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تجربه گران
شــب آخر صفر اســت و شب شــهادت امام رضا )ع(. عزاداری آخر صفر در مسجد 

 محمدجواد 
شاکر

دانشــگاه به سومین شب و در واقع آخرین شــب خود رسیده. به رسم هرساله قرار 
اســت بعد از آخرین آمین هایی که جمعیت عزادار به دعاهای مداح می گویند و به 
دنبــال آن راه خانه را در پیش می گیرند، بچه های هیئت بمانند و عالوه بر کارهای 
معمول بعد از مراسم شب های قبل، سیاهی های مسجد و دانشگاه را هم جمع کنند 
تا مسجد حال وهوای ربیعی به خود بگیرد و سیاهی ها هم داخل کمدهای هیئت بماند برای ایام فاطمیه.
کار زیاد اســت و خیلی ها هم نمی توانند تا دیروقت بمانند، به همین خاطر خیلی از کارها موازی پیش 
می رود و هر دســته از بچه ها در گوشــه ای مشغول کاری می شــوند؛ جمع آوری پرچم ها و سیاهی های 
دانشــکده ها و سطح دانشگاه، باز کردن غرفه های برپاشده جلوی در مسجد، باز کردن پرده جداکننده 
خانم ها و آقایان در حیاط، جمع کردن و لوله کردن موکت های حیاط و خیابان های اطراف مسجد، جمع 
کردن لوازم و تجهیزات و سیم کشی های مربوط به صوت و تصویر، باز کردن سیاهی های داخل مسجد، 
جمع آوری ســیاهی های گلدســته و گنبد و حیاط و سردر مسجد و ده ها کار ریز و درشت دیگر که خیلی 
از سال ها تا صبح روز آخر صفر و حتی چند روز بعدش طول می کشد. یکی از این کارها هم جمع کردن 

پنل های آکوستیکی ست که در مراسم های بزرگ هیئت، زیر گنبد مسجد نصب می شود.
طراحی مســجد دانشگاه به سبک مسجدهای قدیمی ســت؛ گنبدی که صدا حسابی زیر آن می پیچد 
و ســتون های قطور و زیادی که کنج های خلوت زیادی برای نمازگزاران و معتکفان و مناجات کنندگان و 
عزلت نشینان مسجد فراهم می آورد. ساده ترش اینکه مسجد برای هیئت های امروزی طراحی نشده؛ 
چه ســتون های قطور و زیادش که مانع یک دست شــدن مجلس و دید داشتن همه قسمت ها نسبت به 
منبری و مداح می شود و چه گنبدی که صدا را برمی گرداند و کیفیت صدای منبری و مداح را که از باندها 
برای مستمعین داخل و بیرون شبستان اصلی پخش می شود، از حالت مطلوب خارج می کند. به همین 
خاطر بچه های هیئت چند سالی ســت که برای مراســم های اصلی تعدادی پنل آکوستیک را زیر گنبد 

مسجد نصب می کنند تا از برگشت صدا از طریق گنبد جلوگیری کنند.
دورتادور گنبد مسجد پنجره هایی قرار گرفته که یک طرف شان به فضای داخلی گنبد باز می شود و طرف 
دیگرشان به فضای بیرونی گنبد در پشت بام مسجد. فضایی کوچک هم بین دو طرف پنجره قرار گرفته 
که یکی دو نفر در آن جا می شوند. پنجره ها نسبت به پشت بام مسجد ارتفاعی ندارند و دسترسی به آنها 
از طریق همین پشت بام است، اما از طرف داخل گنبد دسترسی به آنها میسر نیست و نسبت به داخل 
مســجد، ارتفاعی در حد ۱۰ متر و شــاید بیشتر دارند. نصب پنل های آکوستیک زیر گنبد مسجد نیز از 
طریق همین پنجره ها صورت می گیرد، به این ترتیب که ابتدا یک توری بزرگ از طریق این پنجره ها زیر 
گنبد مسجد نصب شده و در مرحله بعد پنل های آکوستیک روی این توری جای گرفته و تمام مساحت 
زیر گنبد را می پوشــانند. بچه های هیئت برای نصب یا جمع کردن توری و پنل های آکوســتیک، باید به 

پشت بام مسجد بروند و از طریق این پنجره ها کار نصب یا جمع کردن را پیش ببرند.
شب آخر صفر امسال، امیرحسین جیرانی زاده که در طول مراسم در قسمت انتظامات و خوش آمدگویی 
به عزاداران خدمت می کرد، بعد از پایان مراسم برای جمع کردن سیاهی های مسجد می ماند و داوطلب 
می شود که به پشت بام مسجد برود و در جمع کردن توری و پنل های آکوستیک هم کمک کند. متأسفانه 
امیرحسین هنگام جمع کردن پنل های آکوستیک بیش از حد به لبه پنجره نزدیک شده و از آنجا به سمت 
داخل مسجد سقوط می کند و عالوه بر ضربه به سر، چند قسمت از بدنش هم دچار شکستگی می شود.
تالش ها برای امدادرسانی به او آغاز می شود. آمبوالنس دانشگاه در دسترس نیست و گویا فقط در ساعات 
اداری خدمت رسانی می کند؛ آمبوالنسی که اگر راننده اش هم حضور داشت، معلوم نبود غیر از آژانس 
برای انتقال فرد حادثه دیده کاربرد دیگری می داشت یا نه؟ بچه ها با اورژانس تماس می گیرند تا آمبوالنس 
بفرستند. ابتدا یک امدادگر اورژانس با موتورسیکلت خودش را می رساند و حدود نیم ساعت بعد از حادثه 
هم آمبوالنس رسیده و امیرحسین به بیمارستان انتقال داده می شود. از آنجا دیگر کار هرکس که در صحنه 
حادثه بوده یا خبر به گوشش رسیده، نذر و نیاز و دعا و مناجات است. امیرحسین در بیمارستان بستری 
می شود و با توجه به ضربه ای که به سرش وارد شده، نیاز به عمل دارد، ولی سطح هوشیاری پایین است 
و امکان عمل وجود ندارد. چند روزی به سخت ترین و کشنده ترین حال به خانواده و دوستان و اطرافیان و 
هم دانشگاهی های امیرحسین می گذرد، ولی بهبودی حاصل نمی شود و در نهایت پنج روز بعد از حادثه، 
امیرحسین دار فانی را وداع می گوید. امیرحسین با نام و یادی نیک از بین دوستانش رفت، ولی مسئله 
برای بررسی و تجربه برای درس گرفتن و کار برای جلوگیری از اتفاقات مشابه خیلی زیاد مانده است؛ از 
همه مایی که در دانشگاه و همین فعالیت های دانشجویی از کنار اقداماتی که ایمنی شان کامل نبوده و 
خطر در معرض شان پرسه می زده، به راحتی و بدون تذکر گذشته ایم و حتی خودمان هم در آنها مشارکت 
کرده ایم، تا هیئت که باید برای ایمنی خادمان و عزادارانی که در مسجد دانشگاه جمع می شوند، فکرهای 
اساسی کند و دانشگاهی که موارد ایمنی هنوز سرلوحه سیاست ها و تصمیم ها و اقدام هایش نیست و در 

خارج از ساعات اداری حتی یک آمبوالنس هم ندارد.

هـــــزاران هـــــزاران 
ئئکاشئئکاش
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سرمقاله



افتتاح پارکینگ در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور وزیر علوم  

پائئگشای وزیر
هجرت در اوج

اوج در شماره ۵۹ خود در مردادماه به 
استقبال ساختمان جدیدی رفته که 
قرار است دانشکده هوافضا به آن منتقل 
شــود؛ اســتقبالی که در طرح جلدی 
با عنوان »زیبا، دیر، پوشــالی« معرفی 
شــده و »هجــرت حرام« از مشــکالت 
آن ساختمان گفته اســت. مصاحبه یا 
گزارشــی از مواضع خود دانشــکده یا 
دانشــگاه درباره این ســاختمان نوساز 
می توانســت به بررســی بهتر موضوع 
کمک کند. ســرمقاله انتقــادی اوج به 
رابطه بین استادان و دانشجوها پرداخته 
اســت. مقالــه نویســنده مهمــان این 
شماره از رشته جامعه شناسی دانشگاه 
فردوسی مشــهد معرفی جذابی ست از 
پیوندهــای علوم فضایی با رشــته های 
علوم انسانی همچون سیاست، اقتصاد 
و تاریخ و ادبیات، بررســی هواپیماهای 
ریاست جمهوری آمریکا و هواگردهای 
عمودپرواز و تکامل پروژه  استارشــیپ 
دیگر مطالب هوافضایی اوج را تشکیل 
می دهد. فرم اوج تقریبا مثل همیشــه 

خالی از اشکال به نظر می رسد.

جای مردان سیاست
فــروغ ۱۶ در مــرداد ۱۴۰۰ بــه زنان در 
سیاست پرداخته اســت. جلد خالقانه 
فــروغ از روزنامــه اطالعــات در اوایــل 
انقالب درمــورد اجباری نبودن حجاب 
اقتباس شده است. یادداشت سیمین 
حاجی پور، استاد علوم سیاسی در شروع 
مجله با عنوان »شهروندی برابر، حضور 
برابر« مطلع فروغ است. در ادامه بحث 
پیرامون جایگاه حقوقی زنان در سیاست 
و تفسیر رجل سیاسی به چشم می خورد. 
»سیاســتی زنانه ام آرزوست«، گرچه در 
ابتدا مواضع سیاســت مداران پیشــرو 
در آمریکا را مطرح کــرده، اما در برخی 
موارد، نگاهی مثبت به سیاست مداران 
زن محافظه کار بریتانیایی همچون تاچر 
و می نیــز دارد. »اقلیت قــوه مقننه« به 
وضعیت حضور زنان در مجلس پرداخته، 
امــا وزن پرداختن به ادوار مختلف در آن 
یکســان نیســت. اصالحات سطحی و 
اصالحات ســاختاری موضوعی ســت 
کــه در »ظاهــر و باطــن« بحث شــده 
اســت. نقش زنان در انقالب ۵۷، دفاع 
از ســهمیه های جنســیتی در مجلس، 
مقایســه سیاســت ورزی زنان در اروپا و 
آمریکا، بررســی شــاخص های عدالت 
اجتماعــی از بعد جنســیتی، تأثیرات 
شیوع کرونا بر اشتغال زنان، سختی های 
سیاست ورزی زنان، مرور سوابق مدیریتی 
زنــان در جهان، کمیســیون مقــام زن 
سازمان ملل، حضور زنان در مطبوعات و 
احزاب و دشواری مادری زنان سیاست ورز 
از دیگــر مطالب شــماره حجیــم فروغ 
اســت که صفحه آرایی جذابی هم دارد.

وداع تلخ با رفیق شفیق
صبــح پنج شــنبه، ۲۲ مهــر در حالــی کــه جشــن 
ورودی های ۱۴۰۰ دانشــگاه در ســالن جابر در حال 
برگزاری بود، حیاط مســجد دانشــگاه شاهد حضور 
جمعیتی بود که برای وداع با امیرحســین جیرانی زاده، دانشجوی 
ورودی ۹۸ دانشــکده مهندســی مکانیک و خــادم هیئت الزهراء 
)س( ایســتاده بودنــد. تابوت حامــل پیکر امیرحســین که پرچم 
گنبد حرم امام حســین )ع( و گنبد حرم امام رضا )ع( روی آن بود، 
از در محاســبات وارد دانشگاه و ابتدا از آنجا تا ایوان جنوبی حیاط 
مسجد تشییع شــد. تابوت مقابل ایوان جنوبی حیاط مسجد روی 

زمیــن آرام گرفت تا نماز میت به امامــت حاج آقا قمی بر او خوانده 
شــود. بعد از نمــاز پیکر دوباره دور حیاط تشــییع و در مقابل دفتر 
هیئت و مزار شــهدای گمنام به زمین گذاشــته شــد تا روضه ای بر 
آن خوانــده شــود و بعد از آن آمبوالنس، تابوت و پیکر را به بهشــت 
زهرا برد. سه دســتگاه اتوبوس نیز برای انتقال حاضران در مراسم 
تشــییع به بهشت زهرا در نظر گرفته شــده بود. در بهشت زهرا نیز 
مراســم دفن همراه با روضه خوانی و قرائت قرآن انجام شــد تا پیکر 
 امیرحســین در قطعــه ۲۲۸ بهشــت زهرا آرام گیرد. روحش شــاد 

و یادش گرامی!

شنبه، سوم مهر دانشگاه مهمان های ویژه ای داشت؛ وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم، 
دکتر محمدعلی زلفی گل و حجت االسالم دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی برای مراسم آغاز 

سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور که در سالن جباری برگزار شد، به شریف آمدند.

۵ چالش مهم دانشگاه ها
دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه سخنران 
در  فتوحــی  بــود.  مراســم  ابتدایــی 
صحبت هایش بــه مهم ترین چالش های 

نهاد علم در کشور اشاره کرد:
z	 کمبود منابع، فرسودگی تجهیزات، و

کاهش تدریجی منابع انســانی زبده: 
در شــرایطی کــه بخش عمــده منابع 
دانشــگاه صــرف هزینه هــای جاری 
می شــود، عمال ســهم چندانی برای 
انجام مأموریت های اصلی دانشگاه در 
حوزه های آموزش، پژوهش و فرهنگ 
باقی نمی ماند. درخشش دانشگاه ها 
در صحنه های علــم و فناوری نیازمند 
تجهیزات مناسب و به روز، بودجه های 
تحقیقاتی مناســب، ســرمایه گذاری 
بــرای زیرســاخت ها و جــذب نیروی 
انســانی زبده است. اگر نه، نهاد علم و 
تحقیق کشور به تدریج تحلیل می رود.

z	 نیاز بــه تأمین فضای آزاداندیشــی در
دانشگاه ها: برای شکوفایی اندیشه ها 
و ارائه پاسخ به نیازهای علمی و فناورانه 
کشــور، باید دانشــمندان و محققین 
کشــور بتواننــد بــا آزادی و آرامش به 
تحقیــق بپردازنــد و نظریــات علمی 
خود را در معرض نقد و اندیشــه ورزی 
قرار دهند. کشــوری رشد می کند که 
دانشــمندان آن ارج ببینند و بر صدر 

بنشینند.
z	 لــزوم حمایــت  جدی از توســعه علوم

بنیــادی و دانش های میان رشــته ای 
و فرا رشته ای: ســرمایه گذاری در این 
حوزه هــا عــالوه بــر تأمیــن نیازهای 
تحقیقاتی و توســعه فناوری در کشور، 
می تواند بســیاری از دانش آموختگان 
و نخبه دانشگاه ها را در این حوزه ها به 
کار بگیرد و از مهاجرت آنها جلوگیری 

کند.
z	 وضــع قوانین و مقررات یکســان برای

همــه دانشــگاه ها و نادیــده گرفتــن 
تفاوت های دانشگاه ها: وضع و اعمال 
مقررات یکسان برای تمام دانشگاه ها 
موجب تنگ تر شدن مسیر خالقیت و 
نوآوری می شــود. ضروری است که با 
آمایش علمی کشــور و توجه به شرایط 
نیروی انسانی، زیرساخت ها و موقعیت 
جغرافیایی، مســیر تعالی هــر یک از 

دانشگاه ها را جداگانه طراحی کنیم.

z	 تضعیف هیئت امنا و دخالت روزافزودن
دستگاه های حساب رســی و نظارتی 
در امــور مالــی و حتــی تخصصــی 
دانشــگاه ها: اینهــا از موانــع بــروز 
خالقیت ها، اجرای برنامه های نوین و 
انعطاف اداری مالی دانشگاه ها برای 
به ظهور رساندن توانمندی های خود 
است. متأسفانه با گذشت زمان، نقش 
هیئت امنــا در تعیین سیاســت های 
کالن و جهت گیری ها آینده دانشگاه 
کم رنگ و دخالت نهادهای بیرونی در 

امور دانشگاه افزوده شده است.

دانشگاه را جدی بگیریم
حجت االســالم  مراســم،  ادامــه  در 
طباطبایی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه دقایقی کوتاه صحبت 
کــرد و پس از او نیز حجت االســالم دکتر 
عاملی در صحبت هایش با اشاره به تأثیر 
کرونا بر گسترش کاربرد فضای مجازی، 
به ضرورت توجه به »دو فضایی شــدن« 
در حوزه آموزش و پژوهــش تأکید کرد و 
همچنین ثبات را مهم ترین رکن دانشگاه 
و دانشــگاه را نیازمند آرامش و حرکت در 

شرایط آرام دانست.
دکتر محمدعلی زلفــی گل، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز به عنوان سخنران 
پایانــی برنامــه، از نادیــده گرفتن نقش 
دانشــگاه ها در توســعه و حل مشکالت 
کشــور از ســوی برخی افــراد و از جمله 
سیاسیون انتقاد کرد و آن را بی انصافی و 

ظلم در حق جامعه دانشگاهی دانست. 
زلفــی گل در ادامه لزوم تغییــر نوع نگاه 
به دانشــگاه و جدی تلقــی کردن نقش 
مراکز دانشگاهی در عرصه های مختلف 

مدیریتی کشور را مطرح کرد.
در پایان مراســم و به مناسبت هفته دفاع 
مقدس نیــز از تعــدادی از خانواده های 
شهدا و ایثارگران دانشگاه تقدیر به عمل 
آمد. فاطمه بلوری کاشانی، همسر شهید 
احمدی روشن نیز از جمله تقدیرشدگان 

در این مراسم بود.

گره کوری که به دست بهاری باز شد
پروژه پارکینگ طبقاتی شمال دانشگاه 
که بــا همت مهندس غالمرضــا بهاری، 
فارغ التحصیل دانشکده مهندسی برق 
آمــاده بهره برداری شــده، بعــد از پایان 
مراسم آغاز سال تحصیلی به دست دکتر 
زلفــی گل، وزیر علوم افتتاح شــد. پروژه 
پارکینگ شــمال دانشــگاه از اوایل دهه 
۹۰ شــروع شــده بود، اما بعد از سال ها 
رکود، مهنــدس بهاری کار را در دســت 
گرفت تا عملیات ساخت از اردیبهشت ۹۹ 
شــروع شود. این پارکینگ ۵ طبقه است 
و ظرفیت ۱۰۲۰ خودرو دارد. همچنین 
پارکینگ به سیستم اعالم و اطفاء حریق 
و سنسور جای پارک مجهز است. با شروع 
به کار پارکینگ از آبان ۱۴۰۰، قرار است 
تردد خودرو به داخل دانشگاه به حداقل 
رسیده و دانشــگاه تا حد زیادی عاری از 

عبور و مرور ماشین ها شود.

میز 
نشریات

گزارش

ادای دین سینمایی به خوزستان
شماره ششم دکوپاژ در مهر ۱۴۰۰ با 
جلدی درباره خوزستان منتشر شد تا 

به بازنمایی مشکالت این مردم در سینما 
بپردازد. عنوان روی جلد »دل هایی که 
همیشه خون بود« است و در پرونده هم 
معرفی فیلم های »کیمیا«ی احمدرضا 
درویش، »دونده« امیر نادری و »ارتفاع 
پست« ابراهیم حاتمی کیا دیده می شود. 
یک نقص ایــن گزارش ها انحصار آن به 
روایت فیلم بود؛ جایی که مباحث فراتر 
از فیلــم همچون واقعی بودن داســتان 
فیلم »ارتفاع پســت« یا فضاهای فکری 
کارگردان و زمان ساخت فیلم ها مغفول 
مانده است. یک گزارش تحلیلی خوب 
می توانســت تکمیل کننده ادای دینی 
باشــد که دکوپاژ نســبت  به خوزستان 
داشته است. همچنین معرفی مستند 
مادرکشی و بررسی علل ریشه ای بحران 
آب در ادامه ی بخش ایران این شــماره 
است. موضوع بخش هالیوود این شماره 
سینمای وحشت است که صفحه آرایی 
آن نیــز قابل قبــول از کار درآمــده. در 
بخش دوردست، مطالب فنی تری درباره 
سینمای دهه ۵۰ و سینمای ژاپن در این 
دهه، روبر برسون، کارگردان فرانسوی و 
جشنواره کن آماده شده است. معرفی 
 ،This is us و نقد سریال هایی همچون
فلیبــگ و دارک و انیمه هــای Soul و 
Finding Dory در ادامه این نشریه قرار 
دارد و معرفی انیمــه کار معروف ژاپنی، 
ساتوشــی کن هم بخش انتهایی مجله 
را شــامل می شــود. صفحه آرایی مجله 
خوب اســت، اما ایرادهای جزئی مثل 
قــرار گرفتن نقطــه در تیتر تــوی ذوق 
می زند. همچنین جای قالب هایی مثل 
مصاحبــه، میزگرد و ... در دکوپاژ خالی 
اســت و خواندن ۴۳ صفحه مطلب نقد 
و معرفی فیلم، آن هم با یک زبان و فرم، 

کار سختی است.

استقبال مستقل
صــدف ۱۸۴ در مهــر منتشــر شــد تا 
مســتقلی ها هــم ویژه نامــه ای بــرای 
ورودی ها داشــته باشــند؛ ویژه نامه ای 
که همچنان فرمت ســابق یک صفحه 
پایان ناپذیــر تا انتهای نشــریه را حفظ 
کرده، اما این بار با رعایت برخی اصول 
صفحه بندی و خط تمایزهای مشخص 
بین مطالــب، خواندن راحت تر شــده 
است البته قلم انگلیسی اعداد در این 
شــماره تــوی ذوق می زنــد. صدف در 
ویژه نامه ورودی ها طرح جلدی با عنوان 
مقصد نهایی آماده کرده و توصیه هایی 
به دانشــجوهای جدید داشــته است. 
»میــراث مســتقل« دیگــر مطلب این 
شــماره اســت که بــه معرفــی انجمن 
مســتقل پرداختــه و کنایه هایی هم به 

تاریخچه انجمن اسالمی زده است.

میز 
نشریات

خبر
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گزارشی از افتتاح پروژه های عمرانی جدید در گفت وگو با دکتر فاطمی، معاون اداری مالی دانشگاه

حق با عابران پیاده است

ساختمان چندمنظوره
ابتدای سال ۹۹ دو ساختمان جدید در دانشگاه افتتاح 
شد؛ ســاختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک با 
زیربنای ۱۵ هزار متر مربع و ســاختمان جدید آموزش 
بــا زیربنــای بیــش از ۱۰ هزار متــر مربع. اســتادان و 
کارمندان دانشــگاه در هر دو ســاختمان مستقر شده 
و ســاختمان های قبلی دانشــکده مکانیک و معاونت 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی نیز پس از تخلیه، آماده 
به سازی و نوسازی و استفاده سایر واحدهای دانشگاه 

خواهد شد.
ســاختمان مهم دیگری که بــه زودی روبــان افتتاح به 
خودش خواهد دید، ساختمان شهید ستاری ست که با 
زیربنایی در حدود ۲۰ هزار متر مربع یکی از بزرگ ترین 
ســاختمان های دانشــگاه به شــمار می رود. در طبقه 
هشتم این ساختمان، ستاد معاونت پژوهشی دانشگاه 
مستقر شده و طبقات ۵ تا ۸  نیز به مراکز نوآوری دانشگاه 
اختصــاص می یابد. همچنین طبقــه ۴ به مرکز نوآوری 
فضایی و طبقات ۱ تا ۳ به دانشــکده مهندسی هوافضا 
تخصیص پیدا کرده که در حال انتقال به این ساختمان 
اســت. طبقات منفی یک و منفی دو برای آزمایشگاه ها 
و کارگاه های دانشــکده مهندسی هوا فضا و آزمایشگاه 
مرکزی دانشــگاه در نظر گرفته شده است. زیربنای هر 
طبقه این ساختمان بین ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰ متر مربع است.

اتاق تمیز و آزمایشگاه ساخت
در کنار ســاختمان شهید ســتاری مجموعه اتاق های 
تمیز دانشــگاه با گریدهــای مختلف که بــرای برخی 
فناوری های پیشرفته مثل فناوری های حوزه سالمت و 
ابزار دقیق کاربرد دارد، به تازگی مورد بهره برداری قرار 
گرفته است. محوطه اتاق تمیز در گذشته به عنوان اتاق 
برق مورد استفاده بوده است. همچنین در محل سابق 
سوله انستیتو آب و انرژی در جنوب دانشکده مهندسی 
کامپیوتر، فاز سوم مجتمع خدمات فناوری ساخته شده 
و به زودی افتتاح می شــود. فاز ســوم مجتمع خدمات 
فناوری یک محوطه کارگاهی به ســبک یک آزمایشگاه 
ساخت )Fab Lab( بوده و تعدادی دفتر نیز در آن تعبیه 
شــده اســت. همچنین در فضای بین این ساختمان و 
دانشــکده کامپیوتر معبری برای عبور و مرور بین شرق 
و غرب دانشــکده کامپیوتــر و این ســاختمان در نظر 
گرفته شــده تا اعضای دانشگاه مجبور به دور زدن این 

ساختمان ها نباشند.

دانشگاه پارکینگ نیست
پارکینگ طبقاتی شمال دانشگاه با همکاری مهندس 
غالمرضــا بهــاری، حامی مالی و از فــارغ التحصیالن 
مهندســی برق دانشــگاه ســاخته شــده و بخشــی از 
هزینه های ساخت آن قرار است از طریق درآمد پارکینگ 
و اجاره واحدهای تجاری آن در طول یک دوره سی ساله 
بهره برداری، به مهندس بهاری برگردد. البته براســاس 
قرارداد BOT منعقدشــده بین دانشــگاه و بهره بردار، 
بخشــی از درآمد پارکینگ در این سی سال به دانشگاه 
اختصــاص خواهد یافت. پس از ایــن مدت هم فضای 
پارکینــگ و واحدهای تجاری آن بازســازی شــده و در 

اختیار دانشگاه قرار می گیرد.
از آنجــا کــه پروژه های پارکینگ، حتی در شــلوغ ترین 
نقاط شهر نیز پروژه هایی اقتصادی به شمار نمی روند، 
در مقابــل ۳۷۵۰۰ متر مربع فضــای پارکینگ، حدود 
۲۳۰۰ متر مربع فضای تجاری در ضلع شمالی دانشگاه 
تأســیس شــده تا از طریق اجاره آنها، بخشی از هزینه 
ساخت به سرمایه گذار و بهره بردار برگردد. البته نسبت 

فضای تجاری به فضای پارکینگ در این پروژه نسبت به 
پارکینگ های دیگری که از شهرداری مجوز می گیرند، 
بسیار کمتر است. فضای ۲۳۰۰ متر مربع تجاری قرار 

است به چهار یا پنج واحد تجاری بزرگ تقسیم شود.
در ایــن پارکینگ که ورود و خــروج اتومبیل به آن کامال 
مکانیزه بوده، شــش دستگاه آسانســور در چهار نقطه 
مختلف تعبیــه و تمامی مالحظات الزم بــرای ایمنی، 
آتش نشــانی و خروج دود در نظر گرفته شــده اســت. 
طراحی داخلی پارکینگ نیز به نحوی ست که خودروها 

در آن به راحتی امکان گردش دارند.
استفاده از پارکینگ برای عموم مردم و همراه با پرداخت 
هزینه خواهد بود. از ســوی دیگر دانشگاه قصد دارد با 
راه اندازی پارکینگ، تردد خودروها در سطح دانشگاه را 
به حداقل ممکن برساند. در واقع با ابالغ آیین نامه تردد 
اتومبیل و پارکینگ در دانشگاه، تردد همه اتومبیل های 
شــخصی اســتادان، کارکنان و ســایر مراجعان به جز 
موارد اســتثنا ممنوع خواهد بود. موارد اســتثنا نیز به 

شرح زیر است:
z	 اتومبیل های متعلق به دانشــگاه کــه از در نقلیه وارد

شــده و در پارکینــگ مجــاور در نقلیه مجــاز به پارک 
خواهند بود.

z	 اتومبیــل مهمان هــای ویژه که صرفا بــا دعوت دفتر
ریاست دانشگاه اجازه ورود به دانشگاه را دارند.

z	 اتومبیل اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجوهایی
که مشکل جدی حرکتی دارند و با مجوز پزشک معتمد 

دانشگاه اجازه تردد خواهند داشت.

z	 اتومبیل های محصوالت فاسدشدنی و خدماتی ویژه
شامل آمبوالنس، خدمات عمومی و پست

z	 اتومبیل هــای خدماتی عادی شــامل اتومبیل های
تحویل مــواد به فروشــگاه های ســطح دانشــگاه و 
خریدهای دانشگاه صرفا در ساعت ۶ تا ۷ صبح و ۱۸ 
تا ۲۱ روزهای عادی و در روزهای تعطیل با هماهنگی 

با حراست
در طراحی ایــن آیین نامه، طرح تردد دانشــگاه هایی 
مثل تهران و علم و صنعت که محدودیت تردد در سطح 
دانشگاه در آنها اجرا شده، بررسی شده است. با توجه 
به این آیین نامه، دانشگاه در حال مذاکراتی با بهره بردار 
پارکینگ اســت تا استادان و کارمندانی که پیش از این 
مجوز تــردد و پارک خودرو در دانشــگاه را داشــته اند، 
بتوانند پارک خودرویشــان را به پارکینگ انتقال دهند. 
همچنیــن بهره بــردار ابراز تمایل کــرده تخفیفی برای 
دانشــجوهای دانشگاه نیز در نظر بگیرد. به این ترتیب 
دانشگاهی که در روزهای قبل از کرونا در بعضی روزها 
تا ۴۰۰ و خرده ای اتومبیل را در خود جای می داد، بعد 
از بهره برداری کامل از پارکینگ، تقریبا خالی از ماشین 
شده و دیگر صحنه هایی از ازدحام ماشین ها و آدم ها در 

ساعات شلوغی آن به چشم نخواهد خورد.
بهره بــرداری از پارکینــگ به خالی شــدن خیابان ها و 
کوچه های اطراف دانشــگاه از اتومبیل های پارک شده 
و سامان یابی تردد در اطراف دانشگاه نیز کمک کرده و 
به نوعی خدمتی به شهر از سوی دانشگاه خواهد بود. 
همچنین با افتتاح پارکینگ و محوطه سازی سطحی آن، 

دانشــکده مدیریــت و اقتصاد، دانشــکده مهندســی 
مکانیک، ساختمان آموزش، دانشکده مهندسی انرژی 
و پژوهشــکده سیاست گذاری )ســاختمانی که قبال با 
نام ســاختمان آخن یا ساختمان شــماره ۲ دانشکده 
مهندسی مکانیک شناخته می شد( در شمال دانشگاه 
به یکدیگر متصل شده و پس از تکمیل پروژه دانشکده 
مهندسی و علم مواد در کنار هم قسمت شمالی پردیس 
اصلی دانشــگاه را تشــکیل خواهند داد که مساحتی 
در حدود ۴ هکتار دارد و بــه ۱۴ هکتاری که در جنوب 
خیابان قاسمی قرار دارد، اضافه خواهد شد. در ورودی 
محوطه سطحی پارکینگ نگهبانی دانشگاه نیز مستقر 
شده و بعدا که خیابان قاسمی به تملک دانشگاه درآید، 
نگهبانی در انرژی حذف شــده و ورود به دانشــگاه در 
قسمت شــمالی از ورودی محوطه ســطحی پارکینگ 

صورت خواهد گرفت.
راه اندازی پارکینــگ مرحله به مرحله بوده و ابتدا برای 
چنده ماه به صورت آزمایشــی شــروع به کار می کند تا 

سیستم های مختلف آن امتحان شان را پس بدهند

دانشگاه پیاده محور
در توسعه فضاهایی که در پردیس اصلی دانشگاه انجام 
شــده، بارگذاری جدیــدی روی زمین های دانشــگاه 
صورت نگرفته و ســاختمان های قبلــی تغییر کاربری 
داده و ســاختمان های جدید در محل ساختمان های 
قبلی ساخته شده اند. همچنین هم زمان با خالی شدن 
دانشــگاه از ماشین، برنامه زیباسازی و متناسب سازی 
فضای دانشــگاه در جریــان قرار می گیــرد، چرا که در 
صورت نبود خودرو در دانشــگاه نیازی بــه پارکینگ و 
سایه بان و موانع نصب شــده در مسیر تردد اتومبیل ها 
و موانــع نصب شــده بــرای جداســازی فضــای تردد 
اتومبیل و فضای تردد عابــران پیاده نخواهد بود و این 
موانــع و تجهیزات برداشــته خواهند شــد. همچنین 
در فضای جنوبی ســاختمان شــهید ستاری یک طرح 
محوطه ســازی در حــال برنامه ریزی اســت و احتماال 
فضای سبز و زمین بازی در آنجا طراحی و اجرا می شود.

آمفی تئاترهای جدید
دانشــگاه به زودی صاحــب دو آمفی تئاتــر جدید هم 
می شود. سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد 
با ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر بیش از یک ســال اســت که 
آماده بهره برداری شده، ولی شیوع کرونا و مجازی شدن 
برنامه های دانشگاه افتتاح آن را به تأخیر انداخته است. 
قرار بود در اسفند ۹۸ هم زمان با افتتاح آن، برنامه تقدیر 
از سه رئیس پیشین دانشگاه که بازنشسته شده بودند، 
یعنی دکتر ســهراب پور، دکتر انــواری و دکتر رنجبر در 
آنجا برگزار شــود، ولی شیوع کرونا این برنامه را به زمان 
دیگری موکول کرده و متأسفانه در این مدت دکتر رنجبر 
نیز از بین ما رفت. آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد 
با توجه به فضای وســیع خود و مجــاورت به پارکینگ، 
امکان ارائه خدمت به برنامه های بیرون از دانشــگاه را 

نیز خواهد داشت.
آمفی تئاتر دیگری نیز در کنار دانشکده های مهندسی 
کامپیوتــر و مهندســی شــیمی و نفت بــه زودی آماده 
بهره برداری می شــود که هزینه های آن از ســوی یکی 
از خیرین و حامیان مالی دانشــگاه تأمین شده و نمای 
شیشــه ای آن در حال حاضر تکمیل شــده است. این 
آمفی تئاتر ظرفیت ۳۰۰ نفر دارد و هم از نظر دسترسی 
در منطقه مناســبی از دانشــگاه قرار گرفته و هم از نظر 
امکانــات و طراحــی یکــی از بهتریــن آمفی تئاترهای 
دانشگاه است و به یک سن مدور نیز تجهیز شده است.

هم زمان با شــروع ســال تحصیلی جدید، دانشگاه قیچی افتتاحش را تیز کرده و یکی بعد از دیگری قصد دارد پروژه های عمرانی اش را افتتاح کند تا اعضای 
آن بتوانند نفســی تازه کنند. از جمله این پروژه ها پارکینگ طبقاتی شــمال دانشگاه است که به دست وزیر افتتاح شد و با آغاز به کار آن، قرار است دانشگاه 
برای عابران پیاده باشد و تردد اتومبیل در آن به حداقل برسد. به همین بهانه سراغ دکتر فاطمی، معاون اداری مالی دانشگاه رفتیم و از روند تکمیل و افتتاح 

این پروژه ها پرسیدیم. گزارش زیر براساس توضیحات دکتر فاطمی درباره پروژه های مختلف تنظیم شده است.

گزارش

فاز سوم مجتمع خدمات فناوری در محل سابق سوله انستیتو آب و انرژی

ساختمان شهید ستاری

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  875
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برج عاج نشینان فناوری

تا چند ســال پیش هر دو ســمت بلوار اکبری در جایی کــه به بلوار صالحی 
می رسید، دو قطعه زمین بزرگ قرار داشت که بچه های خوابگاه طرشت در ایام 
دهه اول محرم در قطعه زمین غربی شاهد برپایی یک خیمه عزاداری بودند. 
آن خیمه عزاداری بعدا به قطعه زمین شرقی انتقال پیدا کرد و ساخت وساز در 
قطعه زمین غربی شروع شد. ساخت وساز قرار بود منجر به یک برج مسکونی 
شــود، ولی بچه های پارک علم وفناوری طرشــت با مالک برج رایزنی کرده و 
برنامه ناحیه نوآوری طرشت را به او ارائه دادند و توانستند راضی اش کنند که 
آن در اختیار برنامه دانشگاه قرار دهد تا شرکت های دانش بنیان در آن مستقر 
شده و یکی از گره گشــاترین پروژه های عمرانی ناحیه نوآوری شریف بدون 
هیچ هزینه مادی از سوی دانشگاه به سمت افتتاح پیش برود. پنج شنبه، ۱۹ 
فروردین نیز در مراسمی که رئیس جمهور و معاون علمی فناوری او به صورت 
مجازی در آن حاضر بودند، این برج به همراه چندین طرح توسعه ای در ناحیه 
نوآوری شریف به مرحله رونمایی و افتتاح رسید تا ناحیه نوآوری شریف و پارک 
علم وفناوری در فضایی بزرگ تر و به روزتر و مجهزتر نفسی به راحتی بکشند. 
ناحیه نوآوری شــریف به گفته رئیس دانشــگاه در حال حاضر میزبان ۵۰۰ 
شــرکت دانش بنیان و نزدیک به ۳۰۰۰ نفر شاغل است و دانشگاه امید دارد 

تا سال ۱۴۰۵ تعداد شرکت ها دو برابر شود.

ترمی که باز هم مجازی ماند
اگرچه صحبت های اخیر دکتر فتوحی در حاشیه جشن ورودی های ۱۴۰۰ 
دانشگاه بوی مجازی ماندن ترم و حتی امتحانات پایان ترم را می دهد، ولی 
حتی در ترم گذشته هم همراه با باال و پایین شدن آمار کرونا، هوس حضوری 
شدن دانشگاه به سر مسئولین وزارت علوم می زد و گاه وعده هایی در این باره 

منتشر می شد که دیدن دوباره شان لبخند تلخی روی لب می آورد.

رفتن به هنگام
دکتر علی مقداری را قدیمی ترها به معاونت آموزشــی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه می شناسند، ولی جدیدترها به آزمایشگاه روباتیک اجتماعی او در 

دانشکده مکانیک. او امسال تصمیم گرفت بعد از ۳۴ سال حضور در آموزش 
عالی ایران به قول خودش یک بازنشستگی به هنگام داشته باشد و عرصه را 

برای حضور و فعالیت جوان ترها باز کند.

رقابت کدها، با حضور افتخاری یکتانت
سیزدهمین دوره نبرد هوش مصنوعی شریف یا AI Chalenge از ۲۹ اسفند 
با ثبت نام ۲۳۳۰ شرکت کننده در قالب ۳۷۴ تیم کار خودش را آغاز کرد و بعد 
از حدود یک ماه و دعواهای هزاران هزار خط کد، جمعه، ۱۰ اردیبهشت به 
اختتامیه رسید؛ اختتامیه ای با حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و جوایز 
۱۲ و ۸ و ۶ میلیون تومانی برای ســه تیــم اول. البته مهم تر از رقابت و جایزه 
و حضور وزیــر جوان، اقدام غیرحرفه ای و غیراخالقی یکی از شــرکت های 
مطرح نرم افزاری و بیانیه انجمن علمی دانشکده کامپیوتر علیه آنها از دوره 
سیزدهم به یادگار ماند. این شرکت نرم افزاری که ارتباطی با برگزارکنندگان 
رویداد نداشــته، از مشــکل امنیتی در یکی از APIهای وب ســایت رسمی 
مســابقه سوءاستفاده کرده و به اطالعات شرکت کنندگان در مسابقه دست 

پیدا می کند و از طریق پیامک کار بازاریابی خودش را پیش می برد.

آمار خطر داره
دکتر علی شــریفی زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر را بچه های 
این دانشکده بیشتر با درس آمار و بیوانفورماتیک می شناسند، اما از ابتدای 
شیوع کرونا دکتر شریفی به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم توسعه اپلیکیشن 
ماسک در ذهن ها ماندگار شد. شــریفی در اردیبهشت ۱۴۰۰ با حکم وزیر 

بهداشــت وقت، به سمت سرپرســت مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
منصوب شــد. این مرکز در اواخر مرداد گزارشی از موارد بستری و فوت بعد 
از تزریق واکسن کرونا منتشر کرد که حاشیه های زیادی را به همراه داشت، 
چرا که برخی با تفسیر آن ناکارآمدی واکسیناسیون در ایران را نتیجه گیری 
کردند، هرچند گزارش های تکمیلی نشان می داد که واکسیناسیون در ایران 

موثر بوده و به کاهش آمار فوت ناشی از کرونا کمک شایانی کرده است.

خدایی که زیاد رحم می کند
صبح روز دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت طبقه زیرزمین دانشکده مدیریت و اقتصاد 
دچار آتش ســوزی شد. روابط عمومی دانشگاه علت این حادثه را اتصال در 
سیم کشــی های اتاق  UPS این دانشکده عنوان و اعالم کرد که آتش سوزی 
خســارت جانی نداشته و خسارت مالی اش هم محدود بوده است. هرچند 
شاهدان عینی از تالش زیاد مأموران آتش نشانی حاضر در صحنه برای نجات 
گرفتاران در دود غلیظی که طبقات مختلف ســاختمان این دانشکده را فرا 

گرفته بود، حرف می زدند.

وعده های نافرجام
خبر دســتیگری امیرحسین مرادی، دانشــجوی ورودی ۹۷ فیزیک و علی 
یونسی، دانشجوی ورودی ۹۷ مهندسی کامپیوتر شریف از سوی نیروهای 
امنیتی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ به صورت غیررســمی منتشــر و بعدا از ســوی 
ســخنگوی قوه قضائیه تأیید و علت دستگیری اتهام ارتباط با گروهک های 

ضدانقالب عنوان شد. انجمن اسالمی، شورای صنفی و جامعه اسالمی در 
اردیبهشت ۱۴۰۰ برای پیگیری وضعیت این دو دانشجو نامه ای سرگشاده 
بــا امضای ۱۱۱۰ دانشــجو و فارغ التحصیل شــریف به رهبری نوشــتند و 
درخواست هایی را درباره این موضوع مطرح کردند. ۱۷۸ استاد دانشگاه نیز 
به مناســبت عید فطر در نامه ای سرگشاده از مقامات عالی کشور خواستند 
این دو دانشــجو را مورد عفو یا تعلیق مجــازات قرار داده و اجازه دهند که به 
آغوش خانواده و جمع دانشگاهی خود بازگردند. دکتر فتوحی، در جلسه اول 
خرداد هیئت رئیسه دانشگاه با فعالین دانشجویی از آزادی احتمالی مرادی 
و یونسی در چند هفته آینده با قید وثیقه خبر داد، هرچند این وعده محقق 
نشــد. سرانجام نخستین جلسه دادگاه این دو دانشجوی دانشگاه، روز ۱۲ 
تیر در شعبه ۲۹ دادگاه انقالب برگزار شد و مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی 
جزئیاتی از این جلسه را در گفت وگو با رسانه ها منتشر کرد. براساس گفته های 
نیلی اتهام این دو دانشجو، افساد فی االرض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام 
علیــه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اســت، هرچند متهمین این 
اتهامات را رد کرده اند. در حاشــیه افتتاح پارکینگ طبقاتی شمال دانشگاه 
نیز، دبیر انجمن اسالمی از وزیر جدید علوم درباره وضعیت این دو دانشجو 
سوال پرسید و وزیر هم قول پیگیری وضعیت آنها را داد. در هر حال وضعیت 

مرادی و یونسی هر روز مبهم تر و کش دارتر می شود.

مصوبه خلق الساعه
اواسط تیر بود که مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور سروصدای زیادی 
در بین جامعه دانشــگاهی کشور ایجاد کرد. براساس این مصوبه قرار بود از 
سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد فقط از 
بین دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته های »مرتبط« امکان پذیر باشد. 
موج اعتراض ها نسبت به این مصوبه بیشتر دانشگاه های کشور را فراگرفت و 
خصوصا افرادی که قصد تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد را داشتند، 
از تصویب آن نگران شــدند. در شریف نیز پویش های اعتراضی شکل گرفت 
و چهار تشکل اســالمی دانشگاه همراه با شورای صنفی در نامه ای خطاب 
به دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اعتراض شان را بیان کردند. بعد از این 
اعتراض ها، اظهارات ضد و نقیضی از مســئوالن آموزش عالی کشور درباره 
این مصوبه جنجالی شنیده شــد، ولی در نهایت به نظر می رسد حداقل در 
کنکور ۱۴۰۱ خبری از این مصوبه نباشد و لغو کلی آن نیز دور از انتظار نیست.

واکسیناسیونی که باالخره محقق شد
هفته گذشــته دوز دوم واکسن دانشجوها هم در ســالن جباری تزریق شد 
تا دانشــگاه یک قدم دیگر به حضوری شدن نزدیک شود، ولی طبق اولین 
زمان بندی رســمی وزارت علوم قرار بود واکسیناسیون دانشجوها در چهار 
فــاز و در ماه های شــهریور تا آذر انجام شــود. واکسیناســیون اســتادان و 
کارمندان دانشگاه در نیمه مرداد آغاز شد و با توجه به برخی اخبار از شروع 
واکسیناسیون دانشجوها در برخی دانشگاه های کشور، این نگرانی وجود 
داشــت که شریف از این قافله عقب بماند، اما سرانجام و با واردات گسترده 
واکسن به کشور، از صبح روز ۲۰ شهریور نخستین دوزهای واکسن در سالن 
البرز ساختمان اداره امور تغذیه به دانشجوها تزریق شد، هرچند دانشجوها 

امکان تزریق در سایر مراکز واکسیناسیون در سطح کشور را هم داشتند.

ئئکم رمق و ئئکم خرب
مروری بر شش ماهی که نبودیم
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آخرین شــماره روزنامه اگرچه ۲۳ اردیبهشــت ۱۴۰۰ منتشر شد، ولی هرچه داشــت برای قبل از ۱۴۰۰ بود و قصدش هم مرور سال های ۹۱ تا 
۹۹. روزنامه در ســال ۱۴۰۰ شــماره ای نداشت که محتوایش برای همین ۱۴۰۰ای باشــد که دیگر مطمئنیم سال آخر قرن است. اینکه دلیلش 
چه بود، مفصل اســت، ولی ابر و باد و مه و خورشــید و کرونا و باقی عوامل طبیعی و انســانی و مصنوعی دست به دست هم دادند و شماره ای از 
روزنامه منتشــر نشــد و هرچه بود، در کانال تلگرامی و ســایت و توییتر و اینستاگرام روزنامه گذشت. این شــش ماه الحق و االنصاف اتفاقات و خبرهایش در 
حد شــش ماه نبود، هرچه باشــد روزنامه با دانشجوها و تاریخ دانشجویی شریف سروکار دارد و دانشــجوها فعال قرب شان بعید است. اما چرخ دانشگاه در 
این شــش ماه هم گردید و دانشــجوها از خانه هایشان ســر کالس رفتند و آجر روی آجر پروژه های عمرانی دانشگاه گذاشته شــد و فعالیت های دانشجویی 
هم کمابیش جریان داشــتند و فعالین دانشــجویی با ترکیب کارهای حضوری و مجازی، زندگی در شریف را برای دانشجوها شیرین تر و گذراندنی تر کردند. 

در این دو صفحه مروری خالصه داریم بر مهم ترین رخدادها و وقایعی که در این بیش از شــش ماه در شــریف اتفاق افتاد.

دیدار حضوری در مکانیک جدید

شنبه، ۱ خرداد به سنت سال های دور از کرونا، جلسه ای هرچند محدودشده 
به دلیل رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، بین ۱۴ تن از نمایندگان فعالین 
دانشجویی و هیئت رئیسه دانشگاه به مدیریت معاونت فرهنگی اجتماعی و به 
میزبانی اتاق شورای دانشکده جدید مکانیک برگزار شد. در این جلسه فعالین 
دانشجویی از مسائل و مشکالت شــان در روزگار آموزش و دانشگاه مجازی 
گفتنــد که پرتکرارترین موضوع هم ســختی ها و نامالیمات ایجادشــده در 
آموزش مجازی و انفعال دانشگاه نسبت به آنها برمی گشت. هرچند تخصیص 
فضا برای استقرار تشکل های اسالمی در ساختمان جدید آموزش تا نگرانی 
از حجم فزاینده مکان های متعلق به پارک علم وفناوری، مشکالت همیشگی 
ورود به دانشــگاه و تعامل با حراست، قانون پذیری و قانون گریزی در سطح 
دانشگاه، آزادی بیان نشریات و موانع موجود در مسیر آن، مشکالت دختران 
دانشجو، مشکالت امنیتی به وجودآمده برای فعالین دانشجویی، مشکالت 
بودجه و شفاف ســازی آن، دغدغه فعالین دانشجویی در مورد دانشجویانی 
که کمتر زندگی دانشــجویی را تجربه کرده اند، دور شــدن استاد و دانشجو 
از یکدیگر، اختصاص فضای فیزیکی مناســب به گروه های دانشــجویی و 
امنیت مســیر خوابگاه به دانشگاه هم در بین حرف های دانشجوها بازتاب 
داشت. هیئت رئیسه نیز پس از شنیدن صحبت های دانشجوها، توضیحات 

و پاسخ های خودشان را مطرح کردند و قول هایی برای پیگیری دادند.

قطعی بی برنامه
تابســتان ۱۴۰۰ قطعی برق در بیشــتر نقاط کشــور روی اعصاب گرمازده 
مردم رژه می رفت و برای دانشجوهایی که باید در امتحانات مجازی پایان ترم 
شرکت می کردند، نگرانی های زیادی ایجاد کرد. شریف نیز از این قطعی های 
بــرق بی نصیب نبود و بی برنامه بودن ایــن قطعی ها و نبود برق اضطراری، 
به ویژه در کار دانشجوهای تحصیالت تکمیلی که پروژه های آزمایشگاهی 

دارند، اختالل ایجاد کرد.

انتخابات کم رمق
اگرچــه با توجه بــه ثبت نام نســبتا متنوع و متعــدد نامزدهــا در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ امیدی به رونق آن وجود داشــت، اما بعد از تأیید 
صالحیت ها از سوی شورای نگهبان تقریبا نتیجه انتخابات مشخص و اندک 
شور و شوق ها هم در نطفه خفه شد. نخستین کنش انتخاباتی شریفی ها به 
زمان ثبت نام نامزدها برمی گشــت؛ جایی که ۲۳ استاد دانشگاه در نامه ای 
سرگشاده مطالبه برگزاری انتخابات آزاد را از روحانی درخواست کردند. بعد 
از اعالم نامزدهای تأییدصالحیت شده، بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی 
مســتقل در نامه هایی جداگانه خطاب به شورای نگهبان اعتراض شان را به 
روند بررســی صالحیت ها و نتیجه آن از سوی این شورا اعالم کردند. بسیج 
دانشــجویی برای تزریق شــور انتخاباتی به فضای دانشگاه مجله تصویری 
امتداد را راه اندازی کرد و سراغ نامزدهای بالقوه و دیگر سیاست مداران کشور 
رفت تا در گفت وگوهایی چالشی درباره مهم ترین معضالت فعلی کشور، یعنی 
اقتصاد و سیاست خارجی نظرشان را بپرسد و راه کارشان را بشنود و عیارشان 
را بســنجد. هرچند این گفت وگوها به محمود احمدی نژاد، رستم قاسمی و 

علیرضــا زاکانی محدود ماند که از این ســه نفر، تنها صالحیت زاکانی تأیید 
شــد و او هم در روزهای پایانی انتخابات از حضور در این میدان کناره گیری 
کرد. بسیج دانشجویی چند برنامه انتخاباتی دیگر هم در دستور کار خودش 
قرار داد و حتی هم زمان با رونق گرفتن کالب هاوس در ایران، گفت وگوهایی 
را بعد از مناظره های انتخاباتی بین دانشجوها و فارغ التحصیالن شریف در 
این پلتفرم ترتیب داد. جامعه اســالمی هم در تنها کنش انتخاباتی اش یک 
میزگــرد و گفت وگو در کالب هواس برگزار کرد که بحث و جدل بین دو مدعو 
آن حاشیه اصلی آن بود. در نهایت در آستانه برگزاری انتخابات هم ۷۸ استاد 
دانشگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم، از آنها برای حضور و مشارکت 
در انتخابــات دعوت کردند. در هر حال انتخابات با نتیجه ای مطابق انتظار 
همه به پایان رسید و تبعات آن احتماال به زودی دامن گیر شریف هم خواهد 

شد و نسیم تغییرات در خیابان آزادی هم خواهد وزید.

مسئولیت اجتماعی و انسانی، به سبک فلسفه علم
تحوالت افغانستان و تســلط طالبان بر این کشور، نگرانی های زیادی را برای 
مردم این کشور و کشورهای همسایه افغانستان ایجاد کرد. در این میان تعدادی 
از دانشــگاه های کشور تســهیالتی را برای پذیرش دانشجوهای اهل کشور 
افغانستان در نظر گرفتند. گروه فلســفه علم دانشگاه نیز اعالم کرد که برای 
پذیرش شهروندان افغانستان در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه علم تسهیالتی 

در نظر گرفته و از بین متقاضیان واجد شرایط یک یا دو نفر را خواهد پذیرفت.

درخشش در المپیاد همراه با یک طالی ویژه

شــریف در المپیاد دانشجویی سال ۹۹ مطابق انتظار و روند سال های قبل 
عملکرد درخشانی داشت و ۶ طال، ۲ نقره و ۶ برنز به دست آورد و در مجموع 
۲۲ رتبه بین ۱ تا ۱۰ داشــت. از نظر رنگ مدال مواد و صنایع درخشان ترین 
عملکرد را داشــتند و از نظر تعداد رتبه هــای ۱ تا ۱۰ فیزیک و مواد و صنایع 
بهتر ظاهر شدند. خوش رنگ ترین مدال شریف البته متعلق به محمدمسیح 
حمیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی اهل افغانستان بود که قبال در 
کنکور کارشناسی ارشد هم خوش درخشیده بود، ولی در عین حال با وجود 
معدل خوب در دوره کارشناسی، دانشگاه اجازه کردیت و ورود به مقطع ارشد 

بدون کنکور را به او نداده بود.

زندگی در شریف، فصل کرونا
از دیگر اتفاقات مهم دانشگاه در این شش ماه به این رخدادها می توان اشاره 
کرد: به روزرسانی سامانه درس افزار )CW( با امکانات جدید و کاربردی برای 
دانشــجوها، حذف امکان تغییر رشته برای رتبه های برتر کنکور کارشناسی 
۱۴۰۰ در بدو ورود به دانشــگاه، دو مقام اول، یک مقام دوم، ســه مقام سوم 
و دو عنوان شایســته تقدیر برای نشریات شــریف در دوازدهمین جشنواره 
سراسری رسانه و نشریات دانشــجویی )تیتر ۱۲(، تأسیس کانون هنرهای 
رســانه ای شــریف، رتبه دوم تیم Shadx در بخش طراحــی هواپیما در رده 
تحصیالت تکمیلی در مســابقات بین المللی AIAA )موسسه هوانوردی و 
فضانوردی آمریکا(، برگزاری رویداد »زندگی در شریف ۲« با حضور استادان 
و فارغ التحصیالن دانشــگاه در رشــته های مختلف درباره مسائل مختلف 

دوران دانشــجویی شــریفی ها، ســخنرانی مجازی ســید حســین نصر در 
مدرسه بین المللی خداباوری شریف و آغاز سومین دوره جشنواره نشریات 

دانشجویی دانشگاه یا »هفت قلم ۳«.

به یاد رفتگان

خانواده شــریف در این شش ماه عزیزان زیادی را هم از دست داد؛ عزیزانی 
که هرچند همه شــان به خاطر کرونا از بین ما نرفتند، اما کرونا مانع برگزاری 
مراســم های یادبودی در شــأن آنها و همراه با حضور اعضای دانشگاه شد. 
اکبر تــرکان، فارغ التحصیل قدیمی شــریف و عضــو هیئت امنای انجمن 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه و دکتر علی محمــد رنجبر بروجردی، اســتاد 
دانشکده مهندســی برق و اولین رئیس دانشگاه پس از انقالب که در زمان 
مسئولیت او، نام دانشگاه طی یک همه پرسی به صنعتی شریف تغییر پیدا 
کرد، از شــاخص ترین رفتگان در این دوران بودند. اســتاد پرویز خمسه پور، 
آهنگ ســاز و نوازنده پیانو، شــاعر، نویســنده و پدر گروه موسیقی »آرمان« 
شریف، مهندس ژوبین غیور، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی صنایع و 
مهندس شــروین ری شهری، کارمند دوست داشتنی این دانشکده از دیگر 
عزیزانی بودند که رفتن شان شریف را داغ دار کرد. البته به این فهرست باید 
اسامی دانشجوهایی زیادی را هم اضافه کرد که در این مدت از بین ما رفتند.

درست را بخوان، کنارش ورزش را هم ادامه بده
شریف در سال ۹۹ دو ورزش کار حرفه ای را هم در بین ورودی هایش داشته؛ 
رادین خیام از دانشــکده برق که تنیس روی میز را حرفه ای دنبال می کند و 
همراه با تیم فراســنج تهران و در کنار نوشاد و نیما عالمیان به مقام قهرمانی 
لیگ برتر بزرگ ســاالن کشور این رشته دست پیدا کرد و اردوان ایمان خان از 
دانشکده صنایع که مدال نقره بخش روئینگ تک نفره سبک وزن ۱۰۰۰ متر 
مردان را به دست آورد. همچنین تیم بسکتبال سه نفره شریف نیز در شهریور 
با کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات بسکتبال سه نفره تهران، جواز حضور 
در رقابت های بسکتبال ســه نفره باشگاهی کشور را به عنوان نماینده شهر 

تهران کسب کرد.

پرونده
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دنیای واقعی با فرضیات ما تفاوت دارد
طبق تحقیقات و کارهای پژوهشی گسترده ای که برای 
بررســی عوامل موثر بر ســرایت کرونا و مرگ ومیرهای 
ناشــی از آن صورت گرفتــه، بســیاری از ارتباط ها که 
معموال فرض می شود، در دنیای واقعی برقرار نیستند. 
همه می دانند که افراد ُمسن بیشتر در خطرند، اما ژاپن 
که ۲۸ درصد مردم آن باالی ۶۵ ســال ســن دارند، در 
مقایسه با متوســط دنیا که ۹ درصد آن باالی ۶۵ سال 
ســن دارند، با مرگ ومیر کمتری مواجه شــده اســت. 
برخــی مطالعات ادعــا می کنند مناطقــی که پیش از 
همه گیری کرونا فصول بد آنفلوانزا داشــته اند از کرونا 
آسیب کمتری دیده اند، اما سایر پژوهشگران این نتایج 
را زیر سوال برده اند. هیچ ارتباط سازگاری میان شدت 

قرنطینه با موارد ابتال یا مرگ ومیر وجود ندارد.
در مواجهه با این نتایج شــگفت انگیز، جســت وجویی 
شــروع شــده کــه همان قــدر وحشــت آور اســت که 
کســل کننده هم هست. پژوهشــگران سخت کوش به 
دنبال متغیرهای غیربدیهی تری هســتند که تنوع در 
آمار مرگ ومیر ناشــی از کرونا را بهتــر توضیح بدهند. 
و تاکنون قوی ترین آن ها نابرابری ســت کــه معموال با 
ضریب جینی اندازه گیری می شود و در آن، عدد صفر 
نشــان دهنده برابری کامل و عدد یک بیانگر نابرابری 

کامل است.

کرونا علیه نابرابرها
در پژوهشــی جدید، یــک متخصص علــم داده به نام 
یویانــگ گو چندیــن نســخه از مدلی را اجــرا کرد که 
در پی کشــف هم بســتگی میان ۴۱ متغیــر مختلف با 
داده های مرگ ومیر ناشی از کرونا در سطح ایالت های 
آمریکا بود. او متوجه شــد که تنها سه متغیر »به شکل 

ســازگاری دارای ضرایب غیرصفر« هستند: نابرابری، 
تراکم جمعیت و سهم ســاکنان خانه سالمندان از کل 
جمعیت. و از میان این ســه مورد، نابرابری بیشــترین 

تأثیر را دارد. 
به سراســر جهان نگاه کنید، به نظر می رســد آقای گو 
واقعا به نتیجه ای درست رسیده است. مرگ ومیر ناشی 
از کرونا در مناطق برابری طلب اســکاندیناوی )حتی 
در ســوئد که محدودیت های اندکی اعمال کرد( کمتر 
از کل اروپا بوده اســت. فرانسه که ضریب جینی در آن 
۰.۲۹ است، با مرگ ومیر کمتری در اثر کرونا نسبت به 
همسایه اش، بریتانیا مواجه بوده که ضریب جینی در 
آن برابر با ۰.۳۴ است. در ایالت نیویورک میزان نابرابری 
و مرگ ومیر ناشی از کرونا بسیار باالست و فلوریدا در هر 

دو شاخص از نیویورک پایین تر است. 
تعداد کمی از ســایر محققان، متغیرها را به روش آقای 
گو رتبه بندی می کنند، اما بررسی ها از ده ها مقاله که به 
عوامل موثر بر عوارض ناشی از کووید-۱۹ می پردازد، 
نشــان می دهد کــه نابرابری قــدرت توضیح دهندگی 
باالیــی دارد. مطالعــه جدیــدی از فرانــک الــگار در 
دانشــگاه مک گیل و همکارانش با بررســی ۸۴ کشور 
نشان می دهد که ۱ درصد افزایش در ضریب جینی با 
۰.۶۷ درصد افزایش در نرخ مرگ ومیر ناشــی از کرونا 
همراه است. پژوهشی دیگر توسط آنابل تان، جسیکا 
هیمن و هدا ابدل از دانشــگاه اســتنفورد به بررســی 
شهرســتان های آمریــکا می پــردازد. آنهــا دریافته اند 
کــه مقدار هم بســتگی میان نابرابری با مــوارد ابتال به 
کووید-۱۹ یا مرگ ومیرهای ناشــی از آن در طول سال 
۲۰۲۰ تفــاوت داشــته، اما بــه طور کلــی مثبت بوده 
است، یعنی نابرابری بیشتر منجر به عوارض بیشتری 

می شود.

چرا نابرابری عوارض کرونا را افزایش می دهد؟
پژوهش های خیلی کمی درباره دالیل بالقوه که ماورای 
این رابطه جذاب قرار دارد، انجام شده است. سه فرضیه 
محتمــل وجــود دارد؛ فرضیه اول به میزان ســالمتی 
مربوط می شــود که از قبل وجود داشته است. مطالعه 
بث تروسدیل و کریستوفر جنکس از دانشگاه هاروارد در 
سال ۲۰۱۶ »شواهد معتدلی« از رابطه میان نابرابری 
درآمد باالتر و امید به زندگی کمتر پیدا کرد. این پدیده 
می تواند ناشــی از چیزی باشــد کــه اقتصاددان ها به 
آن ارتباط »مقعر« بین ســالمتی و درآمــد می گویند: 
یــک دالر دادن به زنی ثروتمند احتماال ســالمتی اش 
را کمتــر افزایــش بدهد تا آســیبی که مــردی فقیر از 
کاهش یک دالری درآمدش متحمل می شود. افرادی 
که وضع ســالمت بدتری دارند، بیشــتر از کووید-۱۹ 
آســیب می بینند و درواقع بعضــی پژوهش های دیگر 
پیوندی را میان نابرابری و شــرایطی که ممکن اســت 
 بیمــاری را تشــدید کند نشــان می دهند؛ شــرایطی 

نظیر چاقی.
دومین عامل بالقوه به محــل کار و روابط بین کارگران 
و کارفرمایــان برمی گــردد. کارگــران در کشــورهای 
نســبتا برابری طلب قدرت چانه زنی بیشــتری دارند و 
لــذا احتماال راحت تر می تواننــد نگرانی های خود را با 
کارفرمایــان مطرح و برطرف کنند. ایــن امر می تواند 
معایب خودش را داشــته باشــد، اما احتماال به توقف 
اقداماتی هم که منجر به گسترش کووید-۱۹ می شود 
کمــک می کند. در ســوئد، کشــوری با حقــوق قوی 
کارگران، کارگران شــاغل در بخش های ضروری مانند 
صنعت بســته بندی گوشت یا افســران پلیس، به طور 
متوسط و نسبت به دیگران با خطر بیشتری برای مرگ 
بر اثر کرونا مواجه نشده اند، چیزی که به صورت بالقوه 
تعداد کل مرگ ومیر را محدود می ســازد. این برخالف 
وضعیت آمریکا، بریتانیا و کاناداســت که کمتر در بازار 
کار مداخله می کنند. یک تحقیق در کالیفرنیا نشــان 
داده که افراد در بعضی مشــاغل بســیار بیشتر از سایر 

موقعیت های شــغلی در معرض مرگ بر اثر کووید-۱۹ 
هستند. در سال ۲۰۲۰، سرآشپزها و رانندگان تاکسی 

با بیشترین افزایش در آمار مرگ ومیر مواجه شدند.
ســومین عامل مربوط به ســرمایه اجتماعی است. در 
مناطقی بــا نابرابری باال مردم بیشــتری می گویند که 
به غریبه ها بی اعتمادند یا عالقه اندکی به به مشارکت 
مدنــی دارند. تحقیق منتشرشــده از ســوی صندوق 
بین المللی پول در ســال ۲۰۱۶ نشان می دهد چرا در 
مکان هایی که مردم سبک  زندگی های خیلی متفاوتی 
دارنــد، وجــه اشــتراک آنها بــا یکدیگر ناچیز اســت. 
همچنین ضعف سرمایه اجتماعی باعث کاهش تمایل 
افــراد به اقداماتــی برای کنترل انتشــار ویروس مانند 
قرنطینه یا اســتفاده از ماسک می شود که انگیزه های 

خصوصی برای اعمال آن ها ناچیز است.

یک فرصت و یک انگیزه برای کاهش نابرابری
پیش از این دالیل خوبی وجود داشت تا تصور کنیم که 
الاقل در بعضی کشــورها نابرابری بسیار باالست و این 
هم دلیل دیگری است. با این حال به سختی می توان 
این نابرابری ها را یک شبه کاهش داد و برخی راه حل ها 
نظیر افزایش مالیات ها بده بستان های خودش را دارد 
)مثال ممکن اســت افزایش مالیــات انگیزه کار کردن 
را کاهــش داده و کیــک اقتصــاد را کوچک تر کند، در 
نتیجه قشــر کم درآمد بیش از پیش دچار فقر شــود(. 
در این میان دولت ها باید اقدامات خود در همه گیری  
را با لحــاظ نابرابری ها انتخاب کنند. این امر می تواند 
با ایجاد انگیزه های اقتصادی بــرای قرنطینه در خانه 
در صورت ابتال به ویروس با اســتفاده از پرداخت های 
نقــدی به مبتالیانی که خــود را قرنطینــه کرده اند، یا 
ســرمایه گذاری روی سالمتی کودکان فقیر که آن ها را 
در بزرگ سالی سالم تر می ســازد همراه شود. احتماال 
بــدون این پیشــرفت ها تــداوم نابرابری بــاال به معنی 

آسیب پذیری بیشتر در برابر همه گیری هاست.
ترجمه از اکونومیست

چرا مرگ ومیر ناشی از کرونا در بعضی مناطق بیشتر از سایر مناطق بوده است؟ 

نابرابری ئئکشنده است
با گذشت نزدیک به بیست ماه از آغاز همه گیری کرونا سواالت زیادی درباره این فاجعه بی پاسخ مانده است. برای مثال هنوز مشخص نیست که منشأ ویروس 
سارس-کووید-۲ کجا بود؟ معمای دیگر این است که چرا بعضی مناطق نسبت به بعضی دیگر آسیب کمتری از همه گیری دیده اند؟ چرا فلوریدا در اثر کرونا 
آمار مرگ ومیر کمتری نسبت به جمعیتش در مقایسه با متوسط آمریکا داشته، با وجود این که محدودیت ها در آنجا برای مدتی طوالنی شل تر بوده است؟ اما 
پژوهشــگران در حال نزدیک تر شدن به متغیری »جادویی« هستند: عاملی که بیشترین توضیح را پیرامون واریانس مرگ ومیر ناشی از کرونا ارائه می دهد. 

به نظر می رسد که این امر ربط چندانی به اقدامات بهداشتی، آب وهوا یا جغرافیا ندارد و در عوض به اقتصاد مربوط است.

ترجمه: 
محمدجواد 
دشتی منش

گزارش

رابطه بین ضریب جینی و مرگ ومیر ناشی از کرونا در صد هزار نفر در ایالت های مختلف آمریکا
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ترجمه: فاطمه 
خسروی

منابع مالی طالبان در بیست سال گذشته

طالبان بدون مواد مخدر دوام می آورد؟

ســخنگوی طالبان، ذبیح الله مجاهد، در اولین نشست خبری خود پس از 
تسلط بر افغانســتان تضمین کرد که دولت جدید کشــت تریاک را ممنوع 
خواهد کرد: »ما به مردان و زنان خود و جامعه بین الملل اطمینان می دهیم 
که دیگر هیچ گونه مواد مخدری در این کشــور تولید نمی شــود. از االن به 
بعد دیگر کســی نمی تواند در تجارت هروئین و قاچاق مواد مخدر مشارکت 

داشته باشد.«
تحلیل گران شعارهای طالبان درباره ممنوعیت تولید و قاچاق مواد مخدر را 
مانند دیگر شعارهای این گروه برای احترام به حقوق بشر و آزادی رسانه ها، 
به عنوان بخشــی از تالش رهبران جدید طالبان برای نشان دادن چهره ای 

معتدل از خود با هدف جلب حمایت های بین المللی تلقی می کنند.
بیشتر تریاک و هروئین جهان از افغانستان می آید؛ مواد مخدری که تولید و 
صادرات آن در مناطق تحت سلطه طالبان بوده و در طول بیست سال گذشته 
این گروه مالیات های زیادی نیز از مواد مخدر دریافت کرده است. جاناتان 
گودهند، کارشناس تجارت بین المللی مواد مخدر در دانشگاه SOAS لندن 
می گوید که تجارت مواد مخدر منبعی کلیدی برای طالبان به شمار می رود 

و ممنوعیت آن می تواند آنها را دچار مشکل کند.

اما آیا تمام درآمد طالبان به کشت تریاک و تجارت مواد مخدر ختم می شود؟ 
خیر!

شبه نظامیان طالبان از زمان سرنگونی رژیم بنیادگرایشان از سوی نیروهای 
آمریکایــی در ســال ۲۰۰۱ ثروتمندتر و قدرتمندتر شــده اند. بنا به برخی 
گزارش ها در ســال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۰، طالبان ۱.۶ میلیارد دالر 
درآمد داشــته، در حالی که دولت افغانستان در همین مدت ۵.۵۵ میلیارد 
دالر درآمد کسب کرده است. این درآمدها از کجا می آید؟ تجارت مواد مخدر، 
اخاذی و گروگان گیری، کمک های مالی از سوی دیگر کشورها، استخراج 

از معادن افغانستان و ...

مواد مخدر: ۴۱۶ میلیون دالر
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از وضعیت جهانی مواد مخدر در سال 
۲۰۲۰ ، افغانســتان طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰ تقریبا ۸۴ درصد 

از تولید جهانی تریاک را به خود اختصاص داده است.
بخش اعظمی از سود این قاچاق مواد مخدر به جیب طالبان واریز می شود، 
چــرا که در مناطــق تحت کنترل خود کشــت و تجارت تریــاک را مدیریت 
می کند. بر اساس گزارش ســال ۲۰۰۸ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
که یک ســازمان تحقیقاتی مستقل در کابل اســت، گروه طالبان مالیاتی 
۱۰ درصدی را برای هر حلقه ای در زنجیره تولید مواد مخدر وضع کرده که 
شامل کشاورزان افغان که خشخاش )ماده اصلی تریاک( را کشت می کنند، 
آزمایشگاه هایی که آن را به مواد مخدر تبدیل می کنند و تاجرانی که محصول 

نهایی را به خارج از کشور منتقل می کنند، می شود.

استخراج از معادن: ۴۰۰ تا ۴۶۴ میلیون دالر
استخراج سنگ آهن، سنگ مرمر، مس، طال، روی و سایر فلزات و دیگر مواد 
معدنی کمیاب در افغانســتان کوهســتانی یک تجارت بسیار سودآور برای 
طالبان محسوب می شــود. هم افرادی که در مقیاس های کوچک عملیات 
استخراج از معدن را انجام می دهند و هم شرکت های بزرگ استخراج از معدن 
در افغانســتان به شبه نظامیان طالبان پول می دهند تا به آنها اجازه دهند تا 
به کســب وکار خود ادامه دهند. آنهایی که بــه طالبان پول ندهند، با تهدید 
به مرگ روبه رو می شــوند. به گفته کمیسیون سنگ ها و معادن طالبان، این 
گروه ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر از معادن درآمد دارد، اما ناتو برآورد می کند که 
این رقم باالتر از ۴۶۴ میلیون دالر است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ 

تنها ۳۵ میلیون دالر بود.

اخاذی و مالیات: ۱۶۰ میلیون دالر
طالبان مانند دولت، از مردم و صنایع افغانســتان در مناطق رو به گسترش 
تحت کنترل خود مالیات می گیرد. آنها حتی رســیدهای رســمی پرداخت 

مالیات نیز  صادر می کنند.
صنایع معدنی، رســانه ها، مخابرات و پروژه های توسعه ای که با کمک های 
بین المللی تأمین مالی می شــوند، مشمول این مالیات هستند. همچنین 
رانندگان برای اســتفاده از بزرگ راه ها در مناطــق تحت کنترل طالبان باید 
مبالغی را پرداخت کنند و مغازه داران نیز موظف هستند برای برخورداری از 
حق تجارت به طالبان پول بدهند. این گروه همچنین دو نوع مالیات سنتی 
اســالمی را هم وضع کرده که یکی از آنها مالیات ده درصدی بر محصوالت 

کشاورزی ست و دیگری مالیات ۲.۵ درصدی بر ثروت و سرمایه افراد.
به گفته یکی از افراد برجســته طالبان، درآمدهای مالیاتی، که ممکن است 
اخاذی نیز شامل آن باشد، ساالنه حدود ۱۶۰ میلیون دالر است. از آنجا که 
برخی از مشــمولین مالیات تولیدکنندگان خشخاش هستند، ممکن است 
بین درآمد مالیاتی و درآمد مواد مخدر همپوشانی مالی وجود داشته باشد.

کمک های خیریه: ۲۴۰ میلیون دالر
طالبــان کمک های مالــی پنهانی از اهداکنندگان خصوصی و موسســات 
بین المللی در سراســر جهان دریافت می کند. بسیاری از کمک هایی که به 
طالبان می رســد، از سوی موسســات خیریه و موسسات خصوصی واقع در 

کشورهای خلیج فارس می آید؛ منطقه ای که از لحاظ تاریخی با شورش های 
مذهبــی این گروه هم دل بوده اســت. به گفته مرکز تحقیقــات و مطالعات 
سیاســی افغانســتان، این کمک های مالی ســاالنه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
میلیون دالر اســت. این موسسات خیریه در فهرست گروه های تأمین مالی 
تروریسم از سوی وزارت خزانه داری ایاالت متحده قرار گرفته اند. شهروندان 
شخصی عربستان سعودی، پاکستان، ایران و برخی کشورهای حوزه خلیج 
فــارس نیز به تأمین مالی طالبان کمک می کنند و ســاالنه ۶۰ میلیون دالر 

دیگر به شبکه حقانی وابسته به طالبان می رسانند.

صادرات: ۲۴۰ میلیون دالر
به گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان کاال های مصرفی روزمره 
را در راستای پول شویی غیرقانونی صادرات و واردات می کند. تصور می شود 
که درآمد خالص طالبان از صادرات ساالنه حدود ۲۴۰ میلیون دالر است. این 
رقم شامل صادرات خشخاش و مواد معدنی غارت شده نیز می شود و بنابراین 
ممکن است با درآمد مواد مخدر و درآمد مواد معدنی هم پوشانی داشته باشد.

امالک و مستغالت: ۸۰ میلیون دالر
بــه گفته یکی از افــراد برجســته طالبان و یکــی از کانال هــای تلویزیونی 
پاکستان، طالبان دارای امالک و مستغالتی در افغانستان، پاکستان و سایر 

کشورهاست که درآمد ساالنه آن به ۸۰ میلیون دالر می رسد.

کشورهای خارجی: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر
براســاس گزارش BBC، یک گزارش محرمانه ســیا در سال ۲۰۰۸ تخمین 
زده که طالبان ۱۰۶ میلیون دالر از منابع خارجی، به ویژه از کشورهای حوزه 

خلیج فارس دریافت کرده است.
همچنیــن به گفتــه منابع متعــدد آمریکایی و بین المللی، تصور می شــود 
در حال حاضر دولت های روســیه، ایران، پاکســتان و عربستان سعودی از 
طالبان حمایت مالی می کنند. کارشناسان می گویند این مبلغ می تواند تا 
۵۰۰ میلیون دالر در سال برسد، اما ارائه رقم دقیق درمورد آن دشوار است.
تقریبا ۲۰ ســال است که ثروت عظیم طالبان ویرانی و مرگ را در افغانستان 
ایجاد کرده است. همچنین دولت افغانستان برای مقابله با طالبان هزینه های 
هنگفتــی را صرف جنــگ می کند که در صورت صلح و ثبات در این کشــور 

می تواند در راستای تأمین خدمات عمومی و توسعه اقتصادی خرج شود.

طالبان با ســرعتی فراتر از چیزی که تصور می شــد، توانســت بر افغانستان مسلط شــود و حتی کابل به عنوان پایتخت این کشــور نیز بدون مقاومتی قابل 
مالحظه سلطه طالبان را پذیرفت. متن زیر ترجمه ای از مقاله ای در وب سایت The Conversation است که منابع مالی طالبان را در طول بیست سال گذشته 
بررسی می کند؛ در زمانی که بر بخش هایی از کشور تسلط داشته اند و به عنوان رقیبی برای دولت قانونی این کشور فعالیت می کردند. البته در حال حاضر 

که طالبان تقریبا بر تمام افغانستان مسلط شده و دولت تشکیل داده، منابع درآمدی بیشتری نیز در اختیار دارد.

گزارش

ارزش مواد معدنی شناخته شده در افغانستان به میلیارد دالر

افراد طالبان در محل کشت تریاک

پراکندگی معادن در افغانستان

کارگران افغان به جمع آوری نمک در منطقه نمک آب می پردازند.
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زیارت یار
ســال آخر دوره کارشناسی 
بــا کاروان حج دانشــجویی 
به زیارت خانه خدا مشــرف 
شدم. از چند ماه قبل با شور 
و اشــتیاق فروان به مطالعه 

آثار مرتبط با حج پرداختم؛ »خسی در 
میقات« مرحوم آل احمد، »حج« دکتر 
شــریعتی و چند عنوان دیگر که امروز 

گرد فراموشی از ذهنم برده است.
نیمه شعبان وارد فرودگاه جده شدیم و 
پس از چند ساعت طی طریق با اتوبوس 
بــه مدینه منوره رســیدیم. زبانم قاصر 
اســت از بیــان حال آن شــب. با عجله 
وسایلم را در اتاقی که به من و همسفرم 
دادند، قرار دادم و حرکت کردم به سمت 
مســجدالنبی. از دوســتان حج رفتــه 
شــنیده بودم که در عربستان مساجد 
به صــورت شــبانه روزی باز هســتند و 
ســرخوش از اینکه تــا دقایقی دیگر به 
زیارت حضرت یار مشــرف می شوم. با 
خود نجوا می کردم و چشــمانم بارانی 
شده بود. وارد صحن زیبای مسجد که 
شــدم، نگاهم به گنبد ســبز آن افتاد. 
فاصله صحن تا ورودی مسجد را دویدم. 
با تعجب دیدم که در مسجد بسته است. 
از مردی که با ته لهجه شیرین اصفهانی 
رو به گنبد ایستاده بود و آهسته با پیامبر 
درد دل می کــرد، علت را جویا شــدم. 
گفت مســجدالنبی را در شبانه روز یک 
ســاعت برای نظافت می بندند. کفشم 
را درآوردم و بــه فاصلــه چنــد متر از در 
ورودی مســجد نشستم: یا رسول الله! 
از راهی دور و بــا دلی امیدوار به زیارت 

شما آمده ام.
گویــی این توقــف الزم بــود. در ذهن 
شروع کردم به تجسم هر آنچه از زندگی 
پیامبر در یاد داشتم؛ کودکی که پدر را 
نمی بیند و در خردســالی داغ مادر هم 
به غم نبود پدر اضافه می شــود، در فقر 
و تنگدستی بزرگ می شــود و برگزیده 
خــدا می شــود× تمــام دوران عمــر پر 
برکتش را صرف هدایت انسان می کند 
و از هیــچ کســی طلــب اجــر و مزدی 
نــدارد× جــز محبت خاندانــش که آن 
هم نردبانی ست برای رشد بشر. اشک 
می ریختم و با پدر امت نجوا می کردم.

در همین احوال بــودم که صدای اذان 
بلند شــد، فکر کردم اذان صبح است، 
اما نبود. اذان نماز شــب بــود. در حرم 
گشــوده شــد و من به ادب وارد شــدم. 
اکنون روبه روی ضریــح خاتم پیامبران 
ایســتاده ام و دست بر ســینه گذاشته 
سالمش می گویم؛ سالم خدا بر تو باد که 
مبعوث شدی تا راه رسیدن به حقیقت را 

به بشر گم گشته راه نشان دهی.
سالم خدا بر تو باد که قرآن و اهل بیتت 
را در میــان آدمیان به ودیعه گذاشــتی 
تا پس از تو از مســیری که به رویشــان 
گشودی، بازنگردند. ســالم خدا بر تو 
بــاد که بر نجــات مــردم حریص بودی 
و گم گشتی شــان بر تو ســخت و گران 

می آمد.

ما معنی مسلسل زلف تو خوانده ایم  /  مشکل که مرگ، قطع کند داستان ما... چون شمع، دم ز شعله ی شوق تو می زنیم /  خالی مباد زین تب ِ گرم استخوان ما 
)بیدل دهلوی، قرن یازدهم، غزلیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشــگاه، همان دانشگاهی که گوشت هم را 
هم بخوریم، اســتخوان هم را دور نمی اندازیم، همان دانشــگاهی بعد از عمری در یک 
مســیر مستقیم و همراه بقیه طی مسیر کردن، به ما فرصت و وقت چرخیدن و دور زدن 
و جا ماندن و ســبقت و انحراف به چپ و راســت و جاده خاکی و میان بر زدن داد، همان 

دانشــگاهی که نزدیک ترین رفیق ها و شــاید نزدیک ترین آدم هــا را آنجا پیدا کردیم و تا 
تِه مســیر را باهاشان رفتیم. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به دل تنگی مان برای 
دانشــگاه و دل تنگی حتما بیشــتر دانشــگاه برای آنهایی که دورند، آنهایی که رفتند و 

آنهایی که دیگر نیستند.

۰۸۲****۰۹۲۲: سالم و خسته نباشید.
توی صفحه ۸ ویژه نامه، عکس از صادق شونه نه سعید! :(

  صادق سعید است و صداقت سعادت.
۸۷۸****۰۹۳۹: نیســتی چند وقته عشــقم، راستش رو 

بگو، کجا رفته بودی؟!

  راستش رو بگم، نه تو مانی و نه من.
۳۴۰****۰۹۱۲: ۱۵ آبــان بیــام دانشــگاه، اونــی کــه 

به خاطرش میام دانشگاه هم هست؟
  ما همین اآلن هم هســتیم دانشگاه، هروقت 

خواستید بیایید. چایی مون هم تازه دمه.

۲۵۵****۰۹۰۲: به عنوان یه شــریفی خجالت کشــیدم 
هم زمان با بقیه دانشــگاه ها واکسن زدم و همون واکسنی 

که اونا زدن.
  مــا هم خجالت کشــیدیم که دو دوز واکســن 

حیف شد.

تقدیم می شود به ...
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عکس و 
مکث

مادران قهرمان سرزمین مادری
رویای بازگشــت به ســرزمین مادری 
هر روز به واقعیــت نزدیک و نزدیک تر 
می شــد. زمســتان پارســال بــود که 
باالخــره بــرای اولین بار به ســرزمین 
مادری قدم می گذاشــتم، شــباهت 
میان مردمانی که در دو طرف مرز زندگی می کردند، باعث 
شــده بود در ابتدا تفاوتی احســاس نکنم، امــا وقتی که 
رنجر های ســبزرنگ پلیس را دیدم، کم کم باورم شد جایی 
که ایستاده ام خاک افغانستان است. تمام وجودم پر از شور 
و شوق شده بود و مدام تخیالتم را در ذهنم مرور می کردم.
کوچه پس کوچه های هرات بوی زندگی می دادند. دخترها 
و پســرها با شوق بســیار در هر کوچه و َسَرک مشغول بازی 
بودنــد. قدم زدن در ســرک های کابل اما فرق داشــت. از 
همــان لحظه که پایم به کابل رســید، درحال قدم زدن در 
ســرک هایش بودم، با آنکه وضعیــت امنیتی نگران کننده 
بــود، نمی توانســتم از خیرش بگذرم. در همــان حال که 
قدم می زدم، داشــتم در تخیالتم آینده زیبایی را ترســیم 
می کردم؛ همه ما بازگشته  بودیم، دختر کوچکی که رویای 
رئیس جمهور شدن داشت، باالخره به آرزویش رسیده بود 
و من هم دانشــگاهی که آرزویش را داشتم در بلخ، زادگاه 

ابن سینا و زرتشت و موالنا، تأسیس کرده بودم.
حاال بعداز کمتر از یک سال، همه   آن تخیالت، کم کم رنگ 
محــاالت به خود گرفته اند. جمهوریت بــا تمام خوبی ها و 
بدی هایش به پایان رســید. حاال دیگر نه عین مانده است 
و نه غین. حاال ما مانده ایم و سرنوشــت نامعلوم. این روزها 
ما هر روز و هر لحظه خود را با ترس، اضطراب و تردید ســر 

می کنیم.
در ماه های گذشــته، افغانســتان تغییر چهره داده است؛ 
مادرانــی که سرپرســت خانواده بودند، حــاال دیگر اجازه 
کار ندارنــد و معلــوم نیســت چگونــه روزگار می گذرانند، 
متخصص ها و تحصیل کرده ها بار سفر بستند و به یک باره، 

شهرها بوی مرگ گرفته اند.
حاال، طالبان آمده اند با شعار امنیت؛ امنیتی که خودشان 
مختل کرده بودند! وضعیت مردم روز به روز بدتر می شود، 
بیکاری و فقر بیشتر شــده، دختران بزرگ سال از تحصیل 
منع شده اند، شبکه های تلویزیونی محدود شده اند و... اما 

در عوض حاال دیگر امنیت داریم!
شــواهد اما با آنچه که طالبان می گویــد، کمی فرق دارد. 
به نظر می رســد دیگر حتی همان امنیت نســبی گذشته 
را هــم نداریم. مــردم در برخی والیت ها از خانه هایشــان 

باالجبار کوچ داده می شــوند و یا در گورهای دسته جمعی 
جسدهایشان پیدا می شود. انتحاری ها و انفجارها هم که 

دوباره از سر گرفته شده است.
آنهایی که زنده مانده اند، به دنبال راه فرار می گردند تا جان 
خود را نجات دهند؛ عده ای به والیت های امن تر و عده ای 
هم به کشــورهای همســایه. در این میان اما، در روزهایی 
که بســیاری از مردم بعد از یک شــوک بزرگ دچار کرختی 
و سســتی شده اند، زنان همچنان از پای نایستاده اند و هر 
روز و هر لحظه  برای بازپس گیری حق و حقوق شــان فریاد 
عدالت ســر می دهند تا اعتراض خود را به گوش حاکمان 

تازه به دوران رسیده برسانند.
قهرمان امروز افغانســتان نه مسعود است و نه باقی مردان 
سیاســت، بلکه قهرمانــان ما، همیــن مادرانی اند که این 
نسل را پرورش داده اند و درکنارشان ایستاده اند، مادرانی 
که خودشان امارت اســالمی را تجربه کرده اند و مجبور به 
ســکوت بودند، اما نگذاشــته اند فرزندان شان هم سکوت 
کنند. با وجــود آنها، هنوز نور امید در قلبم می تابد و هنوز 
باور دارم رویاهای ما به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد.

آسمان شهر ما باز هم بهاری می شود 
غم مخور، لبخند مادر باز جاری می شود

حدیث وطن

علیرضا هاشمی

دل شکسته 
نوشته

حسین شاهرخی

صفحه آخر

شرح 
هجران
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