب 
انجــام شــد؛ مثل ماجــرای آزمــون پایان ترم درس 
فیزیک۲ که الاقل از نظــر برگزارکنندگانش، کوس 
رســوایی تقلب تعداد زیــادی از دانشــجوها در آن 
بلند شد. تعهدنامه های شرافتی که دانشجوها باید 
برای امتحان ها امضا می کردند، بیشــتر دست مایه 
شوخی قرار گرفت. شورای صنفی و دانشجوها هم 
هرچه به این در و آن در زدند که دانشــگاه دســت از 

سیســتم نمره دهی عادی صفر تا بیست بردارد و در 
ترم مجازی قبــول/رد در کارنامه دانشــجوها بزند، 
زورشــان به یک پایی اســتدالل برند و اعتبار شریف 
نرســید و صرفا تسهیالتی آموزشی برای خوشی دل 

دانشجوها در اختیارشان قرار گرفت.

 فعالیت دانشجویی خون مان داشت 
کم می شد

در ایــن میان، وقتــی فهمیدیم که ایــن کرونا حاال 
حاالها ول کن معامله نیست و باید بسوزیم و بسازیم، 
فعالیت دانشــجویی هم رنگ وبوی مجازی گرفت و 
انتخابات گروه های دانشــجویی کم کم برگزار شد. 

علی 
محدث زاده سال

۱۳۹۹

ساختمان جدید دانشکده مکانیک که ۱۴ مهر 
۹۹ افتتاح شد.

فریادهای پدر یکی از کشته شدگان هواپیمای 
اوکراینی در مراسم بزرگ داشت آنها در مسجد 

دانشگاه، ۱ بهمن ۹۸

آزادی و بازگشت دکتر سیروس عسگری به ایران، ۱۴ خرداد ۹۹
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البته ناگفته نماند که دانشگاه 
در برگزاری انتخابات هایی که 
گوشــت آن گروه زیر دندانش 
بــود )مثــل صنفــی( نهایت 
همــکاری را اعمــال کــرد تا 
انتخابات چندماهی بــه تعویق بیفتد. از آن طرف، 
ســامانه وی کالس که تا قبــل از آن فقط در اختیار 
اســتادان بود، کم کم به گروه های دانشــجویی هم 
اختصاص یافت. فعالیت دانشــجویی مجازی واقعا 
رنگ وبویی دیگر داشت؛ دیگر نه از آن شور و حال ها 
خبری بود و نه از جلسات و خاطرات و ... حاال تنها 
داشــته مان از گروه دانشجویی، یک گروه تلگرامی 
بود و پیام های داخل آن. مجازی شــدن برنامه ها، 
بعضی کار ها را سخت تر کرده بود و بعضی را آسان تر. 
شــاید در دوران گذشــته، هیچ گاه نمی شد چنین 
مدعوین و صاحب نظرانی را به فضای دانشــجویی 
کشــاند و نظرشان را پرسید و شنید، اگر هم می شد 
کلی دردســر داشت. کمترین دردســرش ورود آن 
مدعو بیچاره به دانشــگاه بود که آن بزرگوار درست 
گفتــه که »ورود به دانشــگاه از ورود به بهشــت هم 
سخت تر اســت« اما حاال مدعو با پوشیدن حداکثر 
یک لبــاس مرتب و حتی با شــلوار راحتــی، آماده 
شرکت در رویداد دانشجویی می شد! در دوره های 
قبل از کرونا هم زمزمه هایی از برگزاری وبینار ها بود 
اما در هیچ دوره ای، دانشجویی مثال در کشور آلمان 
به این راحتــی برای رویدادی در دانشــگاه دعوت 
نمی شــد. احتماال با رخت بربســتن کرونا، بساط 
رویدادهای مجازی به این راحتی جمع نشود، چرا 

که زیر زبان خیلی ها مزه کرده است.

کنکور تعویق افتاده و ورودی های بخت برگشته
معاونت فرهنگی، آن هم از زمان تصدی گری دکتر 
حســینی، کانون شاید بیشترین حواشی دانشگاه 
بوده و هست. بزرگ ترین چالش معاونت فرهنگی در 
سال کرونازده، طرح استقبال از ورودی های ۹۹ بود 
که تعویق کنکور حسابی از خجالت شان درآمده بود 
و حاال دانشگاه می خواست در باغ سبز نشان شان 
بدهــد. ابتدای کار قــرار بود برنامــه ورودی ها که 
هرســاله پر از تنش و کشــمکش اســت، یک نظم 

نوین و نســبتا منطقی ای بیابد و هیئتی متشــکل 
از نماینده هــای انجمن های علمــی و کانون های 
فرهنگی کار را دست بگیرند، اما ماجرا طور دیگری 
پیش رفــت. گزارش ها متفاوت بــود ولی این طور 
به نظر می رســید که معاونــت تعارفی به گروه های 
دانشجویی زد و آن طوری که مد نظرش بود، تحویل 
گرفته نشــد و طبق عادت، کار به تیمی سپرده شد 
که از نظر معاونت شناخته شــده و آزمون پس داده 
بودند. قرار بود برنامه اندکی حضوری هم باشد که 
به لطف رنگ آمیزی شــهر ها از ســوی ستاد کرونا، 
برنامه کامال مجازی شد و رفت پی کارش. البته این 
وســط انجمن های علمی دانشکده ای هم طرحی 
را جلــو بردنــد که با توجــه به اقتضائــات معاونت، 
منتورشــیپ نامیده شــد و میزان زیــادی اعتراض 
برانگیخــت. از یــک طرف به فارســی نبــودن این 
اسم اعتراض شــد، از طرف دیگر بعضی گفتند که 
فرقش با سرگروهی چیست و آیا مشکل سرگروهی 
فقط اســمش بــوده؟ و از یک طرف هــم بعضی از 
استادان مرز های اعتراض را جابه جا کرده و اساسا 
امکان راهنما شــدن یک دانشجو برای دانشجویی 
دیگر را منکر شــدند! به هــر زور و زحمتی که بود، 
کار از آب وگل درآمد؛ در بعضی دانشــکده ها بهتر 
و قوی تــر و در بعضی کم رنگ تر. طرحی که شــاید 
امید آن برود، در ســال های آتی به جای دعواهای 

همیشگی، به اصالح آن بپردازند.

دانشگاهی که صرفا گروه تلگرامی اش به ما 
رسیده

ورودی های جدید که با تأخیر فراوان وارد دانشــگاه 
شدند، خودشان بودند و یک سیستم کامال مجازی؛ 
ورودی هایــی کــه وقوف شــان به چم وخــم زندگی 
دانشــجویی ســخت تر از اخالف شــان بود، چرا که 
تنها راه ارتباطی شان یک گروه بود و حداکثر آی دی 

چند سال باالیی که شاید جوابی برای سوال هایشان 
داشته باشند. حاال تهرانی هایشان شاید چندباری 
به دانشگاه سر زده و آجرهای قرمز شریف را برانداز 
کرده باشــند اما غیرتهرانی ها هنوز هم تصورشان از 

شریف محدود است به گزارش های حسینی بای.

حسن ختام معاونت
معاونــت فرهنگی اجتماعی، در آخرین ســال دوره 
دکتر حســینی چند ســری رویداد برگــزار کرد و از 
قافلــه برگزارکنندگان رویداد مجــازی عقب نماند؛ 
رویداد هایــی کــه تــا حــدی فعالیــن و گروه های 
دانشــجویی را هم درگیر کرده بود. از شریف ابتدای 
اســم ها که فاکتور بگیریم، می شــود: کرونا، نوبل، 
فرانتیرز و ســینما. برنامه هایی که رنگ وبویی علمی 
و فرهنگی داشــت و مدعوینی فرهیخته و باســواد و 
خداحافظی شایسته دکتر حسینی با پست معاونت 

تلقی می شد.

معاونت فرهنگی؛ فعال مجازی تا ببینیم خدا 
چه می خواهد

بــدون شــک مهم ترین رویــداد فرهنگی شــریف، 
تغییــر معــاون فرهنگــی اجتماعی دانشــگاه بود. 
دکتر حســینی پس از ۴ سال فعالیت، خداحافظی 
کرد و دکتــر فخارزاده، بر کرســی معاونت تکیه زد؛ 
معاونی فرهنگی کــه برقش را خوانده بود و فرهنگ 
را در کنــارش ادامــه مــی داد. دکتر فخــارزاده که 
ساختار مندی معاونت، از جدی ترین دغدغه هایش 
بود، به ســرعت نســبتا خوبی مدیر فرهنگی و مدیر 
اجتماعی را تعیین کرد و کمیته نظارت بر نشــریات 
را که ماه ها از انتخاباتش می گذشــت، تشکیل داد. 
در دوره معاون جدید، کارشناســانی نیز به ساختار 
معاونت اضافه شدند که دانشگاه قبال به خود ندیده 
بود؛ مثل کارشناس انجمن های علمی. و البته کانال 
معاونت فرهنگی که ایــده اش از دوره قبل، برجای 
مانده بود، طی اقدامی عجیب دوباره تأســیس شد 
و عجیب تر آنکه گرداننده اش ســر و سری با سعدی 

و فردوسی دارد.
در دوره جدیــد معاونــت هــم برای دســت گرمی، 
رویدادی به نام »زندگی در شریف« در قالب ۸ نشست 
برگزار شــد؛ نشســت هایی که دغدغه اصلی شــان 
ســامان دادن به زندگی دانشــجویی آن هم در این 
دوران مجازی زده کرونایی بود، دغدغه ای که هرچند 
بعد از مرگ سهراب به آن پرداخته شده ولی باز جای 

شکرش باقی ست.

آبادانی دانشگاه، از جنس ساختمان 
بی دانشجو

این وسط ها هم دانشگاه از ساخت وساز دریغ نکرده 
و ســاختمان های نیمه تمامش را که سال ها با وعده 
»بــه جان مادرمان تــرم بعدی آماده می شــود« و با 
عذرخواهــی »بودجه مان کفاف نــداد« همان طور 
مانــده بود، تمام کرد. قرعه افتتــاح این دفعه به نام 
ســاختمان جدید دانشــکده مکانیک و ساختمان 

آموزش افتاد؛ افتتاحی کــه صرفا روبان اش قیچی 
شــده و دانشــجویی نیســت که بخواهد از آن فضا 
اســتفاده کند. قرار اســت ســاختمان ابن سینای 
دوست داشــتنی که از قدیمی ترین ساختمان های 
دانشــگاه است، به دســت نوسازی ســپرده شود. 
پروژه پارکینگ طبقاتی شــمال دانشــگاه هم چرخ 
ساخت وســازش خوب می چرخد تا به زودی شریف 
عاری از خودرو را نظاره گر باشیم. ساختمانی که به 
اسم هوافضا کلنگش در زمین چمن سابق دانشگاه 
خورده بود هم چراغ هایش روشــن شــده و به زودی 
عروســی در عقد بســی دامادش برپا خواهد شــد. 
خوابگاه ها را هم نبایــد از قلم انداخت که در پویش 
نوســازی دانشــگاه با کمک خیرین مجمع حامیان 
شــریف و صندوق رفاه سراغ شــان رفته و حســابی 

نونوارشان کرده است.

برای نیفتادن از قلم
۹۹ هرچنــد تجربــه ای تجربه نشــده از دانشــگاه 
مجازی بود، اما اتفاقات ریز ودرشت زیادی البه الی 
روزهــای دوری اش که با فشــار مضاعــف آموزش 
مجازی ســخت تر می گذشــت، پنهان شــده بود؛ 
فعالیت هــای پژوهشــی و فنــاوری و دانش بنیانه 
دانشــگاه و شــرکت های اقمــاری اش در مقابله با 
شــیوع بالی کرونــا، انتصــاب پرحاشــیه مهرداد 
بذرپاش، مسئول ســابق بسیج دانشجویی شریف 
به ریاست دیوان محاسبات، که هم سابقه کارش در 
پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه محل سوال بود و 
هم پایان نامه وصله پینه ای دکترایش، بازنشستگی 
دکتر مشــایخی محبوب و دغدغه مند، بنیان گذار 

دانشکده مدیریت و اقتصاد، آزادی و برگشت دکتر 
سیروس عســگری، استاد دانشــکده مهندسی و 
علم مواد از آمریکا، بازداشــت امیرحســین مرادی 
و علی یونســی از ســوی وزارت اطالعــات، تعلیق 
۹ماهه نشــریه فروغ و درگذشــت ناصــر قهرمانی 
که شــریفی ها با دیزی ســرایش خاطــرات زیادی 

ساخته بودند.
چند برنامه دانشجویی هم توانست کمی از رخوت 
حاصل از سایه کرونا بر فضای فرهنگی و اجتماعی 
شریف بکاهد؛ اکران مستند »دیوانگی« که چندتا 
از بچه های ورودی ۹۷ دانشــگاه حدود یک سال و 
نیم عمر پایش گذاشتند، رویداد »در جست وجوی 
موفقیت« جامعه اسالمی و مدرسه آزادفکری که از 
شریفی هایی که هرکدام مسیر متفاوتی رفته بودند 
و اآلن در عــرف جامعه موفق به حســاب می آمدند 
دعــوت کرد تــا از روایت زندگی خودشــان بگویند، 
دومین دوره »مدرســه ادبیات، انســان، شــهر« با 
یک دو جین مدعو ادبی و سرشــناس، دومین دوره 
جشنواره نشریات دانشجویی »هفت قلم« که امسال 
تماما مجازی جلو رفت و همایش »پالک دیپلمات« 
درباره سیاست خارجی ایران و »مأموریت شریف« 
درباره رســالت و مأموریت شریف در گذشته و حال 
و آینده که بســیج دانشجویی بساطش را پهن کرد. 
هیئــت الزهراء )س( و گروه هــای خیریه و جهادی 
دانشگاه هم در سالی که گذشت، پا پس نکشیندند 
و هرچــه از دست شــان برمی آمــد بــرای کمک به 
مردمی که کرونا هم جان شان را تهدید می کرد و هم 

نان شان، روی دایره ریختند.

تجمع اعتراضی دانشجوها بعد از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، ۲۳ دی ۹۸

حضور نامزدهای شریفی انتخابات مجلس یازدهم در دانشگاه، ۲۸ بهمن ۹۸

بهره برداری از مدرسه شریف در حومه شهر 
روانسر کرمانشاه، مهر ۹۸
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پررنگ ترهای شریف ۹۹ از دید روزنامه

ترین های ۹۹ شریف
درست است که روزها و خاطرات و رخدادهای سال های نزدیک به هم، وقتی گرد گذر زمان رویشان می نشیند، قاطی می شود و اگر قرینه ای به کمک نیاید، 
ممکن است خیلی دقیق یادمان نباشد که آن روز به یادماندنی یا آن اتفاق مهم، فالن سال بود یا سال قبل یا سال بعدش ولی در هر حال با چند سال خطای 
یادآوری، آن روزها و حادثه ها می مانند و خاطره می ســازند؛ چیزی که ۹۹ کم داشــت و امیدواریم ۱۴۰۰ دیگر دنباله وری آن نباشد و نقشی جدید بزند، مثل 

ظاهرش که با ۹۹ فرق اساسی دارد.

گزارش

»نچسب«ترین: آموزش مجازی
آمــوزش مجــازی نچســب اســت، صدســال هم 
کــه بگــذرد نچســب اســت. اولــش شــاید نبود 
رفت وآمد صبح گاهی و عصرگاهی بین دانشــگاه 
و خانــه و خوابگاه و شــرکت از زیــر پتو در کالس 
و راحت تــر چرخیــدن در شــبکه های اجتماعی 
حین صحبت های خواب آور اســتاد و ضبط شدن 
جلســات کالس و دیدن آنها با سرعت چندایکس 
شب امتحان فریبنده باشد ولی حداقل این بیش 
از یک ســالی که گذشت، نشــان داد که نچسبی 
آموزش مجازی که بعد از عادی شــدن جنبه های 
فریبنــده و دل ربایش خودش را نشــان می دهد، 
قرار نیست عادی شود و تا آخر با آن می ماند. تازه 
این فقط بــرای یک آموزش مجازی عادی ســت، 
وقتــی ســروکله فشــار درســی و ارزش یابی های 
عجیب وغریــب پیــدا می شــود، نچســبی به اوج 
خودش می رســد و دل را کنــج اتاق و روی تخت و 
زیر پتو می پوســاند. خالصه که از دانشگاه هرچه 
خوبی و خوشی بود گرفتند و باقی اش را با چاشنی 

نچسبی بهمان قالب کردند.

 »مبهم و کش دار«ترین: 
دستگیری امیرحسین مرادی و علی یونسی

اول اردیبهشت که خبر دستگیری 
امیرحســین مــرادی و علی 

یونسی از ســوی نیروهای 
امنیتــی در ۲۲ فروردیــن 
منتشر شد، کسی فکرش 
را نمی کرد پرونده آنها بعد 

از گذشــت بیش از یک سال 
همچنــان بــرای خیلی از 
باقی  دانشــجوها مبهــم 
بماند و ســوال روی سوال 
باشــد که تلمبار می شــود 

و ایــن وســط نــه جلســه 
نماینده هــای  عجیب وغریــب 

دانشجویی گرهی بگشاید و نامه نگاری های متعددی 
دانشگاه و تشــکل ها و گروه های دانشجویی. اتهام 
»افســاد فی االرض« هم کافی ست تا نگرانی اضافه 

شود به ابهام و درماندگی.

 »سرمایه بلوکه شده«ترین: 
دکتر سیروس عسگری

دکتر ســیروس عســگری، استاد 
دانشــکده مهندســی و علم 

مــواد ســال ۲۰۱۷ بــرای 
دیدن فرزندانش به آمریکا 
می رود امــا در بدو ورود به 
اتهــام نقــض تحریم های 

آمریکا علیه ایران بازداشت 
و راهی زندان می شود. عسگری 

بعد از یک محاکمــه طوالنی در نوامبر ۲۰۱۹ حکم 
تبرئه اش را همه اتهامات می گیرد اما پلیس مهاجرت 
و گمرگ آمریکا این بار به بهانه پایان ویزای عسگری 
و حضــور غیرقانونــی در خــاک آمریــکا او را راهی 
بازداشــتگاه مهاجرتی می کند؛ جایی که عسگری 
در شــرایطی نامناسب از نظر بهداشتی به کرونا هم 
مبتال می شود. در نهایت رایزنی های دیپلماتیک به 
نتیجه می رسد و بامداد ۱۴ خرداد عسگری به آغوش 

وطن و خانواده بازمی گردد.

 »از فلسفه به ادبیات«ترین: 
رفتن دکتر حسینی و آمدن دکتر فخارزاده

دکتر حســینی بعد از چهار سال 
حضــور در معاونت فرهنگی 
و  تغییــر  و  اجتماعــی 
تحول هــای زیــادی کــه 
حاشــیه های  کنــار  در 
جورواجور در ســاختمان 
شــهید رضایی ایجاد کرد، 
دی ماه ۹۹ جــای خودش را به 
دکتر فخــارزاده داد؛ مهندس برقی که اهل شــیراز 
اســت و اهل شــعر و بعد از رفتن معلم ســاده ای که 
فلســفه می خوانــد، کار ســختی دارد، آن هــم در 

شرایطی که دانشگاه از دانشجو خالی ست.

»بی تفاوت نبودیم«ترین: اقدامات پژوهشی و 
فناوری دانشگاه در مقابل کرونا

شریف و شریفی در جامعه ممکن 
است به تافته جدابافته بودن 

متهم باشد، به اینکه سرش 
به کار خودش گرم است و 
این کار خــودش دردی از 
درد مردم قرار نیســت دوا 

کنــد و آخرش هم شــریفی 
قصه مقصدش فرودگاه اســت 

و کارش بــرای از مــا بهتــران آن ور آبــی. کرونــا اما 
ســویه دیگــر روایت شــریف و مــردم را نشــان داد؛ 
اپلیکیشن ماسک، سامانه هوشمند تشخیص کرونا 
با استفاده از تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه، ارائه 
مدل های دینامیکی شــیوع کرونا، ساخت دستگاه 
اکسیژن ساز خانگی، ساخت ونتیالتور و تولید مواد 
ضدعفونی کننــده و ماســک بخشــی از اقدام های 
استادان و شرکت های دانش بنیان پارک علم وفناوری 

شریف در مقابله با شیوع ویروس کرونا بود.

»هیس«ترین: نشریه فروغ
فروغ، نشــریه واحد مطالعات و حقوق زنان انجمن 
اسالمی در ســال ۹۹ فقط یک شماره منتشر کرد؛ 
شماره ۱۴ که انتشارش به تعلیق ۹ ماهه این نشریه 
منجر شد شماره ۱۴ فروغ قبل از انتشار رسمی و با 
انتشار تیزرش حاشیه سازی را شروع کرد؛ شماره ای 
که بهداشت جنسی زنان را به عنوان موضوع پرونده 
ویــژه اش انتخاب کرده بــود و در نهایت طرح جلد و 
تیتر و یکــی از مقاله هایش خــالف عفت عمومی و 
هنجارشکن تشخیص داده شــد. هم خود محتوا و 
فرم نشــریه بعد از انتشــار جنجال های زیادی به راه 
انداخت و هم فراینــد صدور حکم تعلیق ۹ماه برای 
آن در شورای فرهنگی، در حالی که نظر کمیته ناظر 

دانشگاه تعلیق  ۳ماهه بود.

 »مدعو عالی، هیجان خالی«ترین: 
برنامه های دانشجویی مجازی

برنامه های دانشــجویی مجازی جان به جان شــان 
کنی، خالی از هرگونه هیجان و احساس و نشاط اند، 
اما در عوض سیل مدعوین اسم ورسم دار و درجه یکی 
هســتند که پایشــان به این برنامه ها باز می شود، از 
این ور و آن ور آب و چهارگوشه کشور، با کم ترین زحمت 
و دردسر و هزینه. خالصه در کنار جمله عیب هایش، 
گفتیم هنرش را نیز بگوییم؛ هنری که زیر دندان مزه 

کرده و احتماال بعد از کرونا هم باقی می ماند.

»پادشاه لخت است«ترین: واکنش بسیج 
اساتید شریف به مستعان ۱۱۰

هضــم مســتعان ۱۱۰ یــا همان 
سامانه ویروس یابی که ادعای 

کشــف ویــروس کرونــا از 
فاصله ۱۰۰ متری در مدت 
زمان ۵ ثانیه و بدون نیاز به 
دریافــت خون را داشــت، 

هنــوز هــم خیلی ســخت 
است. تعدادی از استادان بسیج 

اســاتید دانشــگاه بعد از این ادعای شبه علمی، در 
جلســه ای با حضور جمعی از مسئوالن ارشد سپاه 
و سازندگان این ســامانه حضور پیدا کردند و مبانی 
نظــری و فنی آن را به چالش کشــیدند و آخرش هم 
قانع نشــدند تا لخت بودن پادشاه و کاله گشاد رفته 

سر او را با صراحت گفته باشند.

»وای به روزی که بگندد نمک«ترین: انتصاب 
بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور

دیوان محاســبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس 
قرار اســت بر همه فرایندهای مالی کشــور نظارت 
کنــد و مــو را از ماســت بکشــد. به همیــن خاطر 
پاک دســتی و ســفید بودن کارنامه سکان دارش، 
انتظار زیادی نیست. مهرداد بذرپاش که در شریف 
بیشــتر با دوران مســئولیتش در بسیج دانشجویی 
به یاد آورده می شــود، در مجلس یازدهم به عنوان 
رئیــس دیوان محاســبات انتخاب شــد، در حالی 
که ســابقه کاری اش در پژوهشــکده شهید رضایی 
دانشــگاه محــل ابهام بــود و پایان نامــه دکترایش 

مصداق تقلب علمی.

»فرصت را غنیمت شمار«ترین: 
ساخت وسازهای دانشگاه در روزگار کرونا

دانشــگاه در سال ۹۹ تا جایی که 
توانســت از نبود دانشجوها 
بــرای پیشــبرد پروژه های 
عمرانــی اش بهــره برد؛ 
خوابگاه هــا  نوســازی 
سرعت گرفت، ساختمان 
آموزش و دانشکده مکانیک 
جدید افتتاح شــد، ساختمان 
جدید هوافضا به نظر در آستانه افتتاح است، هرچند 
عــروس هزارداماد خواهد بــود و پارکینگ طبقاتی 
شمال دانشــگاه هم عجله زیادی برای زودتر خالی 

کردن دانشگاه از ماشین دارد.

 »چه وقت رفتن بود؟«ترین: 
فوت ناصرخان قهرمانی

خیلــی از شــریفی ها دیــزی را با 
می شــناختند  ناصرخــان 
و ایضــا طرشــت را. رفتن 
در  آن هــم  ناصرخــان، 
سالی که خیلی ها منتظر 
بودند کرونا برود تا دوباره 
برونــد و پیــش ناصرخــان 
دیزی بزنند، تلخــی مضاعفی 
داشت و دیزی خورها را گذاشت با حسرت »دوتا یکی 
می خوریم نداریم« و »ماســت دانشــجویی براشون 
بزن« و »تا دیزی هســت، قرمه برای چی؟« شنیدن 

از زبان ناصرخان.

»مرد عمل«ترین: دکتر دورعلی
۹۶ دورعلــی  آذر  لرزیــد.  ۹۶ کرمانشــاه  آبــان 
دســت به کار شــد و جایزه ۲۰ ســکه ای بنیاد البرز 
را بــرای ســاخت مدرســه ای در مناطــق زلزله زده 
کنار گذاشــت و دست یاری به ســوی بقیه جامعه 
دانشــگاهی دراز کرد. خرداد ۹۷ عملیات ساخت 
مدرسه شریف ۱ در حومه شــهر روانسر کرمانشاه 
شروع شــد و مهر ۹۸ بچه ها رفتند سر کالس های 
مدرســه. مدرســه شــریف ۲ نیز به یاد ۱۶ شریفی 
جان بخته در حادثه ســقوط هواپیمــای اوکراینی 
ســاخته می شود، در روســتای بلنگی بلوچستان؛ 
مدرسه ای که دورعلی ایده  ســاختش را در مراسم 
یادبود جان باختــگان مطرح کرد و مهر ۱۴۰۰ هم 

آماده افتتاح می شود.

 »رفتیم ثواب کنیم کباب شدیم«ترین: 
مرکز فرهنگ ازدواج و خانواده شریف

نهــاد رهبــری از قدیم االیــام بــه 
واســطه گری امــر خیــر در 
دانشــگاه مشــهور بوده و 
دست جوان ها را در دست 
هــم می گذاشــته و ســر 
سفره عقدشان می نشانده 
ولی ادعای یکی از کاربران 
توییتــر درباره سوءاســتفاده از 
اطالعــات نهــاد رهبــری بــرای ایجــاد مزاحمت و 
روایت هایی دیگر از نارضایتی برخی دانشــجوهای 
دختر از این واســطه گری های نهــاد، مرکز فرهنگ 
خانواده و ازدواج نهاد را احتماال کمی دست به عصاتر 
خواهــد کرد. در هر حال تــالش و دقت برای حفظ 
حریم خصوصــی افراد وظیفه همگنای ســت؛ چه 

تک تک ما و چه نهاد رهبری.

»چاره ای جز رفتن نیست«ترین: 
بازنشستگی های ۹۹

۹۹ ســال رفتــن چنــد چهــره 
دوست داشــتنی از دانشگاه 
بــود. دکتــر مشــایخی، 
اســتاد  و  ر  بنیان گــذا
و  مدیریــت  دانشــکده 
اقتصاد، دکتــر مقداری، 
استاد دانشــکده مکانیک 
کارمنــد  ابطحــی،  آقــای  و 
دوست داشــتنی و کارراه انــداز معاونــت فرهنگی 
امسال بازنشسته شدند و جای خالی شان را در کنار 
میراث ماندگارشان برای شریف به یادگار گذاشتند.

 »خشک وخالی«ترین: 
استقبال از ورودی های ۹۹

هرسال، از کلی قبل از اینکه شریفی ها اسم شریف 
را در سایت سازمان سنجش روبه روی اسم خودشان 
ببینند، ســر آمد ن شان به شــریف و استقبال از آنها 
دعــوا بود، اما امســال کــه خبــری از چرخیدن در 
دانشــگاه و رفتــن به پابوســی امام رضــا )ع( نبود، 
دعواها و بحــث و جدل ها هم ســروصدای کم تری 
داشت. البته دانشــگاه به بهانه عید نوروز هدایایی 
برای ورودی های ۹۹ فرســتاد تا از خشــک وخالی 
بودن اســتقبال در آپــارات و وی کالس کمی بکاهد 
و حس وحال دانشــجویی بــه دانش آموزهای دیروز 

تزریق کند. 

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  874

پنجشنبـه 23 اردیبهشت مـاه 1400   

۱7

ترین ها



اقتصاد، تحریم، مذاکره و تولید
ســال ۱۴۰۰ با عنــوان »رفــع تولید، پشــتیبانی و 
مانع زدایی ها« نام گذاری شد تا مطابق الگوی دهه 
۹۰، اولویت مســائل اقتصــادی را در ذهن مقامات 
عالی رتبه نشان دهد. این عنوان کلی سبب می شود 
که هر کدام از دو جناح کشور از ظن خود آن را تفسیر 
کنــد. دولت روحانی که تحریم ها و جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه ایران را مهم ترین مسئله می داند، تالش 
خواهد کرد که این عنوان را برای رفع تحریم ها صرف 
کند؛ تحریم های ثانویه ای که گاه به صورت یک جانبه 
از طرف آمریکا بر اقتصاد کشور تحمیل شده و گاه به 
واســطه تصمیم ساختار سیاست گذاری در تصویب 
الزامات مبارزه با پول شــویی در قالب FATF. دولت 
دوازدهم پس از آنکه تغییر دولت در آمریکا به سرانجام 
رسید و ترامپ از کاخ ســفید بساطش را جمع کرد، 
در نامه ای به رهبری خواســتار بازنگری در وضعیت 
قانون پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT شد. 
قرار بود تا اســفند ۹۹ درباره این موضوع در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام تصمیم گیری شــود اما 
جمع بندی متقنی صــورت نگرفت و موضوع به بعد 

از عید موکول شد.
رفع تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام نیز مسئله ای 

بود که کندتر از انتظار دولــت پیش رفت و آمریکا هنوز 
بــرای پذیرش تعهــدات خــود اقدامی نکرده اســت. 
مجلس پس از ترور شــهید فخری زاده، قانون مقابله با 
تحریم ها را تصویب کرد تا دولت را ملزم به غنی ســازی 
بیشــتر کند. ســازمان انرژی اتمی ایران هم از رسیدن 
ســطح غنی ســازی به ۶۰ درصد خبر داده، آن هم بعد 
از خراب کاری تروریستی در تأسیسات سایت هسته ای 
نطنز. این چنین به نظر می رسد مهم ترین مسئله سال 
بعد، راه حل رفع این دو مشکل باشد که دو مسیر متفاوت 
بــرای آن تعریف شــده اســت. اصالح طلبــان و دولت 
معتقدند که با مذاکره می توان تحریم را رفع کرد و شرایط 
اقتصادی ســال های ۹۳ تا ۹۶ را تکرار، اما اصولگرایان 
مذاکرات را ذلیالنه می دانند و مدعی هستند می توانند 
با مذاکرات و روابط راهبردی با کشورهایی مثل چین و 
روسیه، غرب را به پذیرش شرایط تسلیم کنند. این گونه 
دیگر نیاز نیســت کــه ایران الزامــات FATF را بپذیرد و 
تحریم ها نیز بر شرایط اقتصادی کشور موثر نخواهد بود.
مذاکــرات ویــن ۲ کــه بــرای احیــای برجــام در حال 
برگزاری ست، در ســطح کارشناسی و مدیران گام های 
مهمی را طی کرده و چالش های مهمی را از سر گذرانده 
است و احتماال در یکی دو پیچ آخر به سر می برد. هیچ 
بعید نیســت بــه زودی بحــث تحریم های تروریســتی 
آمریکا علیه ســپاه پاســداران یا بعضی نهادها نیز حل 
شــده و پایان تحریم ها و بازگشــت آمریکا به برجام رقم 
خورده باشــد یا گرهی که ترامپ افــزود، آن چنان کور 
شده باشــد که طرفین از خیر برجام بگذرند، احتمالی 
که اندک اســت اما به هر حــال احتمال هر چیزی روی 
میز قرار دارد. با رفتن ترامپ، احتماال روابط منطقه ای 
ایران و همسایگانش نیز بهبود می یابد و حداقل تنشی 
که در چند ســال گذشته شــعله ور شده بود، ادامه پیدا 
نکند. چراغ های سبزی نیز از سمت عربستان سعودی 
و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس برای بهبود روابط با 

ایران دیده می شود.

ایمنی همگانی علیه کرونا
پیش بینی می شود که کرونا همچنان این یک سال هم 
با ما همراه باشد و گرچه دولت از واکسیناسیون عمومی 

تــا آخر ســال خبر داده اما مشــخص نیســت وضعیت 
به چه شــکل پیش می رود. در آن اوایــل کرونا بحث از 
ایمنی گله ای بود که مشخص شد چقدر پرهزینه است 
و چه تعداد جان عزیز باید فدا شــوند تا شــر ویروس کم 
شود. بعد از ساخت واکســن امیدها افزایش یافت تا با 
واکسیناسیون مسئله حل شود اما تامین آن به داستانی 
پر آب چشــم تبدیل شده اســت. پیش بینی دولت این 
اســت که با عرضه واکســن داخلی و ســاخت داخلی 
واکســن خارجی، سرعت واکسیناسیون افزایش یابد و 
این اتفاق تازه از خرداد به بعد رقم خواهد خورد. پیشتر 
و قبل از عید ســتاد اجرایی به عنوان صاحب واکســن 
کوو-برکــت مدعی بود کــه تا خردادمــاه، ۲۰ میلیون 
دوز واکســن وارد بازار خواهد کرد امــا فعال پذیرفته که 
ظرفیتــی بیش از دو الی ســه میلیون دوز در ماه ندارد. 
همچنین با اجرایی شــدن فاز ســوم کارآزمایی واکسن 
مشــترک ایرانی-کوبایی، این امید وجود دارد که شاید 
واکسن های دیگر به واکسیناســیون عمومی در کشور 
کمک کنند. در صورتی که واکسن همگانی تأمین شود 
و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه واکسن بزنند، )نزدیک 
به ۹۰ میلیون دوز واکســن( خیلی ها امیدوارند که ترم 
مهر به صورت حضوری برگزار شود. اتفاقی که احتماال 
با اولویت مدارس و ســپس دانشگاه ها)به دلیل نگرانی 

از تراکم در خوابگاه ها( رقم خواهد خورد.

انتخابات مبهم
هر کدام از دو جناح برای انتخابات ۲۸ خرداد نامزدهای 
متعــددی در نظر دارند و افراد زیادی خود را شایســته 
عالی ترین مقام اجرایی و دومین مقام سیاســی کشور 
می داننــد. در بیــن اصولگرایــان، ابراهیم رئیســی و 
محمدباقر قالیبــاف، دو نام مطرح هســتند که تجربه 
شکســت در انتخابات ۹۶ را در کارنامــه دارند و اکنون 
در مقام ریاســت دو قوه دیگر مشغول به کارند. با توجه 
به اخبــاری که می رســد و منع از ثبت نام سیدحســن 
خمینــی و مهم تر از آن، اعــالم نامزدی برخی چهره ها 
احتمال نامزدی رئیسی کمتر شده، مگر آنکه قرار باشد 
او در یــک انتخابات خودمانی و بدون رقیبی هم وزن از 
جناح مقابل به کرســی ریاســت جمهوری برسد یا کفه 
دعوت ها از او سنگینی کند. اگر رئیسی نیاید، احتمال 

نامزدی قالیباف زیاد خواهد بود. ســعید محمد، نامزد 
دیگری ســت که حضــور او در فضای رســانه ای پررنگ 
اســت و تحلیل ها بیــان می کند که به نیت شــهرداری 
تهران قصــد حضور در انتخابات کرده اســت. نام های 
علیرضا زاکانی زاکانی، مهرداد بذرپاش، امیرحســین 
قاضی زاده هاشمی، عزت الله ضرغامی و حتی محمود 
احمدی نژاد هم برای فعال شدن در انتخابات به گوش 
می خــورد. ضرغامــی مدت هاســت که خــود را نامزد 
آمــاده انتخابات می داند و مســیر دشــواری هم ندارد 
اما احمدی نــژاد احتماال با مانع بلند شــورای نگهبان 
مواجه می شود تا همچون دیگر روسای دولت در ایران، 
فرصت خدمت مجدد را بدست نیاورد. به این لیست نام 
سعید جلیلی، محسن رضایی، رستم قاسمی و حسین 
دهقــان هم اضافه می شــود که با دغدغــه ای اندک از 
مسائل ردصالحیت، آماده ی ورود به رقابت می شوند. 
نام علی الریجانی از اصول گرایان نزدیک به اعتدالیون 
نیز مطرح اســت؛ گزینــه ای که فعال چراغ خاموشــی 
پیشــه کرده اما شــرایط دشــواری از لحاظ سیاسی در 
انتظارش اســت، چرا که احتماال عاله بر خواستارانی 
که در میانه طیف های سیاسی دارد، در دو جناح نیز بر 

سر نخواستنش دعواست.
در جناح اصالح طلبان، پس از منع نامزدی سیدحسن 
خمینی که نامــزدی اش و رقابت احتمالــی با ابراهیم 
رئیسی، انتخابات ریاســت جمهوری را به رقابتی بزرگ 
تبدیــل می کرد، فضا برای بقیــه ی نیروهای این جناح 
کــه امکان تأییــد صالحیــت را در خــود می بینند، باز 
شده است. اســحاق جهانگیری و محمدرضا عارف از 
این دســته هســتند اما در میان دولت مردان، اســامی 
دو محمدجواد هم شــنیده می شــود؛ ظریــف و آذری 
جهرمی کسانی هســتند که به نظر می رسد خودشان 
یا اطرافیان شان برای نامزدی این دو وزیر برنامه دارند. 
البته انتشار صوت نسبتا محرمانه ظریف تحلیل شرایط 
را پیچیده کرده و شــاید رد صالحیت او هم در دســتور 
کار شــورای نگهبان قرار بگیرد. نــام اردکانیان، عباس 
آخوندی، قاضی زاده هاشمی)وزیر بهداشت سابق( هم 
در میان نامزدهای احتمالی دیده می شود و سیدمحمد 
صدر نام دیگری ســت که ممکن است به صحنه بیاید. 
همچنین ســیدمصطفی تــاج زاده، پیشــروترین نامزد 

جناح اصالح طلب است که خود را در معرض قضاوت 
عمومی و پیش از آن، شورای نگهبان گذاشته است. 
در میان زنان ایرانی، احتمال نامزدی شــهین دخت 
موالوردی و فائزه هاشــمی رفســنجانی وجود دارد. 
گمانه زنی های پیرامون انتخابــات احتماال تا زمان 
تأیید صالحیت و بعد هم مناظره ها، فضای سیاسی 
کشور را داغ خواهد کرد. هم زمان با سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری، انتخاب شوراهای شهر و روستا نیز 
برگزار می شود. در نهایت هم انتخاب شهردار تهران 
و وزرا جزوء اتفاقات پرحاشــیه سیاست در شش ماه 

اول ۱۴۰۰ خواهد بود.

صدا است که جریان می سازد
در بعد تکنولوژیک، امســال شاهد رشد پلتفرم های 
مبتنی بــر صوت بودیــم. کالب هاوس، بــه عنوان 
شــبکه ای اجتماعی در این زمینــه به صحنه آمده و 
گرچه فعال نسخه رسمی آن فقط برای آیفون منتشر 
شده اما استقبال از آن زیاد بوده و با دور زدن کرونا، 
محل اجتماع فعالین سیاســی شــده است. گرچه 
پیش بینی می شــود این شبکه همچون فیس بوک و 
توییتر در سال ۸۸ با فیلتر رسمی مواجه شود تا هم 
فضا از کنترل خارج نشــده و هم از جهت اقتصادی 
برای نســخه های مشابه وطنی در روبیکا و امثالهم فضا 
را خالــی کند. تلگرام نیز امکان چت صوتی در کانال ها 
را فراهــم کرده تا امکان پخش ســخنرانی یا مباحثه ای 
جــدی را فراهم کند. در حوزه تکنولوژی از رمزارزها نیز 
نمی توان غافل شــد؛ کم کم دولت ها باید نسبت شــان 
را با آنها مشــخص کنند و در قوانیــن مالی جایی برای 

آنها دست وپا.

المپیک، زیر سایه کرونا
المپیک ۲۰۲۰ توکیو به احتمال زیاد باید در تابســتان 
امســال برگزار شــود وگرنه ممکن است سرنوشتش لغو 
کامل باشــد یا برنامه های کمیته بین المللی المپیک را 
با چالشی بزرگ مواجه کند. المپیکی که در سال ۲۰۲۱ 
برگزار می شود اما همچنان نام ۲۰۲۰ را یدک می کشد 
تــا برندینــگ و لوگوهای مربــوط به آن دچــار نقصان 
نشــود. مهم ترین نگرانی در مورد این مسابقات، تجمع 
ورزشــکاران در یک دهکده/شهرک است که تجمع باال 
در آن ممکن است به انتقال ویروس منجر شود. احتماال 
بسیاری از مســابقات بدون حضور تماشــاگران برگزار 
می شود تا شــاید بی روح ترین دوره ی المپیک را شاهد 
باشــیم. مهم ترین بخت مدال ایران در این مســابقات، 
حســن یزدانی ســت که در این ســال ها به راحتی روی 
تشک حریفان را شکست داده و البته خاطره ای ماندگار 

از کشتی فینال ریو در ذهن ما ثبت کرده است.
به جز المپیک، امسال مسابقات انتخاباتی جام جهانی 
نیز در پیش روی فوتبال ایران است. مسابقات انتخاباتی 
که در همین دور مقدماتی برای تیم ملی کشــورمان با 
چالش بزرگ همراه شده و احتماال از ۱۳ تا ۲۵ خرداد، 
باید برای صعود به مرحله بعدی انتخابی نذر و دعا کنیم. 
تیمی که فعال در مکان سوم گروه پنج تیمی است و اگر 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی فعلی تیم ملی و سابق تیم 
خونه به خونه بابل کمی بدشانسی بیاورد، ممکن است 
حتی از این مرحله صعود نکند. این در حالی اســت که 
در دوره قبل با هدایت کارلوس کی روش تیم ملی ایران 
به راحتی توانست از این مرحله و مرحله بعد عبور کند و 
جزء اولین تیم هایی باشد که صعودش به روسیه ۲۰۱۸ 

را قطعی می کند.

نگاهی کوتاه به آخرین سال قرن

کرونا می رود؟ چه کسی می آید؟
۱۴۰۰ کــه خیلی هــا انتظــار داشــتند جایــی در بین ســال های قرن پانزده شمســی برای خــود باز کنــد، با حکــم حکومتی مرکز تقویم موسســه 
ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران همچنــان در قرن ۱۴ باقــی ماند تا حداقل دل مــان به تغییر قــرن و یک آغاز بزرگ خوش نباشــد، ولــی تغییر دولت 
در ایــران بعــد از روی کار آمــدن دولت جدیــد در آمریکا و احتمال رخت بربســتن کرونا و بازگشــت به همــان زندگی عادی که دل تنگش هســتیم، 
 دل خوش کنک هــای حداقلی ۱۴۰۰ هســتند. بیش از یک ماه از ۱۴۰۰ گذشــت، آن هم یک ماهی که اصال قصد رفتن نداشــت و حاال مــا مانده ایم و باقی مانده آخرین 

سال واقعی قرن.

محمد 
مالنوری گزارش
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روایت هایی از خوش بختی

خوش بختی یعنی حال من

z	 من معتقدم از همان لحظه ای که به درکی از زندگی می رســیم، شروع
می کنیم به نقاب زدن های متوالی. گاردهای مختلف اطراف خودمان 
می کشــیم تا »مقبول« واقع شویم؛ خواه پیش معلم کالس اول باشد، 
یــا پیش پدر و مادر. من خوش بختــی را در این می بینم که دیگر نیازی 
به این ها نباشــد. بهتر بگویم، کسی باشــد که در کنارش نیازی به این 
بازی ها نباشد، کسی که ما را برای »خودمان« به معنای کلمه بخواهد. 
اگر چنین آدمی را پیدا کردی، آغوشش را محکم بچسب. هرچه باشد، 
بدوِن آن ها »آغوش بی پناه ما، تو بگو چه می شود؟«. من از روی تجربه 

برایتان می گویم: شک نکنید ما که هیچ، آسمان هم زمین می خورد.

z	 وقتــی توقعاتــت از خودت زیاد می شــود، خوش بختی می شــود یک
ســراب. هرچه می دوی به سمتش، نمی رســی. آخر خوش بختی که 
مقصد نیســت، اما ممکن است یک آن به خودت بیایی و ببینی طعمی 
را زیر دندان حس کردی که چقدر به جانت چســبیده. گاهی نگاهی، 
کالمی می بردت تا اوج آســمان. من خوش بختی را بیشتر هنر جذب و 

هضم این حال می دانم.

z	 راستش آن موقعی که دانشــگاه بودیم هر موقع با بچه ها می نشستیم
بحث می کردیم یا حرف می زدیم، حــس خوش بختی می داد. اآلن با 
خانواده اگر برویم بیرون یا با هم فیلمی چیزی ببینیم. در تنهایی خودم 

زیاد به این مفهوم خوش بختی برنمی خورم.

z	 دید آدم ها از خوش بختی، باتوجه به چیزهایی که در زندگی شان تجربه
می کنند، هی تغییر می کند.

z	 آدم ته دلش شاد و راضی باشد، کاری را انجام بدهد که دوستش دارد )نه
که شــغلش را از سر اجبار انتخاب کرده باشد( و در خانواده اش آرامش 
داشــته باشد، همه این ها در کنار هم، به نظرم می شود همان احساس 
رضایــت از زندگی اما اخیرا دیگر عادت کردم به خوشــی های کوچک 

دل گرم باشم؛ نمی دانم باید گفت متأسفانه یا خوشبختانه ...

z	 چند دقیقه پشت سر هم فکر کردم که یادم بیاید آخرین باری که حس
خوش بختی کردم، کی بوده؟! راستش حس می کنم کم تر پیش آمده 
که در زندگی ام احســاس خوش بختی کنــم... حاال یا به خاطر حافظه 
ضعیفم است یا واقعا این احساس کم پیش آمده ولی آخرین بار فکر کنم 
همین ماه اخیر بود که بعد از حدود دو ســه سال احساِس شرمندگی و 
ادراِک اینکه مادرم از دست من و کارهایم راضی نیست، به این دلیل که 
در این یک سال که کرونا بوده، پیش شان بودم و از تنهایی درآمدند، بهم 
گفتند از دستم راضی اند. حقیقتش را بخواهید بار سنگینی که مدت ها 

روی قلبم بود، سبک تر شد.

z	 .به نظر من خوش بختی یا بدبختی مفهومی نیست که بشود تجربه کرد
می شود خوش حال یا غمگین بود.

z	 احساس اثربخش بودن کارها و تالش برای رسیدن به هدف، احساس
دوست داشتن و دوست داشته شدن.

z	 راستش اگر بخواهم شعاری بگویم، می گویم: »خوش بختی یعنی انتظار
نداشتن از هیچ کسی« اما خب از شعار تا عمل فرسنگ ها فاصله ست؛ 
کمی ملموس تر بگویم، خوش بختی را شاید بشود در وجود یک همراه 
پیدا کرد؛ یک همراه همیشــگی، در شادی و غم، در سختی و آسانی، 

در فراز و نشیب زندگی.

z	 پذیــرش واقعیت و حال موجود«؛ به نظرم یکی از مهم ترین چیزهایی«
که می شــود به کمکش بخت را به »خوشی« برسانیم تا »بدی« همین 
پذیرش شــرایط موجود است. بپذیریم که هر چیزی که در لحظه  حال 
وجود دارد، موجودیتش با حسرت گذشته و تالش برای نادیده گرفتنش، 
تغییری نمی کند. اگر شــرایط موجود هم مطابق میل ما نیست، مسیر 

تغییرش از پذیرش آن شرایط شروع می شود.

z	 شــاید واقعا لحظه های توأمان با آرامش عمیقی که غالبا انتظارش را«
داریم، در طول زندگی  به شــمار انگشت های دســت مان هم نرسد«؛ 
پذیرش این اصل باعث می شــود از لحظه هامان بیشــتر لذت ببریم و 

بیشتر احساس خوش بختی کنیم.

z	 به نظرم خوش بختی داشتن رضایت و حس خوب از لحظه ای ست که
اآلن داری زندگی اش می کنی؛ حتی با وجود مشــکالت و مشــغله ها. 
وقتی کــه دعایی می کنم و اجابت می شــود، احســاس خوش بختی 
می کنم؛ مخصوصا اگر دعا برای امری باشــد که در نظر من غیرممکن 

باشد.

z	 خوش بختــی واقعی یعنی در مســیر بودن و رســیدن، یا حتی گاهی
نرســیدن! چون اگر همه چیز خراب هم بشــود، ته اش از دل ویرانه ها 
یک نوری، امیدی پیدا می شــود و شــور مسیر دیگر را در دل می آورد؛ 
و  بله در انتهای همه این رفتن ها و نرســیدن ها »شــب سیه گذر کند و 
مقصود میســر گردد«. خالصه بگویــم خوش بختی یعنی لذِت تجربه 

کردِن مداوِم امیدواری در سفر زندگی!

z	 دقیــق نمی دانم فرمول به دســت آمدن حس خوش بختی چیســت
ولــی می دانم بعضی فریب های زندگی جلوی این را می گیرد که حس 
خوش بختی کنیم؛ یکی از بزرگ ترین فریب هایی که گریبانگیر ماست 
»پیشــرفت« اســت. بعضی وقت ها آن قدر توی »اگر این پیشــرفت را 
کنم، زندگی ام بهتر می شود« غرق می شویم که یادمان می رود لحظه 
را زندگی کنیم. به قول حســین صفا: »چه حکمتی ســت که در آغاز، 

نگاه من به سرانجام است؟«

z	 .تعریفم از خوش بختی آن زمانی ست که آدم احساس آرامش می کند
و تعریفم از آرامش زمانی ســت که از گذشــته ات پشــیمان نباشی، از 
حــال ات لذت ببری و نســبت به آینده ات خوش بین باشــی و برایش 

آماده باشی.

z	 چنــد وقت پیش یک شــب همه مان در هــال بودیم، داشــتیم چایی
می خوردیــم. بابایم تلویزیون می دید، مامانــم با فاطمه حرف می زد، 
حدیث با عروســکش بازی می کرد. داشــتم همه را نگا می کردم و آن 

لحظه حس کردم چقد خوش بختم...

z	.راستش تاحاال تجربه اش نکردم

z	 من فکر می کنم خوش بختی حالت فیزیکی خاصی نیست، بلکه یک
احساس است و کامال درونی. برای همین آدم هایی را با شرایط عالی 
می بینیم که احساس خوش بختی نمی کنند یا آدم هایی را می بینیم 
با شــرایطی که دلخواه ما نیست ولی طرف خیلی حس خوش بختی 
دارد. من تا به حال خوشــبختی را به صــورت مقطعی، یعنی در یک 
مقطع زمانی خاص، تجربه نکردم ولی به صورت لحظه ای تجربه اش 
کردم. یه لحظه حس کردم همه چی کامل اســت، سر جایش است، 
مشکلی ندارم، به عالوه حس شادمانی و قدردانی نسبت به شرایطم 

داشتم.

z	 خوش بختی را راستش شور برای ادامه زندگی معنی می کنم؛ در عین
حال اگر زندگی ات همان لحظه متوقف شــود، باز هم بی نهایت راضی 
هستی. در ایجاد آن شــور، رسیدن به خواسته های همسو با استعداد 
و ارزش هــای فردی و وجود اشــخاص حامی در هنگام شکســت ها را 

تأثیرگذار می دانم.

z	 بــه نظــرم خوش بختی یعنی یک هدفی در زندگی داشــته باشــی که
واقعا از ته دل می خواهی به آن برســی و بدانی که از تمام اســتعدادها 
و پتانســیل هایت می توانی در راستای رســیدن به آن استفاده کنی. 
اصال شاید همین استفاده از استعدادت و دیدن شکوفا شدنش دقیقا 
خوِد هدف باشــد! در این صورت است که نه تنها رسیدن به آن هدف 
حال خوبی برات به ارمغان می آورد؛ بلکه مســیری که برای رســیدن 
بــه آن طی می کنی هم لحظــه لحظه اش برایت خوشــایند، جذاب و 
هیجان انگیز اســت. این جوری دیگر روزهایت در فکر رســیدن به یک 
روز بهتــر نمی گذرد، هر روز خوش بختی. خوش بختی فقط رســیدن 

به قله ها نیست؛ خوش بختی یعنی از دامنه زندگی ات لذت ببری!

z	 حقیقتش خیلی فکر کردم ولی یادم نمی آید لحظه ای واقعا احساس
خوش بختی کرده باشــم که حاال بخواهم بگویم ناشــی از چه بوده. 
در واقع حســم به زندگی ام تا اآلن یک حــس میانه  تقریبا ثابت بوده. 
حــاال با کمــی باال و پایین. نه حس بدبختی شــدید کــردم، نه حس 
عمیــق خوش بختــی. نمی دانم چه چیزی می توانــد این حس را در 

من القا کند.

z	 خوش بختی یعنی داشتن آرامش ذهنی توأم با دغدغه هایی که باعث
روح بخشی به زندگی می شوند، نه سیاه شدنش.

z	 هروقــت به داشــته هایم راضــی بودم و امید داشــتم برای رســیدن به
خواســته هایم، حــس خوش بختی همراهم بــوده. رضایــت و امید، 
آرامش درونی به من داده و حس خوش بختی از نظر من همین آرامش 

درونی ست.

z	 خوش بختی برای من لبخند پدر و مادرم است. شاید شعارگونه به نظر
برســد ولی دیدن تالش های مادر و پدرم برای آسایش من، این مفهوم 
را دارد کــه مــن خوش بختم که آن ها را دارم. حــس کردن این که خدا 
لحظه لحظه با توســت، مراقبت ست و حواســش به توست، برای من 

خوش بختی معنی می شود.

z	 خوش بختی کیمیایی ســت کــه همه کس در آرزوی آن اســت. کمتر
متفکری در طــول تاریخ پیدا می کنید که در این مقوله قلم فرســایی 
نکرده باشــد. اغلب آدم ها بیرون از خود دنبــال آن می گردند اما فکر 
می کنم آدرس را اشــتباه گرفته اند. من خوش بختی را در درک لحظه 
اکنون پیدا کردم، در توجه به داشته هایم و فراموش کردن نداشته ها، 
در لذت بودن با کسانی که معلوم نیست تا چه زمانی توفیق دیدارشان 
را داریم. در سالی که گذشت فهمیدم خوش بختی یعنی دیدار مادر ولو 
با ماسک، ولو با فاصله. خوش بختی درک لذت این جا و اکنون است.

z	:خوش بختی یعنی داشتن آدم های همراه در زندگی ات که
- پیش شان انرژی می گیری، جای اینکه انرژی مصرف کنی،

- ترمزت را نمی کشند، هلت می دهند بروی جلو،
- وقتت را نمی گیرند، در برنامه ریزی کمکت می کنند.

z	 خوش بختــی در جهان زمینی، در این چهارچوب و هیبت، به دســت
نمی آید.

خیلی هایمان اواخر سال، دفترچه های جدید برنامه ریزی می خریم، شروع می کنیم به گوش دادِن پادکست های توسعه فردی و لیست کردن کتاب های 
موفقیت و شادکامی، بلکه بتوانیم در سال جدید به نحوی عمل کنیم که به آن حس رویایی »خوش بختی« کمی نزدیک تر شویم اما خوش بختی بیش 
از آن که یک واژه تعریف شــدنی باشــد، یک حس ناب است که شاید هرکسی طعم ش را نچشیده باشد. قول می دهم چه شمایی که تجربه لحظاتی از 
خوش بختی را داشتید، چه شمایی که در وجود چنین حس وحالی شک دارید، از خواندن دل نوشته های این صفحه لذت ببرید. خدا را چه دیدید، شاید بعدش چشم تان 

را بستید و شما هم با تصورش، لبخندی گوشه لب تان نشست.

 بهار 
غالمی گزارش
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مرد بارانی
یــاد و خاطره زندگــی ام در 
اینجا بــا یک چیز به صورت 
خیلی جــدی گــره خورده 
و از آن جایــی کــه موضــوِع 
مورد عالقه توســت، نامه را 

درباره آن می نویسم؛ موضوعی که در 
ایــران، گاهی خیلی شــیرین و لطیف 
بر پنجره هــای اتاقت ضربــه می زند و 
روحت را جال می دهــد و گاهی زمین 
را با فرشــی ســفید می آرایــد، اما این 
مسخره بازی های شــاعرانه فقط برای 
ایــران اســت. اینجــا زندگــی ات را به 
فنا می دهــد. اینجا آب وهوا نشــانگر 
چرخــه زیبــای طبیعت و ننه ســرما و 
ایــن حرف ها نیســت. اینجــا خیلی 
خرتوخرتــر اســت. وقتــی در ایــران 
هســتی، روزهای معمولی و آفتابی را 
پشت ســر می گذاری و وقتی باالخره 
یک بارانی هم سر می رسد از آن نهایت 
اســتفاده را می بــری. امــا اینجــا کال 
یک ســری باران کامال رنــدوم را تجربه 
می کنی که آن وسط مسط ها یک هوای 
صرفا ابــری را هم گنجانده اند. طوری 
که اســتادانم سریع پیشنهاد می کنند 
که »بــرو از این هوای لذت بخِش صرفا 
ابری لذت کامل را ببر!«. افسانه هایی 
هم وجود دارد اینجا کــه پدر و مادرها 
برای کودکان شــان تعریف می کنند تا 
شب ها خواب شان ببرد؛ افسانه هایی 
از توپ زرد و درخشــانی که در آسمان 
وجــود دارد و اگــر روزی آن را ببینی، 
حس عجیب و غیرقابل وصفی بر روی 
پوســتت حس می کنی. به خدا عزیزم 
باید بیایی اینجا و تشنج ملت را ببینی 
وقتــی کمی آفتاب به زمیــن می تابد. 
سریع همه وسایل را جمع می کنند و در 
محلی به مســاحت یک متر در یک متر 
که آفتاب به آن می تابد اتراق می کنند 
و بــا حرکت آفتاب دوباره به ســمت آن 

می خزند.
یادت اســت که در ایران به ابرها نگاه 
می کردیم و یکی شــبیه توله ســگی از 
نیم رخ و دیگری شــبیه فیلی از پشت 
بود؟ خب اینجا از این مسخره بازی ها 
خبری نیســت. اینجا اولین کاری که 
بایــد بکنی یادگیــری انــواع ابرهای 
موجود در آســمان اســت. اینجا مثل 
ایــران روزهــا بــه بارانــی و غیربارانی 
دســته بندی نمی شــود. اینجــا همه 
روزها بارانی است، اما ابرها به صورت 
در  را  یکدیگــر  منطقــه  در  شــیفتی 
اصطالح »تگ« می کنند و وارد رینگ 
می شــوند. بــه همیــن دلیــل اگر به 
ابرها مسلط باشــی، کومولونیمبوس 
را گوشــه رینگ منتظــر می بینی و به 
َقــَدِر الهی در گوشــه دیگری از شــهر 
پناه می بــری. می بینی عزیزم؟ وقتی 
مجبــور باشــی به صــورت روزانــه با 
دویدن از ابرهــا جلو بزنی، دیگر باران 
آن صفای همیشــگی اش را ندارد؛ اما 
 به جایــش اینجا آفتاب صفای دیگری 

دارد.

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز / معلومم شد که هیچ معلوم نشد هرگز دل من ز علم محروم نشد / کم ماند ز اسرار که معلوم نشد 
)خیام، قرن پنجم، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به سالی که زندگی نکردیم، به خاطراتی که نساختیم، 
به دســت هایی که در دســت نفشردیم، به گونه هایی که نبوســیدیم، به سینه هایی که به 
ســینه نچسباندیم، به شانه هایی که سر بر آنها نگذاشــتیم، به لب خندهایی که ندیدیم، 
به نفس هایی که کنار هم نکشــیدیم، به ثانیه هایی که با هم نگذراندیم، به سفره هایی که 

دورش جمع نشدیم، به چمن هایی که رویش دراز نکشیدیم. این شماره از روزنامه تقدیم 
می شود به اسفند ۹۸، نه، دقیق ترش به ۳ اسفند ۹۸ که ما را در بی زمانی گذاشت و رفت، 
رفت و ما را یادش رفت بســپارد دســت روزهای بعد، رفت و ما ماندیم زمانی که نگذشت، 

چون خاطره ای نبود، چون کنار هم نبودیم.

۹۱۱****۰۹۱۳: حاال این همه نامه می نویســن، تا حاال 
فایده ای هم داشــته؟ اگــه قرار بود با ایــن نامه ها چیزی 

عوض بشه که االن...
  البد داره دیگه، من چه می دونم. ما کســی رو 
نداریم براش نامه بنویســیم، ولی به خاطر سبک زندگی 
لجن مون از طریق دوست های مشترک کارمون رو پیش 
می بریم. البته االن کــه فکر می کنم منظورت اون نبود، 

دفعه بعد دقیق تر بنویس.
۸۵۱****۰۹۲۱: آخــرش امتحانــا چجوریــه؟ باید بیاییم 

دانشگاه؟ یعنی هم فشار ترم مجازی رو باید تحمل کنیم و هم 
از نعمت امتحان مجازی محروم باشیم؟ اینم شانس مایه!

  ببیــن وقتی از نعمت امتحــان مجازی حرف 
می زنی، یعنی قطعا یه کاسه ای زیر برگه امتحانت هست 
و معدلــت هــم توی ترم مجــازی از مجمــوع معدل های 
ترم های قبلت بیشتر شــده، تازه با زبون روزه تعهدنامه 
هــم البد امضا کــردی! کال خجالــت بکش، بــرو توی یه 
کالس مجــازی خالی و فکر کن. کالس مجازی خالی هم 

خواستی، کالس روزنامه هست.

۲۳۰****۰۹۳۵: نتیجه جلســه کمیته ناظر چی شــد؟ 
قــرار بود توقیف تــون کنن؟ پس چرا هنوز هســتید؟ اگه 
هم توقیف تون نکردن، پس شکایت نهاد چی شد؟ یعنی 

شکایت نهاد رو کمیته ناظر رد کرد؟
  معلومه اخبار رو خوب دنبال نمی کنی، شاید 
هــم خوب دنبال می کنی و تأخیــر ما زیاد بوده. حاال این 
وســط کمیته ناظر و نهــاد هم بخوان بی خیال شــن، تو 
ول کــن ماجرا نیســتی. این همه هم دغدغــه به روزنامه 

منتقل شد، چرا ناشکری می کنی؟

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

در حاشیه بازی دوستانه 
پیشکسوتان شریف و تهران، 

۲۷ مهر ۹۰

عکس و 
مکث

پیمان ملک محمدی

به دیار 
حبیب

شریف هزار و پانصد!
تهران سال ۱۵۰۰ هجری شمسی.

آلودگی در شهر تهران توانسته رکورد 
آلودگی جهانی قبلی که برای خودش 
بود را با اقتدار جابه جا کند. در شبکه 
دو، یک کارشــناس از مردم خواسته 
ســطح انتظار خــود را پایین تر بیاورند و بــه جای مصرف 
روزانه اکســیژن، هفته ای یک بار اکسیژن مصرف کنند. 
کارشــناس مذکور در جواب مجری برنامه که از او پرسید 

»واقعا می شه؟!« گفت: »چاره ای نداریم، باید بشه«.
بعد از عقب نشینی و قبول سال ۱۴۰۱ به عنوان شروع قرن 
پانزدهم شمســی، این بار مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک 
تهران پا را فراتر نهاد و ســال ۱۵۰۲ را به عنوان شروع قرن 
شــانزدهم اعالم کرده اســت. در توییتر عده ای هشتگ 
#کاش_زودتر_جنگیده_بودیــم را بــرای مقابله با اقدام 

این موسسه راه انداخته اند.
سال هاســت در همــه جهان غیــر از ایران و کره شــمالی 
ویروس کرونا از بین رفته اســت. در ایران اما توصیه شده 
برای ســال جدید مردم در هنگام بیرون آمدن یک ماسک 

اضافه تر استفاده کنند. عده ای از مردم معتقدند استفاده 
از ۱۰۰ ماســک به طور هم زمان به گردن آنها فشــار وارد 
می کند اما وزارت بهداشــت از آنها خواسته تحمل کنند. 
تاکنون به ازای هر ایرانی ســه واکسن ملی جدید اختراع 
شده؛ مسئولین قول داده اند تا حداکثر یک قرن دیگر این 

بیماری را ریشه کن کنند.
و اما دانشگاه صنعتی شریف. در شریف ۱۵۰۰، دیگر اثری 
از دانشکده مکانیک وجود ندارد. دانشجویان این دانشکده 
به دلیل عدم رعایت تناسب جنسیتی در ورودی های دختر 
و پســر طی صد ســال قبلی به تدریج منقرض شــده اند. 
ساختمان قبلی این دانشــکده به یک بیمارستان محلی 
تبدیل شده است. دانشکده هوافضا بعد از فروپاشی به دو 
دانشــکده هوا برای طرفداران راســت افراطی و دانشکده 

فضا برای طرفداران راست معمولی تقسیم شده است.
اوضاع در دانشکده فیزیک اما متفاوت تر از همیشه است. 
باالخره بعد از ۱۰۱ ســال موفق شده اند زیرساخت های 
ســامانه CW را بــرای آزمون هــای کوتاه )معــادل کلمه 
نامأنــوس کوئیــز( فراهــم کننــد. پــس از آماده ســازی 

زیرســاخت ها، از طریق سامانه آموزش به دانشجویان دو 
قرن قبلی ایمیل ارسال شده اما متأسفانه هیچ ایمیلی از 

طرف دانشجویان باز نشده است.
با اینکه در گذشته گمان می شد ساس ها تنها ۹۰ روز بدون 
خون انســان دوام می آورند امــا در تحقیقات جدید ثابت 
شده این موجودات دهه ها بدون خون زنده می مانند. به 
تازگی فاش شده نویسنده سریالAttack on Titan ایده 
اصلــی تایتان ها) موجوداتی که فقط به انســان ها حمله 
می کنند( را از ســاس های خوابگاه های منطقه طرشــت 

الهام گرفته است.
همچنین چند ســالی است که اســتادان هنگام پرسش 
سوال از دانشــجویان درخواست می کنند عالوه بر صدا، 
تصویر، دوربین پارکینگ همسایه و تصویر ماهواره ای خود 
را هم فعال ســازند تا به طور مناسبی بر آنها اشراف داشته 
باشند. گفته می شــود با این تدابیر دانشجویان بیشتر بر 

روی درس ها تمرکز می کنند.
به هر حال از این همین تریبون عید ســال ۱۵۰۰ بر شما 

مبارک!

وصله پینه

رضا علیپور
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