
نوار قلب مهمانان طرشت
خوابگاه برای همه تجربه متفاوتی است. خیلی وقت ها جدی جدی 

سمن قزوینی

به شوخی می گویم که ما خوابگاهی ها عمال یک بار زندگی مشترک 
را تجربه کرده ایم و از دانشــجوهای غیــر خوابگاهی به مراتب درک 

درست تری از ازدواج و زندگی مشترک داریم. 
وارد خوابگاه که می شوی اگر خوش شانس باشی، یکی دو نفر آشنا 
از شــهر و والیت خودتان می شناسی که سال اول با همان ها هم اتاق شوی و اگر کسی را 
نشناسی، فرصت چند روزه اردوی مشهد برایت مثل بنگاه زوج یابی است. باید دوان دوان 
وارد گروه های مختلف دانشــجوها شــوی و مالک های زندگی مشــترکت)!( را برایشان 
خالصــه وار بیان کنی. چقدر به نظافت و مرتب بودن اهمیت می دهید؟ آیا اهل پرســر و 
صدا حرف زدن هســتید؟ آیا ترجیح می دهی هم اتاقی هایت مذهبی باشند؟ در نهایت 
کم وبیش گروه مناســب خود را پیدا می کنی. فقط بــا این تفاوت که به محض اینکه وارد 
خوابگاه بشــوی و چند هفته بگذرد متوجه می شــوی که زندگی ای که مد نظر داشتی با 
وضع فعلی، از زمین تا آسمان متفاوت است. بعد چند هفته در خوابگاه، اکثرا در اتاق ها 
نظافت به گردن فرد حساس تر می افتد و انبوه ظرف های کثیف و پالستیک های آشغال 
باقی مانده در گوشه گوشه اتاق مشاهده می شود که می تواند هر پدر و مادری را نعره کشان 
در جهت مخالف فراری دهد. از زنگ گوشی ها که دم صبح هر پنج دقیقه یک بار به صدا در 
می آیند، از سوسک ها و ساس هایی که در همزیستی نه چندان مسالمت آمیز با دانشجو ها 
به سر می برند و مهم تر از همه، اینکه تقریبا هر دانشجوی خوابگاهی می تواند داستان های 
دنباله داری از کشمکش های ریز و درشت با هم اتاقی هایش تعریف کند؛ اختالف هایی 
که نتیجه مواجهه فرهنگ ها و عادات متفاوت و ناســازگار نسلی است که اکثرا همه شان 
تخم چشــم خانواده بوده اند و تا حاال کسی بهشان نگفته بود باالی چشمتان ابروست. 
ماجراهایی که برای بعضی ها به معنی پایان زندگی مشــترک خوابگاهی شان در ترم بعد 
اســت و برای بعضی های دیگر به معنی »بســوزیم و بســازیم«. البته از چرک بستن در و 
دیوارها، کمدهای یک نفره که باید دونفره اســتفاده شوند ، کپک های رنگین رشد داده 
شــده در دیگ های غذا و رژه ساس ها در بستر دانشجویان که بگذریم، خوابگاه لحظات 
نابی هم دارد. مثل ســفره پهن کردن کف اتاق و رفتن به سوپرمارکت خوابگاه برای خرید 
ارزان ترین وعده غذایی ممکن برای کل اتاق و ســپس تقسیم وظایف برای درست کردن 
نودل و املت. مثل وقت هایی که تا نیمه های شب به خنده و بحث و خاطره تعریف کردن 
می پرداختیم و از مرز خنده به گریه می افتادیم. مثل درد دل ها و عادت کردن به هم اتاقی ها 
و برداشتن اولین قدم برای تجربه زندگی )نیمه(مستقل. در نهایت، وقتی خوابگاهی بودن 
تمام می شــود با نوعی خأل در درونمان روبرو می شــویم؛ آدم باورش نمی شود بعد از این 
وقتی به خانه برگردد، قرار نیست با صدای خنده و جیغ و داد بچه ها در اتاق روبرو شود و 

همین قدر ساده، یکهو دل آدم خیلی، خیلی تنگ می شود.
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»مدیریت سبز« ترین
چنــد هفته ای اســت که یکی از دانشــکده ها در اهــدای کاغذ به 
شریف آشغال فعالیت بسیار خوبی داشــته است. این امر از وقتی 
آغاز شد که یکی از نماینده های شریف آشغال فعالیت های این گروه 
را به اســتادان دانشکده مدیریت و اقتصاد معرفی کرد و از آن زمان 
با دعوت ریاست دانشکده، استادان دانشکده شروع به خانه تکانی 
کردند و کاغذهایی را که در دفترشان جمع شده بود، به شریف آشغال 
اهــدا کردند. از چند هفته پیش تا االن بیش از 400 کیلوگرم کاغذ 
از دانشــکده مدیریت و اقتصاد جمع آوری شده و بدین ترتیب این 

دانشکده مقام »مدیریت سبز«ترین را به دست آورده است. 

»تکرار تاریخ«ترین
هفته گذشته انتخابات شورای صنفی واحدهای مختلف دانشگاه 
برگزار شــد. این انتخابات ها مانند هر ســال با بحث و جدل میان 
کاندیداهــا و ائتالف هــا همــراه بــود. نکتــه جالبی کــه در اکثر 
انتخابات های صنفی به چشــم می خورد این اســت که هر ســال 
کاندیداها یا ائتالف هایی به یک باره وارد عرصه انتخابات شــده و 
ادعا می کنند که تصمیم  دارند اشتباهات گروه  قبلی را جبران کنند. 
شاید انتظار داشته باشید که این گروه ها اهداف تازه و خالقانه ای در 
سر بپرورانند، اما معموال  پوسترها تکراری است. »تکرار تاریخ«ترین 
سوراخی است که بارها و بارها آدم از آن نیش خورده  و خواهد خورد.

بررسی مشکالت زنان جانباز در دفتر انجمن اسالمی

جنگ چهره زنانه ندارد
حــاج آقــا علیپور از ســاعت 18 در 
نمازخانه خوابگاه شــهید احمدی 

روشن برقرار است.

دوشنبه
مقصر کیست؟

بسیج دانشجویی از مصطفی تاج زاده، 
فعــال سیاســی اصالح طلــب و ســید 
محمود نبویان، فعال سیاسی اصول گرا 
دعــوت کــرده تــا بــه شــریف بیایند و 
درباره مشــکالت فعلی کشور و راه های 
برون رفت از آن بحث و تبادل نظر کنند. 
این برنامه از ســاعت 15 تا 18 در سالن 
جابر دانشــکده شیمی برگزار می شود. 
اگر دنبال یک جلســه پرحاشــیه و داغ 
سیاسی هســتید، قبل از ساعت 15 به 
جابر بروید تا جا برای نشستن پیدا کنید.

سه شنبه
سمینار سیستم های پیچیده

انجمن علمــی فیزیک، ژرفــا، همبند 
و شناســا بــا همــکاری هــم ســمینار 
سیستم های پیچیده را از ساعت 13:30 
تا 15:30 در سالن جابر برگزار می کنند.

آشنایی با فلسفه اروپایی
سلسله جلسات آشنایی با فلسفه اروپایی 
از ســاعت 16:30 در دفتــر مطالعات 
فرهنگی واقع در نیم  طبقه ســاختمان 

شهید رضایی برقرار است.
فلسفه سیاسی

جامعه اسالمی حلقه مطالعاتی مبانی 
فسلفه سیاسی در هزاره سوم را از ساعت 

16:30 در دفتر جامعه برگزار می کند.
درباره غرب

جلســات درس-گفت وگــو بــا موضوع 
انقالب اســالمی و توســعه از ســاعت 
16:30 تا 18 در دفتر بسیج دانشجویی 

برگزار می شود.

پنج شنبه
افطار تا سحر در دشت آزو

گروه کوه آخر هفته برای پســران برنامه 
دشت آزو را برگزار می کند. پیش ثبت نام 
این برنامه در سایت گروه کوه به نشانی 
hamnavard.sharif.ir انجام می شود.

غذای سلف، تهدید یا فرصت؟!
دکتر فاطمی زاده گفته: »مشکالت بودجه ای تأمین 
هزینه رفاهی را با مشــکل روبه رو کــرده. برنامه ای 
برای تغییر غذای دانشــجویان در دانشگاه شریف 

نداریم«.
شــاید بعضی ها به یاد نداشــته باشــند امــا زمانی 
در خوابــگاه وعده ســحری لوبیاپلــو بود. به صورت عادی ســرو 
این غذا حتی به عنوان ناهار هم نقض حقوق بشــری اســت چه 
برســد به اینکه روزه داران با این غذا روزه بگیرند. البته شاید این 
اقدام از قبل مهندســی شــده بوده تــا روزه داران ماکزیمم اجر و 

ثواب را کســب کنند.  حاال که مشــکل کســری بودجه به وجود 
آمــده می تــوان این تهدید را بــا روش های کالســیک به فرصت 
تبدیل کــرد؛ مثــال از چمن های بدون اســتفاده! دانشــگاه در 
قرمه ســبزی اســتفاده کنیم و یا همین گربه هــای عظیم الجثه 
 محوطه دانشــگاه را وارد صنعت کنیم و از آنها در تهیه سوسیس و 

کالباس استفاده نماییم.
امیــدوارم همان طور کــه برنامه ای برای تغییر غــذا وجود ندارد، 
برنامه ای نیز برای افزایش قیمت وجود نداشته باشد چون ما هم 

توان و برنامه ای برای پرداختش نداریم.

شریف
نیوز

ترینها

شریف
نیوز

رضا علیپور

سخن
مسئولین

روی ویلچر می نشیند. خوش صحبت است و اعتماد 
به نفس دارد. وقتی هفت ساله بود، یک هواپیمای 
عراقی خانه اش را، عروسک هایش را، خواهرش را، 
برادرش را و توانایی حرکتش را از او گرفت. سی سال 
از جنگ گذشته  است. این روزها نقاشی می کشد، 
شعر می گوید، سفر می کند و با مدرک دکترای کشاورزی در یک 
شرکت خصوصی کار می کند. دکتر نسیم چنگایی، شنبه هفته 

گذشته در اتاق انجمن اسالمی، مهمان دانشگاه ما بود.
»برای یک معلول نخاعی، راه نرفتن کمترین مشکل است. من با 
مشکالت کلیه و ریه، رژیم های سخت غذایی، اختالالت خواب 
و... مواجه هستم. بدن من دیگر به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده و 
اگر باز هم عفونت بگیرم، آنتی بیوتیکی نیست که بدنم به آن جواب 
بدهد.« اینها مشکالت طبیعی و غیر قابل اجتناب هزاران جانباز 
است ولی نسیم چنگایی فکر می کند که بنیاد ایثارگران می تواند 
کاری کند که آنها رنج کمتری را متحمل شوند. او که سه ماه پیش 
مادرش را از دست داده  است، می گوید: »االن پدر من کارهایم 
را انجام می دهد. چون پرستاری که استخدام کردم، هم دزد بود 
و هم باعث شد بدنم عفونت کند. چرا بنیاد نباید یک آسایشگاه 
داشته باشد که خانم های جانباز بتوانند از آن استفاده کنند؟ ما 
رها شده ایم. وسیله های بهداشتی پرمصرف، هزینه های باالی 
رفت وآمــد و داروهای گران خارجی که بیمــه تقبل نمی کند بر 
عهده خودمان اســت. حق پرســتاری که به ما داده می شود نیز 

اصال کافی نیست.«
چنگایی اعتقاد دارد مشــکالت برای خانم های جانباز، بســیار 

بیشــتر از آقایان است: »من تحصیل کرده هســتم و سال ها در 
دانشگاه تدریس کرده ام ولی بیشتر خانم های جانباز بر خالف 
من خجالت می کشــند در جامعه حضور داشــته باشــند. زنان 
جانباز احساس بی کسی می کنند چون پدر و مادر اکثرشان فوت 
کرده اند. هیچ کسی به جز هم دردهای ما نمی تواند درکمان کند.«
مهدی ایزدی، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران به نمایندگی از بنیاد در این جلسه حضور داشت. او در 
پاسخ به مشکالتی که نســیم چنگایی مطرح کرده بود، گفت: 
»وقتی یک فرد سالم دچار سانحه می شود، اولین نیاز او درمان 
اورژانســی است: اینکه حیات فرد را احیا کنند و نگذارند آسیب 
بیشتر شود. ســپس اگر فرد بخشی از توانمندی اش را از دست 
داده باشد، باید به آسایشــگاه برود تا با شیوه جدید زندگی اش 
آشنا شود. بعد از مدتی فرد به زندگی عادی در جامعه برمی گردد 
و دیگر الزم نیســت در آسایشــگاه بماند. اگر او نتواند از خودش 
مراقبت کند، باید به مرکز نگهداری برود که با آسایشگاه متفاوت 
است. فلسفه پرداخت حق پرســتاری به جانبازان این است که 

خودشان به مراکز نگهداری خصوصی بروند و پرستار بگیرند.«
او درباره تفاوت بین امکانات خانم ها و آقایان جانباز نیز توضیح 
داد: »در تهران حدود پنج خانم و 580 آقای جانباز نخاعی وجود 
دارد. پس نمی توانیم به نیازهای خانم ها به اندازه آقایان اهمیت 
بدهیم. البته ما در دادن حق پرستاری بین خانم ها و آقایان تفاوتی 
قائل نیســتیم و به نسبت میزان معلولیت امتیازدهی می کنیم. 
ولی مبلغ حقوق مردان به این دلیل که سرپرست خانوار هستند، 

بیشتر است.«

نگین 
خسروانی نژاد

گزارش

شنبه
روحانی زیر ذره بین

انجمــن اســالمی دانشــجویان به 
مناســبت دومین ســال پیروزی دولت 
دوازدهم در انتخابات اردیبهشت 96 از 
عباس آخوندی دعوت کرده تا عملکرد 
و کارنامه دولت را بررسی کند. این برنامه 
از ساعت 16:30 در آمفی تئاتر مرکزی 

دانشگاه آغاز می شود.
بزرگ داشت روز جهانی زن در 

ریاضیات
دانشــجویی  گروه هــای  از  جمعــی 
دانشــکده ریاضــی بــه مناســبت روز 
جهانی زن در ریاضیات گرامی داشتی 
را از ســاعت 17:30 تا 19:30 در تاالر 
5 برگزار می کنند. سخنرانان این برنامه 
دکتر شهشــهانی، دکتر یاسمن فرزان، 
دکتر الهام یاوری و دکتر امید نقشــینه 

ارجمند هستند.
مسابقه بازیگری در شریف

کانون تئاتر یک مســابقه بازیگری بین 
شــریفی ها برگزار کند تا افراد مســتعد 
تحت حمایت این کانون به صحنه تئاتر 
برســند. اگر فکر می کنید خوب نقش 
بازی می کنید، از شــنبه تا چهارشنبه 
می توانید به مقابل ســاختمان ســلف 

مراجعه کنید.
رمضان شریف

هــر روز بعــد از نماز ظهر و عصــر برنامه 
جزءخوانی قرآن کریم در مسجد دانشگاه 
برقرار است. شب ها هم از ساعت 12:30 
تــا 2:30 بامــداد می توانیــد از برنامــه 
جزءخوانــی و مناجات ســحر بــا نوای 
حجت االسالم قاسمیان استفاده کنید.

یکشنبه
شازده کوچولوهای جدید

پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی 
جامعــه اســالمی شــریف از یکشــنبه 
تــا سه شــنبه در همکــف ســاختمان 
ابن سینا برگزار می گردد. از ساعت 10 
تا 17 می توانید بــرای رأی دادن در این 

انتخابات شرکت کنید.
علم و معرفت

سلسله جلسات علم و معرفت با حضور 
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 سپهر 
حجازی

اکران مستند انقالب جنسی با حضور حجت االسالم قاسمیان

 صریح و بدون روتوش
دوشــنبه، 9 اردیبهشت، ســاعت 15؛ سالن 
جنــاب دانشــکده فیزیــک. تقریبــا همــه 
صندلی ها پر است. البته حضور پسران بسیار 
بیشتر از دختران است و شاید تعداد دختران 
حاضر در سالن نهایتا به تعداد انگشتان یک 
دست برســد. عنوان »عشق آزاد« در پوستر برنامه و اکران 
مستند نسبتا پرحاشــیه »انقالب جنسی 3« برای جذب 
مخاطب جوان دانشگاه کافی است. البته جمعیت سالن 
بیشــتر از قشر مذهبی هســتند که حضور حجت االسالم 
قاســمیان به عنوان مهمان برنامه در این موضوع بی تأثیر 

نبوده است.
برنامه با تالوت ســوره مومنین شــروع می شــود. ســپس 
چراغ ها خاموش شده و مستند روی پرده می رود؛ مستندی 
به کارگردانی حسین شمقدری و با اجرای محمد دالوری. 
مستند با سفر محمد دالوری به سنت پترزبورگ و مالقاتش 
با دختر داســتان شروع می شــود؛ دختری روس که قرار 
است برای ســاعاتی میزبان تیم مستندساز ایرانی باشد. 
ادعای سازندگان این اســت که او را در سایت میزبان یابی 
پیدا کرده اند که مقداری شک برانگیز است. داستان مستند 
حول روابط عاطفی این دختر می گردد و به نوعی قصد دارد 
روابط دوست دختر و دوست پسری را با روابط سنتی مقایسه 
کند. دالوری از تعداد دوست پســرهای دختر می پرســد و 
سوال می کند که چرا دوست پسر فعلی اش کنارش زندگی 
نمی کند؟ تیم مستندساز حتی به نایت کالب می روند و با 

آدم های اطراف آن مصاحبه می کنند.
 مســتند نکات متفرقه زیادی دارد و ســعی شده چاشنی 
طنز زیادی داشته باشد، به طوری که هرچند دقیقه یک بار 
صدای خنده بچه ها در ســالن شــنیده می شود. پناهگاه 
زنان بی خانمان تهران را نشان می دهد، از آزادی پوشش در 
ساحلی وسط شهر سنت پترزبورگ و تاثیرش بر ورزش کردن 
جامعه می گوید و در نهایت هم با سکانســی احساســی از 
آهنگی که دختر اصلی داســتان در رابطه اولش خاطرات 
فراوانی با آن داشــته، خاتمه می یابد. هدف مستند کمی 
گنگ به نظر می رسد، شاید هم هدف آن بیان چند حقیقت 

بوده و نتیجه گیری را بر دوش مخاطب گذاشته است.

شریفی دیروز و همه فن حریف امروز
مســتند تمام می شــود و بچه ها منتظر حاج آقا قاسمیان 
هســتند؛ مردی میان ســال که در همین شریف روزگاری 
عمــران خوانده و با یک شــریفی که فیزیــک می خوانده، 
ازدواج کرده است. قاســمیان حرف هایی می زند که قبال 
کمتر گفته و شــنیده شده و به واقعیت فعلی کشور نزدیک 
است. صداقت او در کنار شــوخی ها و نمک حرف هایش 
بچه ها را در ســالن نگه می دارد و برنامه را تا ساعت شش و 

نیم ادامه می دهد.
قاســمیان صحبت هایش را با توضیح روند ساخت مستند 
آغــاز می کنــد. تیم مستندســاز بــا توجه بــه تجربه های 
دانشگاهی و حوزوی و نیز مشاهده زندگی در غرب و شرق 
جهــان و نیز تجربه کار در زمینه آســیب های اجتماعی به 
ســراغ او رفته و هم در جلسات قبل از فیلم برداری و هم در 

هنگام تدوین و اصالحات و ویرایش های بعدی از مشورت 
و نظرات او استفاده کرده اند. موسس حوزه علمیه مشکات 
ادعا می کند که این مستند یک مستند پژوهشی نیست و 
جنبه اجتماعی آن پررنگ تــر بوده و به همین دلیل طنز و 

شوخی هم در آن جایگاه ویژه ای دارد.
قاسمیان که از اعضای هیأت اندیشه ورز بنیاد ملی خانواده 
است، خط اصلی داستان را اینطور بیان می کند: »چنانچه 
آدم ها عشــق های متعددی را تجربه کنند، اگرچه به نظر 
خودشان به موفقیت رسیده اند ولی در واقعیت خوشبخت 
و موفق نیستند و از موهبت و لذت عشق های بادوام محروم 
می شوند و این واقعیتی مستند به آمار است«. او سپس به 
شیوه صحبت با نســل جوان می پردازد و بیان می کند که 
باید ریســک ها و اثرات و عواقب رفتارهای مختلف را برای 
آنهــا توضیــح داد و توصیه های اخالقی رســمی دردی را 
دوا نمی کند. قاســمیان می گوید که از سازندگان مستند 
خواســته تا روایتی صادقانه و قابل پذیــرش از غرب ارائه 

دهند.
او در قسمت بعدی صحبت هایش به این نکته اشاره می کند 
که متأهلین در ایران یاد نگرفته اند عشق ورزی و ابراز محبت 
کنند و همین موضوع ســبب بسیاری از اختالفات بعدی 
است. همچنین به تأثیر ورزش نکردن و بدن های بدهیکل 
و بدفرم در بروز مشکل در روابط خانوادگی هم می پردازد. 
قاسمیان روابط دوستی در غرب را به نسخه ازدواج موقت در 
اسالم نزدیک می داند، چراکه در این روابط در عین موقت 
بودن تعلق خاطر وجود دارد و ارتباط یک پسر با چند دختر 
به صورت همزمان امری مذموم به شــمار می رود. البته به 
گفته قاســمیان ازدواج موقت در ایران به صورت نادرست 
تبیین شده و فرهنگ نامناسبی حول آن شکل گرفته و در 

نتیجه امری ناپسند محسوب می گردد.
قاســمیان در بخش پایانی صحبت هایش به شیوه مقابله 

بــا پدیده های جدید انتقاد وارد می کنــد. به گفته او ما در 
مقابل هــر پدیده جدید، از ویدئو و ماهواره تا موســیقی و 
گوشی های هوشــمند ابتدا به نفی پدیده روی می آوریم و 
بعد که نتیجه عکس گرفتیم، نمی دانیم باید چه کار کنیم، 
در حالی کــه ابتدا باید واقعیت را پذیرفت و پدیده جدید را 
شناخت و سپس متناسب با ارزش ها و اعتقادات خود و نیز 
ویژگی های ذاتی آن پدیده بر آن سوار شد و آن را کنترل کرد.

در بحران نیستیم
نوبت به پرسش و پاسخ می رسد. قاسمیان در پاسخ به سوال 
اول وضعیت زیست جنســی در ایران را بحرانی نمی داند 
ولی می گوید که مسیری که در آن حرکت می کنیم، مسیر 
درســتی نیســت. او اعتقــاد دارد راهــکار دادن برای یک 
موضوع، بسته به فرهنگ و جامعه و زمان و منطقه می  تواند 
متفاوت باشــد و نمی توان یک نسخه جامع برای همه جا و 
همه افراد پیچید. قاســمیان تسریع و تسهیل در ازدواج را 
امــری موثر برای بهبود شــرایط معرفی می کند و می گوید 
برای هر فرد در هر شرایطی باید پروتکل و راهکار پیشنهاد 

داد؛ حتی برای دوستی های بین پسرها و دخترها.
یکی از پرســش ها درباره آموزش جنسی است. قاسمیان 
ابتــدا به فرمایش امام علی)ع( به امام حســن)ع( اشــاره 
می کند: »من فقط به تو قرآن را یاد دادم و این برای تو کافی 
است ولی بعد ترسیدم که افرادی چیزهایی را زودتر از من به 
تو بگویند و تو را منحرف کنند و من بر خالف میلم و با اکراه 
به تو اینها را می گویم«. قاسمیان می گوید از آنجا که ما در 
امر آموزش جنسی بســیار ضعیف عمل کرده ایم، پسران 
و دختران ما در اینترنت و به صورت نامناســب این موارد را 
فراگرفته اند. او لزوم داشــتن نسخه داخلی و بومی سندی 
مثل 2030 را بیان می کند؛ ســندی که متناسب با جامعه 

ما، فرهنگ ما و انگاره های دینی ما تدوین شده باشد.

ذرهبین

گزارش

عروسک های آقای رئیس
از دوران قدیــم رســم جالبــی در 
دانشــکده ها برای انتخاب معاونان 
رئیــس وجود دارد؛ به این صورت که 
رئیس دانشکده اول اســتادان را بر 
اســاس ســن مرتب می کند، سپس از 
جوان ترها شروع کرده و مسئولیت ها را به 
ترتیب پخش می کند. در نگاه اول، ظاهرا 
هدف این روش رشد استادان تازه وارد و 
آشنایی بیشتر آ نها با فضای دانشکده و 
دانشجوها به نظر می رسد، اما زمانی که 
به شیوه پیاده ســازی و نتیجه های این 
تصمیم می نگریم »رشــد استاد جوان« 

که هیچ، نابودی او را می بینیم.
برای مثال معاون دانشجویی دانشکده  
ما اســتادی قــراردادی اســت، یعنی 
هنوز جای پایش در دانشــکده محکم 
نشده اســت و ثبات چندانی ندارد. به 
همین خاطــر خودش را مجــاب کرده 
کــه تقریبــا تمامــی تصمیماتــش را با 
رئیس دانشــکده ِچک کند کــه مبادا 
اشــتباهی از او ســر بزند. این رویکرد 
در بلندمدت اســتقالل او را می گیرد و 
معاون دانشــجویی را به یک عروســک 
خیمه شــب بازی تبدیــل می کند. این 
عروسک و دیگر عروسک ها اراده ای تنها 
در طول اراده رئیس دانشــکده دارند و 
صرفا نقش ضربه گیر را برای تصمیمات 
جناب رئیــس بازی می کنند. اســتاد 
جوان قصه ما که با بهانه »جوان گرایی« 
و »اســتفاده از جوانان در جایگاه های 
تصمیم گیری« مسئولیت گرفته است، 
حاال مثــل پیرمردی 60 ســاله دنیای 

اطرافش را می بیند.
البته اشکال اصلی را از رئیس دانشکده 
یا معاون دانشجویی نمی دانم. اشکال 
را از بانــد و طــرز فکــری می دانــم که 
ارزشــی بــرای »اشــتباه کردن« قائل 
نیست و حاضر نیست هزینه ای برایش 
بدهد. این طرز تفکر حکم می کند تنها 
کارهایی ارزش انجام دارند که در نهایت 
بهینگی و بی نقصی انجام می شوند. اما 
ظاهــرا نمی دانند که »اشــتباه کردن« 
- آن هم در جایگاه دانشــجو- عنصری 
حیاتــی و الزم برای رشــد اســت. اگر 
دانشــجو یا معاون دانشجویِی جوان با 
شــرایط مختلف و دشوار رودررو نشوند 
و بــا »اشــتباه کردن«، شــیوه صحیح 
مواجهــه را یــاد نگیرند، انســان هایی 
ضعیف و بی مســئولیت بار می آیند. به 
ناچــار از همه ی مســائل می گریزند و 
دست روی دست می گذارند تا راه حلی 
بی نقص و ایده آل از غیب برایشان برسد 
)که نمی رسد(. اگر ادعای جوان گرایی 
داریم، باید به اســتادان جوان فرصت 
و مشــورت بدهیم تا رشــد کنند و برای 
تصمیم گیری های بزرگ آماده شــوند، 
نه اینکه آنها را بــه زور مجبور به پیروی 

از محافظه کاری های خودمان بکنیم.

 محمدعلی 
اله دادی

نامهوارده

دورویی به نفع محیط زیست
دو پنجشنبه گذشــته، بر و بچه های پویش شریف آشغال 
در دانشکده مدیریت و اقتصاد مشغول تفکیک کاغذهای 
باطله گروهی از اســتادان آن دانشکده بودند. حدود 10 
استاد به پویش پیوســتند و کاغذهای بالاستفاده خود را 
تصفیه کردند و نتیجه آن جمع شــدن قریب به 400 کیلو 

انواع کاغذ، کتاب و زباله های خشک دیگر بود.
نکته ای که بســیار باعث تأسف بود و محدود به دانشکده 
مدیریــت و اقتصــاد هم نمی شــود، مقــدار بســیار زیاد 
پایان نامه هایی اســت که به صورت یک رو چاپ شــده اند 
و پس از ســال ها انبار شــدن در اتاق اســتادان، امروز به 

شریف آشغال سپرده شــدند. مقدار کاغذ یک رو سفید یا 
حتی برگه های امتحانی خالی جمع شده در این دو نوبت 
قریب به 150 کیلوگرم بوده است. با توجه به افزایش شدید 
قیمت کاغذ از یک ســو و گســترش قابل توجه امکانات و 
فرهنگ الکترونیک خوانی از سوی دیگر، به نظر می رسد 
دیگر وقت آن رســیده اســت که دانشــکده ها و کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه قوانین تدویــن پایان نامه را تغییر دهند 
و یا آن را به صورت الکترونیــک بپذیرند یا به صورت چاپ 
دورو از دانشجو دریافت کنند تا از هزینه های مالی و محیط 

زیستی طرح بکاهند.
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هنوز وقتی با یک دختر خوابگاهی آشنا می شوم خاطرات روزهای اول خوابگاه زنده می شوند. غروب دلگیر پاییز، دوری از خانواده، اطرافیانی که شناختی 
از آنها نداشتم و بغضی که آن را فرومی خوردم نکند اشکم سرازیر شود. در آرزوی دیدن صبح می خوابیدم که به دانشگاه بروم و با دیدن دوستان هم کالسی 
دلم کمی شاد شود. خوابگاه خاطرات شیرین و تلخ بسیاری برایم ساخت؛ ولی آنچه بیش از هر چیز دیگری نصیبم شد، سازگاری بود، سازگاری با محیط، با 
افراد، جنگیدن برای حل مشکالت، کوتاه نیامدن جلوی سختی ها و در یک کالم سخت جانی؛ چیزی که خیلی اوقات به آن افتخار می کنم. برای بررسی وضعیت فعلی 
خوابگاه دختران، به سراغ تعدادی از آنها رفتیم و مشکالتشان را شنیدیم، روایت هایی که می خوانید بر اساس واقعیت هستند ولی اسامی فراد و شهرشان واقعی نیستند.

دختران خوابگاهی از مشکالتشان می گویند

این قصه برای نخوابیدن است
گزارش

من به شدت به خانواده ام وابسته بودم، حتی در بسیاری از تصمیم گیری هایم نمی توانستم مستقل عمل کنم، در 
شهر خودمان بدون مادر یا پدرم جایی نمی رفتم ولی چون دوست داشتم به شریف بیایم فکر کردم می توانم تنهایی 
را تحمل کنم. با توجه به این شرایط ورودم به خوابگاه برایم آغاز یک بحران بود. من روابط اجتماعی خوبی داشتم 
و همین باعث شــد در ابتدای ورودم به دانشگاه تعدادی دوست پیدا کنم، بعد از گذشت مدت کوتاهی به خاطر 
فشار دوری از خانواده  درگیر یک رابطه عاطفی شدم و می خواستم از این طریق خودم را آرام کنم. وقتی به خودم 
آمدم دیدم آن قدر در این رابطه فرورفته ام که اگر مشکلی ایجاد شود، تحمل شرایط برایم غیرممکن خواهد شد. 
از ســال دوم فشار درس های تخصصی هم بیشتر شد و همه اینها مرا به جایی رساند که ترجیح دادم گاهی برای 
دوری از فکر این مشــکالت، یک نخ سیگار بکشــم. من هنوز به دوری از خانواده عادت نکرده ام، وابستگی ام به 
دوســتم از طرفی و ســیگار هم از طرف دیگر به آن اضافه شده. اعتراض هم اتاقی هایم به سیگار کشیدن من هم 
باعث شــده بترسم از اینکه نکند کارم به کمیته انضباطی بکشد، خانواده ام بفهمند و مشکالتم بیشتر شود. کال 
من در خوابگاه هیچ گاه حس راحتی نداشــتم، احساس می کنم رفتار مسئوالنش باید مهربانانه تر باشد تا بتوانم 
دوری از خانواده را راحت پشــت ســر بگذارم. آنها به خودشــان اجازه می دهند به ســاعت ورود و خروج من گیر 
بدهند و استداللشان این است که خانه خودتان مگر هیچ قانونی نداشت؟ مطمئنم اگر در کنار خانواده بودم هم 
محدودیت هایی برای رفت و آمدم وجود داشت ولی من در خانواده از محبت اشباع می شدم در حالی که اینجا از 

مهر و محبت خبری نیست. گاهی حس می کنم فقط منتظرند تا مچ ما را در مواقع اشتباه بگیرند. 

خوابگاه شامل حال من نمی شود. من هر روز چند ساعت از وقتم در حال رفت وآمد هستم. ترم اول که اختیاری 
در انتخاب واحد نداشتم، بعضی کالس هایم تا ساعت 7  عصر طول می کشید و من خیلی دیر به خانه می رسیدم. 
چندین بار درخواســت دادم که به من هم اتاق بدهند ولی همیشه جوابشان این است که ما برای شهرستانی ها 
هم جا کم داریم چه برسد به شما؛ در حالی که دوستان خوابگاهی ام می گویند تعداد زیادی اتاق خالی همیشه 
وجود دارد. بعد از کلی دوندگی و کار اداری و کاغذبازی راضی شده اند دو سه شب در ماه به من خوابگاه بدهند 
که البته این تعداد روز بســیار کم اســت. من خیلی از اوقات مجبورم برای نتیجه گرفتن از آزمایش تا دیروقت در 
آزمایشگاه باشم. بعضی افراد را می بینم که خوابگاه به آنها هم تعلق نمی گیرد ولی با سندسازی و دروغ توانسته اند 
خوابگاه بگیرند. اینکه سیستم به گونه ای باشد که اگر صداقت به خرج بدهی متضرر شوی اصال عادالنه نیست.

من در این چند سال هر بار با یک مشکلی در خوابگاه روبرو بوده ام. سال اول یک هم کالسی به شدت »خرخون« داشتیم 
و نه نمی توانستیم در اتاق دور هم بنشینیم و صحبت کنیم، نه می توانستیم فیلم ببینیم، نه موسیقی گوش بدهیم و 
همین فعالیت های معمول روزمره. همیشه گله مند بود که شما اجازه نمی دهید من درس بخوانم؛ شب ها تا دیروقت 
مشغول درس خواندن بود و ما نمی توانستیم راحت بخوابیم. جالب است که خیلی دیگر از دوستانم که هم اتاقی خیلی 
درس خوان داشتند هم با این مشکل مواجه بودند. سال بعد که خودم هم اتاقی هایم را انتخاب کردم، شرایط اتاقمان 
خوب بود ولی من پایم شکست و اتاق ما طبقه دوم بود؛ برای استفاده از دستشویی هم نیاز به توالت فرنگی داشتم 
که فقط در طبقه اول یکی از بلوک ها وجود داشت و من هر بار باید دو طبقه پایین می آمدم و یک طبقه باال می رفتم که 
به دستشویی برسم. تازه گاهی اوقات نیمه های شب در آن بلوک قفل بود و من واقعا مستأصل می شدم. یک مشکل 
دیگر هم که امسال با آن مواجه شدم این است که ما امسال تعدادمان سه نفر بود که می خواستیم در یک اتاق باشیم 
و دو نفر دیگری که با ما هم اتاق شدند اصال از لحاظ مذهبی و فرهنگی با ما تناسب نداشتند و باعث آزار ما و آن دو نفر 
شد. اگر درخواست تغییر اتاق بدهیم باید 5 نفرمان مجزا به اتاق های مختلف برویم که اصال برایمان مطلوب نیست.

سال سوم کارشناسی هستم، من هم مثل بقیه خوابگاهی ها با مشکالت زیادی در دو سال گذشته مواجه بودم؛ 
از داشتن هم اتاقی اعصاب خردکن گرفته تا مشکالتی مثل اثاث کشی های وقت و بی وقت برای سم پاشی، گاهی 
محدودیت زمان ورود به خوابگاه برایم آزاردهنده بود، به خصوص زمانی که با دوســتانم برنامه تفریحی مشــترک 
داشتیم و اگر سر ساعت به خوابگاه نمی رسیدم سریع خانواده ام در جریان قرار می گرفتند و نگران با من تماس 
می گرفتند که نکند بالیی ســرم آمده باشد. ولی من همه این مشکالت را تحمل کردم و فکر می کنم هر محیطی 

شرایط خاصی دارد که باید خودم را تا حد ممکن با آن سازگار کنم ولی امسال شرایط تغییر کرده است. 
برادرم در تصادف فوت کرد و همین باعث شــد فشار زیادی بر من و خانواده ام وارد شود. عالوه بر سنگینی غم از 
دست دادن مهرداد، روزهای زیادی مجبور بودم مرتب به شهرستان بروم و کنار خانواده ام باشم و همین موضوع 
باعث ایجاد مشــکالت زیاد درسی هم شــد. وقتی به تهران برمی گشتم واقعا نیاز داشتم مشاوری در کنارم باشد 
که بتواند به من کمک کند و بگوید چگونه از این بحران بیرون بروم. به مرکز مشــاوره مراجعه کردم ولی برای ســه 
هفته بعد به من وقت دادند، با یک جلسه هم کار من راه نمی افتاد. گاهی آن قدر تحت فشار بودم که راضی بودم 
حتی با ناظمه ها بنشینم و درددل کنم ولی واقعا در رفتار بعضی از آنها هیچ دلسوزی ای نمی دیدم. فقط یکی از 
آنها بود که متوجه تغییر شرایط من شد و مرا دلداری داد که البته آن بنده خدا هم فقط می توانست گوش کند و 
هیچ راهکاری نداشــت. یک بار به مشــاور خوابگاه مراجعه کردم، تا آمدم خودم را معرفی کنم و مشکلم را مطرح 

کنم وقتم تمام شده بود و چون مراجعانش زیاد بودند نمی توانست وقت بیشتری به من بدهد.

االن ترم آخر کارشناسی هستم. من خیلی زود خودم را با شرایط خوابگاه وفق دادم، فکر می کنم نوع تربیتم 
در این موضوع بســیار مؤثر بود. خانواده من  قبول نداشــتند که نباید آب در دل من تکان بخورد و فقط باید 
درس بخوانم، به همین خاطر بســیار مستقل بودم و زود از پس مشکالتم برآمدم. البته مشکالتی در خوابگاه 
وجود دارد که خواه ناخواه همه درگیر آن هســتیم، اگر ســال اول بتوانیم زنده از زیر بار مشــکالت دربیایم، 
بقیه اش را هم می توانیم ســر کنیم. تصمیم گرفتم در طرح پشــتیبان شــرکت کنم تا بتوانم تجربه هایم را در 
اختیار بچه های تازه وارد خوابگاه قرار دهم. در این مدت و طی آشــنایی و دوســتی با افراد زیاد، مشــکالت 
متعددی را دیده ام و تا جایی که توانسته ام سعی کرده ام برای رفعشان راهنمایی کنم ولی واقعا بخش عظیمی 
از مشــکالت بعضی دانشجوها برمی گردد به ضعف شخصیتشــان. آن قدر ضعیف و بی دغدغه بزرگ شده اند 
که تحمل کوچک ترین ســختی در دانشــگاه یا خوابگاه را ندارند. سریع در ذهنشــان از کاه کوه می سازند و 

خودشان را در بحران می بینند.
یک مشــکل دیگر بعضی از آنها این است که به پوچی رسیده اند؛ انگار برای آنها فقط یک هدف در زندگی وجود 
داشــته و آن موفقیت در کنکور بوده و حاال که این مرحله را گذرانده اند، با انبوهی از ســؤاالت مواجه شــده اند و 
به بدیهیات هم شــک می کنند. حس پوچی و بی هدفی از درون، سردی روابط اجتماعی اغلب بچه های شریف 
و مشــکالت خوابگاه و دانشگاه و درس و اســتاد و... باعث می شود بعضی کامال ناامید باشند و من هم به عنوان 
یک دانشــجو تخصصی در زمینه روان شناســی ندارم که بتوانم او را تحلیل کنم و را هکار درســت بدهم، همیشه 
عذاب وجدان دارم که نکند کارم نتیجه عکس داشــته باشد. در مورد بعضی افراد که شرایط حادتری داشته اند، 
گزارش هایی داده ام ولی متأسفانه گوشی بدهکار نبوده است. البته بعضی مشکالت مثل اعتیاد به مواد مخدر 
یا الکل هم کم و بیش دیده می شود ولی وقتی در موردش با مسئوالن صحبت می کنیم همیشه کتمان می کنند و 
می گویند »برو مدرک بیار وگرنه...«. اثبات چنین مواردی سخت است ولی واقعا وجود دارد. اگر نگران دانشجوها 

هستند و احساس مسئولیت می کنند باید خودشان برای بدتر نشدن اوضاع دست به کار بشوند.
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پرونده

تصوری که از دانشگاه داشتم چیز دیگری بود، چند سال دبیرستان را به شوق آمدن به شریف تالش کردم و برای 
خودم نقشه ها و آرزوها داشتم. از روزی که وارد خوابگاه شدم و با چند نفر از استانم هم اتاق شدم مشکالتم شروع 
شــد. یکی از هم اتاقی هایم به شدت وسواسی است. هر بار به آشپزخانه یا دستشویی می روم باید استرس داشته 
باشم که چه گیری به من می دهد. برای هر حرکت ما انتقادی در جیبش دارد. واقعا زندگی کردن با او برای من و بقیه 
بچه های اتاق سخت است. یکی دیگر از هم اتاقی هایمان بسیار بی ادب و بددهن است و راحت به همه ما توهین 
می کند و فحش می دهد. گاهی شده ما در حال صحبت با هم یا صحبت با تلفن بوده ایم و او از چیزی عصبانی شده 
و به خودمان و طرفی که با او در حال صحبتیم هرچه دلش خواسته گفته. از همان هفته اول درخواست تغییر اتاق 
داده ام ولی هنوز اتفاقی نیفتاده، مسئوالن خوابگاه به من می گویند چون سال اولی هستی و هنوز با فضای خوابگاه 
انس نگرفته ای داری سخت می گیری، هر اتاق دیگری هم بروی این مسائل هست. برای من در این فشار دوری از 
خانواده و فشار درس ها که خیلی بیشتر از آن چیزی است که تصورش را می کردم، تحمل فضای اتاق غیرممکن 
شده. هنوز هم دوست صمیمی ندارم که راحت بتوانم با او درددل کنم و وقت بگذرانم و این موضوع فشار بیشتری 
بر من تحمیل می کند. دور تختم پرده ای کشیده ام و ترجیح می دهم خودم را در همان فضای کوچک تختم حبس 

کنم، غذایم را همان جا بخورم و درسم را بخوانم که با این افراد کمتر برخورد داشته باشم.

نسترن،ورودی97،اهلاصفهان

سمانه،ورودی96،اهلایالم

لیال،ورودی96،اهلرودهن

سارا،ورودی94،اهلاهواز

مهسا،ورودی95،اهلارومیه

شیما،ورودی93،پشتیبان،اهلمشهد



دانشگاه برای مسائل مربوط به خوابگاه ها یک اداره دارد که رئیس آن آقای سلطانی است؛ مردی که برای خوابگاهی ها نامی آشناست و بیشتر از همه مسئوالن 
دانشگاه با ریز مشکالت خوابگاه درگیر است. ما نزدیک به 10 ساعت با دختران خوابگاهی مصاحبه کردیم و بخشی از حاصل آن، سؤاالتی است که از سلطانی 

پرسیدیم؛ طبقه اول ساختمان معاونت دانشجویی.

وقتی با هم اتاقی به مشــکل اساسی برخورد 
می کنیم، روند تعویض اتاق در عمل ناممکن یا 
بسیار کند است. این در حالی است که تعداد 

زیادی اتاق خالی هم وجود دارد.
اسکان دانشجویان دو بخش دارد؛ ورودی های جدید 
و دانشــجویانی کــه قبــال ســاکن خوابــگاه بوده اند. 
ورودی های جدید با توجه به اینکه در بدو ورود نســبت 
به هم آشــنایی ندارند، در دوره کارشناســی بر اساس 
هم استانی بودن هم اتاق می شوند و ورودی های ارشد 
بر اساس رشته. برای دانشجویان دکترا هم محدودیتی 

وجود ندارد.
برای دانشجویان ساکن خوابگاه، در اواخر اردیبشهت 
و خرداد لیســت گیری اتاق ها انجام می شود. فرصتی 
هــم وجــود دارد که اگر در طول ســال دانشــجویی با 
هم اتاقی اش مشــکل پیدا کند، در سامانه درخواست 
جابجایی بدهد و بدون ارجاع به سرپرســت خوابگاه، 
به صــورت الکترونیکی از فردی بخواهد جایشــان را با 
هم عوض کنند. البته شرط آن هم ورودی و هم مقطع 
یودن است و در غیر این صورت می بایست به سرپرست 
مراجعه و درخواست خود را ارایه نماید. مشکل زمانی 
ایجاد می شود که فردی از یک اتاق بخواهد با چند نفر 
دیگر از چند اتاق دیگر هم اتاق شود که منجر به ناقص 
شــدن چند اتاق می شــود و چنیــن کاری امکان پذیر 
نیست چون در زمان لیست گیری می توانستند از طریق 

سامانه درخواست کنند که هم اتاقی باشند.
وجــود اتــاق خالی دلیــل نمی شــود کــه بتوانیم این 
درخواســت ها را پاســخ دهیم چون هر کدام از اتاق ها 
هم مصرف انرژی دارند و هم اســتهالک؛ ضمن اینکه 
ما هر ســال تعدادی اضافه ظرفیــت داریم که به خاطر 
دانشجویان سنواتی ایجاد می شود. تعدادی اتاق خالی 
هم باید وجود داشته باشــد برای زمانی که مشکالتی 
مثل ساس به وجود می آید تا بتوانیم انتقاالتی صورت 

دهیم.
اگر مشکلی باشد که مستقیما به ما مرتبط نباشد، آن را 
به اداره مربوط ارجاع می دهیم؛ مثال به اداره بهداشت 
یا مرکز مشاوره یا کمیته انضباطی. حکم آ نها مشخص 

می کند چه نوع برخوردی باید با طرفین داشته باشیم و 
تا زمان تعیین تکلیف، دو طرف می توانند در اتاق هایی 

که به هر دلیل در بین ترم ناقص شده، ساکن شوند.
تحصیالت ناظمه ها چیست و چگونه انتخاب 

می شوند؟
همــه ناظمه هــای جدیــد مــدرک کارشناســی دارند 
و از طریــق آگهــی و مصاحبــه اســتخدام شــدند و 
کمک ناظمه هــا به طــور میانگیــن دیپلــم دارند ولی 
تعــدادی از افــراد کــه از قبــل در مجموعــه بوده اند 
تحصیالتشان کمتر است. کار ناظمه ها چون شیفتی و 
شبانه روزی است و تعطیالت بسیار کمی دارد، متقاضی 
بســیار اندکی دارد. مرکز مشــاوره دوره های آموزشی 
برایشــان می گذارد و در جلســات متداولی که به طور 
مرتب با آنها و سرپرســت خوابــگاه داریم، موضوعات 

الزم را انتقال می دهیم.
دانشــجویان بعضــا از رفتار برخــی ناظمه ها 
شــکایت دارند. حتی بعضی از دانشــجویان 
از برخوردهــای ســلیقه ای شــکایت دارند و 
می گوینــد ناظمه هــا بین دانشــجویان فرق 
می گذارد. اصال چرا ناظمه باید برخورد کند؟ 
وظیفه اوست که اگر موردی باشد یادداشت 

کند و گزارش بدهد.
ممکــن اســت بــه خاطــر خطاهــای انســانی گاهی 
رفتــاری ناراحت کننــده از ناظمه ای دیده شــود ولی 
این همیشــگی نیســت. پایبندی بــه قوانین خوابگاه 
بدین معنی اســت که کســی نباید ســلیقه ای برخورد 
کند و کسی که حضور در خوابگاه را پذیرفته یعنی این 
قوانین را هم خوانده و پذیرفته اســت. دو مرحله تذکر 
شفاهی می دهند و بار سوم اگر تکرار شد گزارش ارسال 
می شــود. ولی اگر این تذکر بــا لحن و روش بد صورت 
گیرد، دانشجو می تواند به اداره امور خوابگاه ها مراجعه 

کند و آن را گزارش دهد.
فرآیند نظــارت بر عملکــرد ناظمه ها چگونه 

است؟ و چه وظایفی دارند؟
سرپرســت خوابگاه نظــارت  مســتقیم  می کند و اگر 
موردی پیش بیاید و دانشــجو گــزارش کند، ما ناظمه 

و سرپرســت خوابــگاه و دانشــجو را می خواهیــم و در 
جلســه ای مشــترک موضوع را بررســی خواهیم کرد. 
ما از سرپرســت خوابــگاه و ناظمه هــا می خواهیم که 
اگر در رفتار دانشــجو تغییــری می بینند، با او صحبت 
کرده و پیگیری کنند و اگر با مشــکلی روبرو شــد به او 
کمک کنند، چون خوابگاه برای دانشــجو محل تخلیه 
ناراحتی هاســت و این جزو وظایف ناظمه هاست که از 
لحاظ عاطفی دانشجو را حمایت کنند. از دیگر وظایف 
ناظمه ها این اســت که اگر دانشــجو در شب مشکلی 
پیدا کند و نیاز به مراجعه به بیمارســتان داشته باشد، 

او را همراهی کند.
چرا برای بازدید از اتاق ها، هماهنگی صورت 
نمی گیــرد و ناظمه هــا ناگهانــی وارد اتــاق 
می شــوند و حریــم خصوصی افــراد را حفظ 

نمی کنند؟
کارشــناس بهداشــت طبق برنامه زمان بنــدی باید از 
اتاق ها بازدید کند و در طــول هفته باید این کار انجام 
شود ولی به خاطر محدودیت زمانی همزمان نمی تواند 
از همــه اتاق ها بازدید کند. دانشــجویان می دانند که 
بازدیــد صــورت می گیرد ولی زمان مشخص شــده ای 
برایش تعیین نمی شــود. ضمن آنکــه برای بازدید باید 

حداقل یک نفر از ساکنین اتاق حضور داشته باشد.
ناظمه ها مشکالتی را می بینند، ولی به جای 
تذکر یا گزارش، به دانشجو می گویند این کار 
را جلــوی من انجام نده. چــرا چنین رفتاری 
دارند؟ آیا گزارش دادن مشــکالت برای آنها 

پیامد نامطلوبی دارد؟
خیر، اتفاقا ما از این گزارش ها اســتقبال هم می کنیم 
چون می توانیم جلوی قانون شکنی را بگیریم ولی این 
رفتار به خاطر این اســت که هوای دانشــجو را داشته 
باشــند. چون اگر چنین مشــکالتی پیش بیاید و ما از 
کانال دیگری متوجه آن بشــویم، ناظمه باید پاسخ گو 

باشد که چرا گزارش نداده است.
برنامه دانشــگاه برای افرادی که در خوابگاه 

سیگار می کشند چیست؟
از نظر قوانین وزارت علوم و دانشــگاه، سیگار کشیدن 

در مکان های عمومی ممنوع است. خوابگاه هم چون 
مکانی عمومی اســت استعمال ســیگار در آن ممنوع 
اســت. در اتاق هم ممنوع اســت چون مکانی عمومی 
محســوب می شــود. البته اگر چنین اتفاقــی بیفتد و 
کســی شــکایتی نکند، ما نمی توانیــم پیگیری کنیم. 
اگر کارشــناس بهداشــت گــزارش کند هــم برخورد 

خواهد شد.
در مورد اســتفاده از الکل، آیا برنامه ای برای 

برخورد دارید؟
به دلیل حمل ونقل راحت و فراوانی در جامعه، بالطبع 
در خوابگاه هم مصرفش بیشــتر شــده و بررســی این 
آســیب اجتماعــی بر عهده مــا نیســت و زمانی که در 
اتاق هــا مصرف می شــود، چون در حریــم خصوصی 
دانشــجویان اســت ما نمی توانیم ورود کنیم. ولی اگر 
کسی با ارائه مدرک گزارش دهد، پیگیری و برخوردی 

جدی می کنیم.
در خوابگاه روان پزشک و مشاور وجود دارد؟
چهارشنبه ها مشاوری از طرف نهاد رهبری در خوابگاه 
حضــور دارد. ولی ما متولــی این امر نیســتیم و مرکز 
مشاوره باید برنامه این موضوع را بریزد و دانشجو باید به 
مرکز مشاوره مراجعه کند و درخواستش را به آنجا بدهد.
وظیفــه اداره امور خوابگاه ها فقط اســکان اســت و از 
سایر مراکز، مثل مرکز مشاوره، اداره تأسیسات، تربیت 

بدنی، مرکز محاسبات و... خدمات می گیرد.
راجع به در خوابگاه، اعتراضاتی وجود داشته 
و درخواست تغییر آن را داده اند، برنامه شما 

چیست؟
ما طرحــش را داده ایم ولی به خاطــر محدودیت های 
مالی فعال انجام نشده است ولی در اولویت ما قرار دارد 
که هرگاه بودجه اش فراهم شود، تغییرات انجام بگیرد. 
قرار اســت بعد از در اصلی یک در دیگر قرار داده شود 
که فضای خوابگاه دید نداشته باشد. بعد از این تغییر، 
حضور باغبان و تأسیســاتی خوابــگاه هم محدودیت 
خواهد داشت و زمانی را اعالم می کنیم که در آن هیچ 
مــردی در خوابگاه حضور نداشــته باشــد و اگر نیاز به 

حضور مردی باشد، اعالم خواهد شد.

گفت وگو با رئیس اداره امور خوابگاه ها

قوانین را خوانده و امضا کرده است

از مشــکالت خوابگاه بســیار گفتیم و شــنیدیم. ولی آیا راه حلی هم داریم یا فقط غر می زنیم؟ تعدادی پیشــنهاد به ذهن ما و دوستانی که در خوابگاه به مشــکل برخورده اند رسیده که همه متوجه اداره امور خوابگاه ها 
نیست، بلکه سایر بخش های دانشگاه هم باید در رفع این مشکالت همکاری کنند؛ البته که اگر به دانشگاه به چشم یک خانواده واحد نگاه کنیم و سالمت روحی و روانی و جسمی افراد خانواده برایمان اهمیت داشته 

باشد، این همکاری نیز انتظار می رود.

zz دورهمی هــای خودمانــی ولــی جــدی: یکــی از
مشــکالت ما ایــن اســت کــه مشــکالتمان را بیان 
نمی کنیم یا در جای مناسب آنها را مطرح نمی کنیم؛ 
بــا توجه به وجود طرح پشــتیبان در خوابگاه و فعال 
بودن شورای صنفی می توان گعده های هم صحبتی 
برای بیان مشکالت خوابگاهی ها شکل داد. صحبت 
در مورد مشــکالتمان می تواند منجر به کاهش فشار 
مشــکالت، هم اندیشی برای حل آنها و اقدام جمعی 
برای آن بشود؛ گاهی تصور اینکه فقط من در چنین 
شــرایط سختی هســتم بســیار آزاردهنده تر از خود 

مشکل است.
zz دوره های مهــارت زندگی به درد بخور: بســیاری

از مشــکالت مــا بــه ضعفمــان در مهارت هــای نرم 
)soft skills( برمی گردد. برگزاری دوره های آموزشی 
ویژه دانشــجویان خوابگاهی بــرای آموزش مدیریت 
شــرایط زندگی و شــناخت و حل مشــکل و آموزش 

زندگــی جمعی می تواند مهارت هایمــان را باال ببرد. 
البته لطفا از سر بازکنی نباشد؛ مثل جلسات عمومی 
اول ســال که نفهمیدیــم اختیاری بــود، زوری بود، 

رایگان بود یا چه؟
zz مشاور مقیم: یک درخواســت از مرکز مشاوره برای

حضور مشــاور یا مشــاوران مقیم در خوابگاه تنظیم 
کنیم، طوری که نســبت به افراد شناخت پیدا کنند و 
بتوانند در هنگام برخورد با مشکالت راحت برای رفع 
آن راهکار بدهند. در ضمن با وجود چنین اشخاصی، 
شناخت افرادی که واقعا دچار مسائل خاص هستند 
امکان پذیر می شــود و می توانند مانع هم اتاق شدن 
آنها با دانشجویان عادی شــوند و از مشکالت بعدی 

جلوگیری خواهد شد. 
zz بهداشــت جسمی و جنســیتی: بانوان مشکالت

خاص خــود را دارند و نیاز به مراقبت های ویژه ای نیز 
دارنــد. مرکز بهداشــت می تواند بــرای حضور مرتب 

پزشــک، به ویژه پزشــک زنــان، برای مشــاوره و حل 
مشــکالت جســمی و جنســیتی اقدام کنــد که هم 
آموزش را در پی دارد و هم خیالمان را جمع تر می کند.

zz آموزش پشــتیبان ها: پشــتیبان ها مگر چه کسانی
هســتند؟ مثل خودمان دانشــجوی فنی هستند با 
هزار دغدغــه فردی. آموزش مهارت های مشــاوره و 
تا حدی روان شناســی به پشتیبان ها و بررسی مداوم 
گزارش های آ نها برای انجام به موقع فعالیت های الزم 
و شناسایی دانشجویانی که در معرض خطر هستند، 
می تواند این سیســتم را ارتقایی چشــمگیر دهد. از 
طرفی اگر افرادی برای حل مشکالت درسی و مشاوره 
به دانشجویان ورودی معرفی شوند، اثرات مسائل ورود 
به خوابگاه در امور آموزشی مان کاهش پیدا می کند.

zz تست ها و تحلیل های روان شناسی معتبر: انجام
تست های روان شناســی و شخصیت شناسی در بدو 
ورود به خوابگاه و اثر دادن آن در تعیین افراد هم اتاق 

شــاید خیلی بهتــر از هم اتاق کردن دانشــجویان بر 
اســاس استان باشــد. این همه تست از ما می گیرید 

پس چه می کنید؟
zz شهرستانی داریم تا شهرستانی: بسیاری از بچه ها

از شهرهای اطراف تهران می آیند و گاهی ساعت ها در 
راه رفت و برگشــت هستند که این موضوع بر کیفیت 
زندگی شــان به شــدت اثر می گذارد. بــه جای ایجاد 
محدودیت برای ورود افرادی که منزلشان در شهرهای 
اطراف تهران اســت، به آنها امکانــات خوابگاهی با 
هزینه بیشــتر نسبت به بقیه داده شــود، اما بتوانند 

تعداد روز بیشتری از خوابگاه استفاده کنند.
zz مدیریت بحران: برای مواردی که شرایط ویژه ای وجود 

دارد و افراد تقاضای تغییر اتاق بدون معطلی هستند، 
اتاق هایی به عنوان اتاق موقت وجود داشــته باشد و 
اختصاص داده شود و افراد موظف باشند در مدت زمان 
مشــخصی، اتاق مناســب برای خود را پیــدا کنند.

گفتوگو
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در گفت وگوی قبلی محســن حســام مظاهری درباره تجربه زیســت جامعه دینی ایران در حکومت و دولت دینی صحبت کرد و از چالش های دین داران 
در این تجربه گفت. این موضوع را از زاویه ای دیگر در گفت وگو با محمد ضرغام پیگیری کردیم. محمد ضرغام ورودی 83 مهندســی نفت شــریف بوده 
و بعد از پایان دوران کارشناســی به ســراغ تحصیالت حوزوی می رود و در حال حاضر دروس خارج حوزه را می گذراند و همزمان دانشــجوی کارشناسی 
ارشــد جامعه شناســی دانشگاه تهران اســت. ضرغام دعوت ما را پذیرفت و در یک صبح زمستانی در دفتر روزنامه با او به گفت وگو نشستیم که خالصه 

آن را در زیر می خوانید.

از قدیم در ایران یــک جامعه مذهبی زندگی 
کــرده ولی حکومت دینی یــک تجربه جدید 
است. حکومت هایی مذهب شیعه را مذهب 
رسمی کشــور اعالم کرده اند ولی در شئون 
حاکمیتی بعضا دین نقشــی نداشته و حتی 
حکومت هایی علنا با مظاهر دین داری مبارزه 
کرده اند. سپس می رســیم به دهه های 30 و 
40 و قرائت های جدیدی که از اسالم می شود. 
انقــالب اســالمی پیــروز می شــود و جامعه 
مذهبی تجربه زیست در حکومت دینی را به 
دست می آورد. این تجربه جدید در دین ورزی 

مردم جامعه چه تأثیری داشته است؟ 
من بــا یــک مقدمه نســبتا طوالنــی شــروع می کنم. 
مونتســکیو برای اولین بار مفهوم روح کلی یک جامعه 
را ابداع کرد. هگل این مفهوم را عمق بیشتری بخشید 
و بــه آن روح زمانه گفت. روح زمانه در واقع به مثابه رود 
خروشانی است که همه انسان ها و پدیده های اجتماعی 
را ناگزیــر بــا خود همــراه کــرده و بی آنکه آنهــا اراده و 
اختیاری از خود داشــته باشند، به مقصد خود می برد. 
این روح زمانه است که نحوه نگرش انسان ها به جهان 
و سبک زندگی و شــئون فردی و اجتماعی و همچنین 
الگوهای دین داری را مشــخص می کند. بر اساس این 
مفهوم جوامع به دو گروه تقســیم می شوند؛ یک گروه 
که عمدتا جوامع غربی را شــامل می شود، کامال با روح 
زمانه خود همراه شــده و به صورت منفعالنه در مقابل 
آن رفتار می کنند. مواجهه دیگر از نوع نفی است؛ مثال 
در کشورهای بلوک شرق یا اعتقادی به روح زمانه وجود 
ندارد و یا همچون یک دشت هموار تصور می شود که در 
آن می توان به هر ســمتی حرکت کرد و جامعه مطلوب 
را با اســتفاده از ابزار قدرت سیاســی ســاخت. به نظر 
بنده سیاســت گذاری دینی و فرهنگــی بعد از انقالب 
رویکرد دوم را انتخاب کرد. مــا گمان کردیم می توانیم 
قبایی بدوزیم و بر تن انســان زمانه خود کنیم و برایمان 
اهمیتی نداشــت که روح زمانه چه بر ســر انسان زمان 

حاضر آورده است.
واقعا برایمان مهم نبود یا خیلی ساده اندیشانه 

و خوشبینانه به موضوع نگاه می کردیم؟
در واقع نگاه ساده اندیشانه ای داشتیم. فکر می کردیم 
با سیاست گذاری های مختلف می توان بر این روح زمانه 
غلبه کرد. در مقابل این رویکرد، جامعه ما به دو دســته 
تقســیم شد؛ یک دسته تصمیم گرفتند این قبا را به تن 
نکنند. در جهان ســنتی و پیشامدرن نهادهای رسمی 
متولــی دیــن قالب های مشــخصی را بــرای الگوهای 
دیــن ورزی انتخاب و ترویج می کردنــد و این الگوها به 
سرعت از ســوی جامعه پذیرفته می شد. اما روح زمانه 
جدید انســان های کنشــگر و فعالی را ایجــاد کرده  که 
می خواستند نقش خود را در تمام پدیده های اجتماعی 
از جمله دین ورزی ببینند و خودشــان کنشگر باشند. 
سیر الگوهای دین داری این دســته قابل توجه است؛ 
به تدریج تا اواخر دهه 70 الگوهای دین ورزی این افراد 
خصوصی می شود و قسمت اعظم خوانش حداکثری از 
دین را کنار گذاشته و قسمت محدودی را برای دین ورزی 
گزینــش می کنند. از اواخــر دهه هفتــاد و اوایل دهه 
هشــتاد الگوی های دین ورزی در جامعه عوض شده و 
به ســمت شخصی شــدن پیش می رود. یعنی عالوه بر 
انتخاب نکردن خوانش حداکثری، مولفه های دین ورزی 
را بنا به ذائقه و آرمان های خودشان گزینش می کنند و 
ما شــاهد کثرت عجیبی در بحث دین ورزی می شویم. 
طبق آخرین پیمایش ها اصل دین داری در کشور تعدیل 
نشــده ولی به صورت قابل توجهی نــوع دین داری ها 

تغییر کرده و به ســمت شخصی شدن رفته است، یعنی 
دین داری ها کامال اقتضائی اســت و مولفه های دینی 
متناسب با تجربه زیستی افراد تغییر می کند. البته این 
افراد به مرور دیدند که خوانش و اعتقادات و مولفه های 
دین داری شــان در تریبون هــا و سیاســت گذاری های 
رســمی دیده نمی شــود و اصطالحا دیگــری و غریبه 
هســتند. دســته دوم در برابر رویکرد حکومت کسانی 
بودنــد که با میــل و عالقــه پذیرفتنــد در قالب همین 
خوانش های رســمی قرار بگیرند. متأسفانه نفس قرار 
گرفتن در این قالب ها دین ورزی این دسته را از پویایی 
و خالقیت و تازگــی انداخت. آن پویایی که در بحبوحه 
انقالب شــاهدش بودیم، به مرور از بیــن رفت و جلوتر 
که می آییم، دین ورزی  جامعه به ســمت مناسک گرایی 
و مناســک محوری می رود. همچنین آرمان هایی مثل 
عدالــت و آزادی که انقالب روی دوش آنها ســوار بود، 
در ایــن افراد کمرنگ می شــود. در وقع در یک تصمیم 
نانوشــته این افراد خیلی از مســئولیت های دین داری 

خود را به نهادهای رسمی تفویض کردند.
این تفویض مسئولیت های دینی به حکومت 
خواست افراد بود یا از طرف حکومت خواسته 
شــد؟ یعنی حکومت تالش کرد که تکثر را در 
جامعه از بین ببرد و خودش ســکان دار امور 

شود؟
واقعیت این اســت که همزمان با تشکیل حکومت یک 
بروکراســی و تقسیم کار ناگزیر ایجاد می شود، اما همه 
قضیه این نیســت. به عنــوان مثــال ناآرامی های اول 
انقالب، مبارزه های مسلحانه گروه ها، جنگ تحمیلی 
و... سیاست مداران ما را به این سمت سوق داد که برای 
برقراری امنیت به یکسان سازی انسان ها روی بیاورند. 
این تصمیم شاید آگاهانه هم نبوده و در یک حالت جبری 
گرفته شــده اســت. اتفاق دیگری که افتاد این بود که 
دین داران دسته دوم تصمیم گرفتند به مرور رابطه خود 
را با دسته اول کاهش دهند، چون آنها دیگری بودند. در 
نتیجه مشاهده می کنیم که مثال محل سکونت این افراد 
جدا می شــود، مدارس خاص مذهبی شکل می گیرد و 
حتی مراکز تفریحی خاص هم پدید می آید. بین این دو 
دسته، یک دسته دیگر ســودمحور و نان به نرخ روزخور 
هم وجــود دارند، گروهــی که به سیاســت های دینی 
حاکم شــده بر کشــور بــاور ندارنــد، ولی برای کســب 

منفعــت و امتیــاز رو بــه ظاهرســازی و ریــا می آورند.
تبعات این تصمیم و سیاست گذاری فرهنگی 

از سوی حکومت چه بوده است؟
این تصمیم و دیگری شــدن گروهــی از جامعه برای ما 
تبعات نسبتا ســنگینی داشته اســت که مهم ترین آن 
شــکاف بین ساختار و فضاســت، یعنی بین ساختارها 
و نهادهــای رســمی کــه می خواهنــد از باال بــه پایین 
الگوهــای مد نظر خود را به متــن جامعه القا کنند و در 
فضاهای عمومی شکاف ایجاد شده، چراکه این فضاها 
می خواهند پویایی و کنشگری و خالقیت خود را حفظ 
کنند. هرچه جلوتر آمدیم، این شــکاف بیشــتر شده و 
اینترنت و شبکه های اجتماعی هم امکانی جدید برای 
بــروز فضاهای عمومی ایجاد کرده و در نتیجه آنها را در 
مقابل ســاختار قرار می دهد و شــکاف را بیشتر نشان 

می دهد.
شــما به فربه شدن مناســک و کمرنگ شدن 
آرمان خواهــی در دیــن داران اشــاره کردید. 
چیــزی که مشــاهده می کنیم این اســت که 
حکومت هم از این فربگی مناسک استقبال 

می کند. این پدیده را چطور می بینید؟
شــکاف بین ساختار و فضا مســأله بسیار مهمی است. 
اداره کشور در شــرایط حاضر بدون همراهی فضاهای 
عمومی کار بســیار سختی اســت. به نظر من حکومت 
و سیاســت گذاران فرهنگــی از یک موضــع منفعالنه 
برای کاهش این شــکاف به فربگی مناســک تن دادند 
تا شــاید بتوانــد از این طریــق فضاهــای عمومی را به 
خودشــان نزدیک کنند. اما این تصمیم به قیمت رقیق 
و کم عمق شدن دین داری و تهی شدن فضای فرهنگی 
ماســت. متأســفانه ذائقه فرهنگی جامعه ما به شــدت 

افول کرده است.
سیاســت گذاری های ما در مقابل روح زمانه 
جواب مطلوبی نگرفته و به آن جامعه آرمانی 
نرســیده ایم. در وضعیت فعلــی باید چه کار 

کرد؟
انقــالب ما به هر حال یک انقــالب فرهنگی بوده و این 
را در شــعارها، مطالبات و آرمان هــای آن می بینیم. در 
تحلیل وضعیت فعلی یک اشتباه اساسی صورت گرفته 
که طرفدار زیادی هم به خصوص در قشر روشنفکر دینی 
دارد، اینکه فکر می کنند اساسا تشکیل حکومت دینی 

این تبعات را در پــی دارد. این رویکرد که دولت موضع 
منفعالنه داشته باشــد و امور فرهنگی و دینی کامال به 
مردم واســپاری گردد، منطق محکمی ندارد، هرچند 
تصدی گری کامل دولت هم قابل نقد است.  روح زمانه 
از جمله فراروندهایی هســتند که اصال نمی توان آن را 
نادیده گرفت. این فراروندها قدرت قابل توجهی دارند 
و به صورت غیرملموس و ناخودآگاه تأثیرات عمیقی بر 
روح و روان و اندیشه انسان ها می گذارند. رویکرد درست 
این اســت که در مرحله اول با یک رویکرد توصیفی آن 
را درست بشناسیم، در این مرحله ما هنوز خیلی عقب 
هستیم. سیاســت گذاران فرهنگی ما باید با فالسفه و 
جامعه شناسان معرفت هماهنگی و همراهی و همدلی 
داشته باشند تا این موضوع را به خوبی بفهمند. در گام 
بعدی باید ســعی کنند این روح زمانه را در اســتخدام 
خودشــان درآورده و هدایت کنند. مــا در ضمن حفظ 
آرمان هایمان باید در فرایندهای منطقی و واقع گرایانه 
و با برنامه ریزی های درازمدت این مراحل را طی کنیم. 
همچنین ساختارهای رسمی باید به فضاهای عمومی 
جامعه نزدیک شــوند تا درک متقابلی از فضا به دســت 
آورند و بتوانند نسخه واقعی تری تجویز و از دیگری شدن 
قشر قابل توجهی از جامعه هم جلوگیری کنند. ما باید 
بپذیریم که بهترین و متعالی ترین انواع دین ورزی صرفا 
از مســیر گزینش و انتخاب می گذرد. آیه »فبشــر عباد 
الذین یســتمعون القــول فیتبعون احســنه« باید جزء 
راهبرهای اصلی سیاست گذاری فرهنگی ما قرار گیرد. 
جامعه الگوهای تحمیلی و از باال به پایین را پس می زند، 
اما اگر بســترهایی را فراهم کنیم که خوانش برتر از نوع 
دین داری در کنار سایر خوانش ها اجازه جوالن داشته 
باشــد و افراد با عقالنیــت و اراده و اختیار خود انتخاب 
کننــد، جامعــه آن را می پذیرد. پیتر برگــر می گوید در 
گذشته انسان ها زیر سایه بان مقدسی زندگی می کردند 
کــه نیازهای معنوی و اخالقی آنها را تأمین می کرد، اما 
با گسترش عقالنیت ابزاری و از بین رفتن این سایه بان 
مقدس انسان ها ابتدا فکر کردند همه نیازها را می توانند 
جواب دهند ولی االن احســاس می کنند به شدت تنها 
شــده اند. در واقع ما شــاهد ارجاع به دیــن و معنویت 
در ســطح جامعه هســتیم. این یک فرصــت مهم برای 
سیاســت گذاران فرهنگی اســت که ممکن است بعدا 
پیــش نیاید تا هم نواقص گذشــته رفع و ترمیم شــده و 

هم به سمت جامعه اخالقی ایده آل مان حرکت کنیم.
خوانش رسمی حکومت در فضای رقابت بین 
خوانش های مختلف می تواند موفق شــود؟ 
یعنی اگر حمایت  ها از آن برداشته شود، ضربه 

سنگینی نخواهد خورد؟
در بحث دین داری و فرهنگ ما ذخایر بسیار ارزشمندی 
داریــم که البتــه بالقوه اســت. مثال در دهــه 70 دکتر 
سروش یک بحث داغ معرفت شناسی را در ایران مطرح 
می کنــد و به شــدت نظام حــوزه و نظام دینــی ایران را 
بــه چالش می کشــد. تا قبــل از آن نظــام دینی ما یک 
کتاب معرفت شناســی جامع ندارد، ولــی بعد از آن ما 
شــاهد انتشار کتاب های بسیار ارزشمندی در یک بازه 
چندساله درباره معرفت شناسی هستیم. اگر آن چالش 
نبود، آن قــوه به فعل درنمی آمــد. در مقوله دین داری 
هم همین اســت و اطمینان داریم که ذخایر فرهنگی و 
دینی ما در رقابت برنده خواهد شــد. البته باید در یک 
برنامه ریــزی تدریجی و منطقی و عاقالنه فضای رقابت 
بین خوانش های مختلف را فراهم کنیم تا خوانش حق 
بتواند عیار خود را نشان دهد چراکه در فضای انحصار، 
عیار اشــیاء مشــخص نمی شــود. کثرت در ذات زمانه 
جدید است و نادیده گرفتن آن مشکلی را رفع نمی کند.

گفت وگو با محمد ضرغام درباره سیاست های فرهنگی و دینی در ایران 

عیار اشیاء در انحصار مشخص نمی شود

محمدجواد 
شاکر

گفتوگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  816

    1398 مـاه  اردیبهشت   21 شنبـه 

6

گفتوگو



سردسته حسنیتی ها 
تا قبل از ســال کنکور خیلــی درس نمی خوندم و 
بیشتر دنبال کارای فوق برنامه بودم؛ سفر، ورزش، 
کوه نوردی، کتاب خوانی، عکاسی. مدرسه سمپاد 
که بودیم ســال کنکور با چندتا از بچه ها جمع شــدیم و تصمیم 
گرفتیم درس بخونیم تا جای خوب قبول شــیم. خدا رو شــکر 
هممون هم دانشــگاه های تهران قبول شدیم. چون من خودم 
با مکانیک یه مقدار آشــنا بودم و بابام هم مکانیک خونده بود، 
مکانیک رو انتخاب کردم و اگه هم باز برگردم به سال کنکور موقع 
انتخاب رشته باز هم مکانیک رو انتخاب می کنم، با اینکه خیلیا 
بهم می گفتن بــرو کامپیوتر اما من مکانیک رو خیلی دوســت 
داشتم. شریف هم دانشگاه یک بود موقع انتخاب رشته، از اون 
باال دانشــگاه ها رو زدم به پایین، زیاد دلیل خاصی برای شریف 
نداشتم. خوبی شریف برای من این بود که با آدم هایی آشنا شدم 
که هر کدوم تو حوزه خودشون سرآمد هستن. سال اول ورودی 
بودم و کال بیشــتر درس می خوندم. سال دوم قبل از شروع ترم 
سه تصمیم گرفتم برم دنبال کار کردن؛ می رفتم شرکت ها بعضا 
به عنوان کارآموز یا هرچی دیگه کار می کردم، خیلی وقتا هیچ 
پولی نگرفتم ولی تجربه ش واقعا برام به دردبخور بود. شأن کار هم 
برام مهم نبود؛ از حمل و نقل و تمیز کردن تا طراحی و ساخت و 

کارای اجرایی. آخر ترم 6 تصمیم گرفتم که وارد کار دانشجویی 
بشم و اونجا رو هم امتحان کنم، قبلش جسته گریخته یه کارایی 
می کردم اما اینطور نبود که مسئولیتی داشته باشم. اون موقع 
که ورودی بودیم، فضای دانشــکده مون خیلی رخوت داشت، 
بچه ها همدیگه رو نمی شــناختن، کسی نبود بیاد ورودی ها رو 
راهنمایی کنه و تجربه ش رو در اختیار اونا بذاره. تصمیم گرفتم 
یه کاری کنم به بچه های سال پایینی تجربه م رو انتقال بدم. عضو 
انجمن علمی شدم و کارای بازدید و نشست ها رو انجام می دادم، 
خوشبختانه تونستیم خیلی از بچه ها رو جذب کنیم. بعد انجمن 
علمی توی ترم 9 با اینکه کنکور داشتم، همچنان دوست داشتم 
کار دانشجویی انجام بدم و مسئولیت جشنواره صنعتی مکانیک 
رو قبول کردم. خاطرم هســت اولین بار ترم پنج  TA شدم و فکر 
کنم تا االن حدود 15 بار TA درس های دانشکده مثل استاتیک 
و محاســبات و دینامیک و... بودم و با یه شــبکه خیلی خوبی از 
بچه ها آشنا شــدم که بهشون میگن حسنیتی ها که یه جورایی 
خانواده دوم من هستن. عقیده م این بود که اگه ما آبرویی داریم 
به خاطر همین بچه هاست و باید برای همین بچه ها خرج بشه. 
در نهایت امیدوارم روزی برسه که هیچ دانشجویی به خاطر آینده 

نامعلوم این مملکت اپالی نکنه!

متروی بهشتی تا متروی مصلی
ســی و دومین نمایشــگاه کتاب تهــران از 4 
اردیبهشت آغاز شد و چهاردهم این ماه آخرین 
روز خود را پشت سر گذاشت. نمایشگاهی که 
امسال دوباره به مصلی برگشت. دانشجویان 
شــاید بیشــترین تعداد را بین مخاطبان این 
نمایشگاه داشته باشند. سری به توییتر زدیم تا 
از تجربیات شریفی ها از نمایشگاه آگاه شویم.

 Shahrzad Pakgohar

 به نظرم فرهنگ خرید به شرط حراجی که در نمایشگاه 
هست، اصال چیز جالبی نیست. فعال که بودجه ام میرسه 
میزان کتابی که میخوام بگیرم رو به صورت عادی بخرم، 

ترجیح می دهم از تخفیف نمایشگاه استفاده نکنم.
 ضمن اینکه گشــتن تو نمایشگاه اصال اون حس خوب 

گشتن تو کتابفروشی رو هم نداره.

مجتبی

تو نمایشــگاه کتاب، یه ســری ناشــرا کتابــای معروف و 
پرفروششون رو اصال واسه نمایشگاه نیاوردن! حضور یه سری 
کتابای مجوزدار هم بخشنامه طور توسط وزارت فرهنگ 
توی نمایشگاه منع شده )مورد دوم هرسال اتفاق میفتاد(

Mortezaa Kiani

اتفاقا تو نمایشگاه قیمتا باالعه چون معموال چاپ جدیده
همون کتابو با قیمت پایین تر چاپ ســاالی قبل میشه 
انقــالب خریــد. مخصوصا امســال که جهــش قیمت 

داشتیم این مسأله مشهودتره

عمو الف

نمایشــگاه کتاب رفتم امروز ولی خیلی جلوی خودمو 
گرفتم که کتاب نخرم...

 یه چندتایی توی قفسه، کتاب نخونده دارم هنوز...
نمیخواستم به جمعیت #کتابخرها اضافه بشم.

nima

بازار کتاب هر سال مزخرف تر از پارسال.
از ناشرهایی که نزدیک نمایشــگاه، کتاب ها رو تجدید 
چاپ میکنن که به قیمت باالتر بفروشن، بگذریم؛ قیمت 
باالی کتاب در انتشارات جریان اصلی مثل چشمه، نی 
و نیلوفر نســبت به همون کتاب در انتشارات هایی مثل 

امیر کبیر، توجیه ناپذیر بود.

همه مجرمند، حتی اگر خالفش ثابت شود
مدیرکل امور دانشــجویان داخل: »رسیدگی 
و برخــورد با تخلفات دانشــجویان در فضای 
مجازی بــه اصالحــات آیین نامــه انضباطی 
دانشــجویان اضافــه شــد«. این ســخنان با 
واکنش های بســیاری مواجه شــد. بیشــتر 
نگرانی ها از این است که این قانون دستاویزی 

شود برای برخورد سلیقه ای با دانشجویان.

مهدی

حاال این قانون االن رســمی شــده ولی من قبال دقیقا 
به خاطر انتشــار عکس نامناسب در کانال رفتم کمیته 

انضباطی. فکر نکنید اتفاق خیلی خاصیه

 سنِگ پا

من ناراحتم واقعا ینی براشون مهم نیست ما تو خونه مون 
میشــینیم چیکار میکنیم کــه با دوربیــن کنترل مون 

نمیکنن؟ فضای مجازی که کفایت نمیکنه^~^

حسین محب زاده

مدیرکل امور دانشجویان داخل، آقای نوذری: »انتشار 
عکس های غیراخالقی یا مرتکب شدن کار خالف اخالق 
در فضای مجازی همچنین انتشار تصاویر نامناسب در 
کانال های اطالع رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با 
دانشجویان می شود«. نقض حریم خصوصی در فضای 
مجازی، اعمال سلیقه و پرونده سازی با پوشش قانون!

Amirali Rahbar 

قرار شده کمیته انضباطی دانشگاه اجازه بررسی تخلف 
دانشــجو تو فضای مجازی رو داشته باشــه یعنی از فردا 
جواب توییتا و عکس دورهمی رو باید دانشجو به کمیته 
انضباطــی بده. یعنی محدود کــردن میلیون ها جوان و 
گروکشی تحصیل برای موارد مورد عالقه کمیته انضباطی

اعتراض واجبه اگه عزت نفس داشته باشیم

Alireza Esmaili

شاید باورش براتون سخت باشه... ولی یه سری دارن از 
این ماجرا حمایت میکنن، یا در خوش بینانه ترین حالت 

مخالفت نمیکنن...
دانشجو هم هستن!!!     آدم دردش رو به کی بگه؟!

 خب برادر من، حرف زدن بلد نیســتی، حرف نزدن هم 
بلد نیستی؟؟؟؟

از رنجی که می بریم
هاگوارتز گروهی از شریفی ها هستند که هنوز 
هویــت خود را فــاش نکرده و خود را مســتقل 
معرفی می کنند. این گروه از سال گذشته کار 
خود را در شبکه های اجتماعی آغاز کردند و تا به 
حال سه ویدئو منتشر کرده اند. در هر ویدئو روی 
یک موضوع مهم در دانشگاه تمرکز می کنند و 
در آن مورد با افراد مختلف مصاحبه می کنند. 
در ویدئوی آخرشان که خیلی جنجالی شد، از 
دانشجوها پرســیده بودند که بزرگ ترین ایراد 
استادن چیست و از استادان هم همین سوال 
را در رابطه با دانشجوها پرسیده بودند. حاال که 
در اینجا از ایــن ویدئو صحبت می کنیم خوب 
است به این نکته هم اشاره کنیم که در بسیاری 
از توییت هــای مرتبــط با این موضــوع از کلمه 
»اساتید« استفاده شده بود که غلط است. باشد 

که رعایت کنیم و رستگار شویم!

طاعون سیاه

اینو ببینید!   آخرش یه استاد میاد میگه:
خنگایی مثل شما هستن که باعث میشه این وضعیت 

رخ بده
تو فکــر کردی خیلی از من باهوش تری؟از من بیشــتر 

می فهمی؟  و...
به نظرم ایرادش این بود که این عزیزان اسم و تصویر اون 

استاد رو منتشر نکردن!

سعید نعیمی

شــماره ســوم کلیپ هاگوارتز خیلی خــوب حرف دل 
دانشجوها رو میزنه.

اون بخشی هم که استاد عزیزی شروع می کنه به تحقیر 
مصاحبه کننده ها واقعا جای تامل و فکر داره!!!!

دیدن این شماره شدیدا پیشنهاد میشه.
دکتر حســینی و آقای درویــش رو دعوت میکنم ببینن 

این کلیپ رو.

Amirov

جالبی این فیلم اینه که این فیلم 5 دقیقه هست و همه 
نظر میدن. ولی اون 30 ثانیه ی آخر که یکی از اســاتید 

گردوخاک به پا میکنه، حق مطلب ادا میشه :((

Aliakbar Abolhasani

خوب شد سوالشون رو جواب دادم! 

از هر دری سخنی

 Saeid Ghobadi

صداوســیما زیرنویس می کند که روز کارگر 
مبارک و دســت کارگر را باید بوسید، وزارت 
کشــور مجــوز تجمــع نمی دهــد و نیروی 

انتظامی کارگران را بازداشت می کند

 Seyyed Mohammad Hos-
sein Ghasemi

نکته غم انگیز اجرای شهرام ناظری این بود 
که ملت قبل از اتمام شعر »زمستان« شروع 
کردن دســت زدن؛ یعنی شعر به این مهمی 
تو ادبیات مون رو نمی دونن آخرش چجوری 

تموم می شه!

گاز بزه خوج 

ما پیش دانشــگاهی مدرسه نمونه که بودیم 
رئیــس آموزش پرورش فومــن اومد برامون 
صحبت کنه گفت: ما به خاطر تحریم ها چند 

ساله نتونستیم معلم خوب بیاریم.
خب مومن مگه قبل از تحریم معلم از آمریکا 

میاوردیم!!

 Mandandang

سال کنکور چند بار رفته بودم پوردستمالچی 
کــه  دستشــه  حســاب  مــردک  حــاال 
فارغ التحصیل میشــیم هی داره تکســت 
تبلیغاتی میفرسته واسه اپالی و GRE و اینا 

بیایین پیش ما :(((

رضا علیپور

مردمانشریف
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طرح پیشنهادی روزنامه شریف 
برای اردوی ورودی های 98

 ورودی خود را 
به ما بسپارید

کــه  همان طــور  مقدمــه. 
خاطرتان مســتحضر است، 

اردوی ورودی ها، ُرکن رکین برنامه های 
دانشجویان جدیدالتحصیل دانشگاه 
صنعتی شریف است که در طول سالیان 
متوالی، مسبوق به سابقه است. این اردو 
هرســاله با استعانت از خداوند متعال و 
به منظور تحقق بخشــی به آرمان های 
مجتهدی مرحوم و در سایه الطاف دکتر 

فتوحی برگزار می شود.

اهــداف. برای ایــن اردو اهداف پیش 
 رو در نظر گرفته شــده: 1. توسعه طرز 
فکر شریفی و فرهنگ امیرکبیرستیزی 
2. ایجاد نشاط ســالم و آزادی پاک 3. 
مصرف نیمــی از بودجــه فرهنگی که 
به خدا حیف اســت به ایــن گروه های 

دانشجویی بدهیم!

محــل اردو. بــرای محــل اردو، پس از 
پیش بینی های کارگروه بررســی محل 
اردو، بنــدر گواتــر را به عنــوان مقصد 
دانشــجویان تازه وارد شریفی پیشنهاد 
می دهیــم. نه قطار می رود، نه می توان 
با اتوبوس مستقیم رفت. به اندازه کافی 
بــرای به هدرزدن بودجه دور اســت و تا 
چشــم کار می کند بیابان اســت. ملت 
می تواننــد تا دلشــان می خواهد فریاد 
بزنند و رشته شــان را توی سر یک دیگر 
بکوبنــد. باتوجــه بــه دمــای مزخرف 
هــوا و تعریق فــراوان، مســأله اختالط 
خودبه خود حل می شــود و اصال ِمیلی 

برای اختالط وجود نخواهد داشت.

هزینه هــای اردو. حاال این هزینه ها را 
چه کسی داده و چه کسی کرده؟! خدا 

کمک می کند ان شاءالله.

ســرگروه ها و کادر اجرایــی. حــاال که 
یک ســفره ای پهن است، چرا خساست 
بــه خرج دهیــم؟ چه بســا االن که فکر 
می کنیم، اصال چرا نباید سال باالیی ها 
را اردو ببریم؟ فلذا طرح 5+1 را در اردوی 
امسال اجرا خواهیم کرد. به این شکل که 
به ازای هر ورودی، 5 ســال باالیی در اردو 
شــرکت خواهند کرد کــه ورودی مذکور 
را »ســال باالیی پوش« می کنند بلکه از 
برهم کنش با دیگر ورودی ها در امان بماند.

نقــش گروه هــای دانشــجویی در 
برگــزاری. بر همگان واضح اســت که 
گروه های دانشــجویی نقش مهمی در 
فضای دانشگاه دارند و ما به گروه های 
فعالــی نیــاز داریم. به ایــن منظور، دو 
شــورای 10 و پنــج نفــره از گروه های 
دانشجویی تشکیل می شود که شورای 
10 نفــره بر شــورای پنج نفــره نظارت 
می کند و شــورای پنج نفــره نیز وظیفه 
سیاست گذاری برای شورای 10 نفره را 
برعهده دارد. بدیهی است این دو شورا 

هیچ اختیاری در اردو ندارند. 

جغدی به سرای من فرود آمد و گفت: / این خانه به ویرانه ی ما می ماند! مجنون، به مِن بی سر و پا می ماند/ غمخانه ی من، به کربال می ماند 
)وحشی بافقی، قرن دهم، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به »کجا بودی تا حاال؟«، به »االن چه وقت اومدنه؟« 
و به شــماره پدر و مادر که در تاریکی شــب روی تلفن همراه دختــران خوابگاهی ظاهر 
می شــود. تقدیم می شود به حریف تمرینی زندگی مشــترک؛ هم اتاقی. تقدیم می شود 
بــه هم اتاقی ای که گاه از خواهر به تو نزدیک تر می شــود و بــا هم کالمی، درد دل یا یک 

دلســوزی به موقــع بار زندگی را برایت ســبک می کند و در مقابل، بــه هم اتاقی ای که با 
ناســازگاری هایش روزگارت را سیاه و خواب را بر چشــمانت حرام می کند؛ و در آخر این 
شــماره از روزنامه شــریف را تقدیم می کنیم به خوابگاه و ســاکنانش و همه دلتنگی ها و 

سفره های کف اتاق و خنده های تمام نشدنی نیمه های شبش.

724****0919: سالم
لطفا از همیــن تریبون به آقایون دانشــجو بفرمائید توي 

سالن مطالعه خانوما َسرك  نکشن
خیلي کار زشتیه!!

اگر با خانومــي کار دارن خب با موبایلــش تماس بگیرن 
اگرم شمارشو ندارن مشکل خودشونه☺ 

مرسي اه
  ســالم. اینجــوری کــه ایشــون مصممــه بــه 

نظــرم حتی اگر جلــوش رو هم بگیریم، بــا رویش ناگزیر 
جوانه هاش نمی تونیم کاری بکنیم!

893****0913: سالم.
این یك انتقاد نیســت. یك توجه است. مي خوام از آقایان 
مســجدي بپرســم: وقتي در بلندگــو داریــد برنامه هاي 
عصرانه تــون را برگــزار مي کنیــد، آیا دقــت مي کنید در 
قســمت خانم ها چطور شنیده میشــه؟ اینکه تعدادتون 
چندتاســت و داریــد از بلندگــو اســتفاده مي کنید نکته 

نیست، نکته توجه ه.
  ســالم. به نظــرم آقایون از ایــن ماجرای زکات 

علم یه چیزی شنیدن فقط! شما جدی نگیر.
911****0913: اوضــاع اقتصاد ما کپي لیگ قهرمانان 
هســت، کامال پیش بیني ناپذیر. امیدوارم فقط آخرش ما 

باشیم که کامبك مي زنیم
  ببین اگر اقتصادمون لیگ قهرمانان باشه، ما 
همونایی هستیم که حتی سهمیه حضور هم نگرفتیم!

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مرکز آمار ما نشان می دهد با حلول ماه رمضان فعالیت 
بدنــی کم می شــود و بچه هــا به جای آنکه به ســالن 
جبــاری بروند، به بازی های فکری و نشســتنی روی 
می آورند. پیچکی کــه پیش رو دارید اولین پیچک از 
مرحله Medium است و قرار است از تمام پیچک های 
قبلی سخت تر باشد. باشد که شریفی ها فروتن شوند.

کوشا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی شریف 
است که بیشتر برای تفریح پازل طراحی می کند. ما اسم 
آن را »پیچک« گذاشتیم. چرا؟ چون شاخه شاخه است و 

همه جای آن به هم وصل است.
قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(
ها را بــا اســتفاده از پل )خط(هایــی که بین آنها رســم 
می کنید، به هم متصل نمایید. البته پل ها باید شــرایط 

زیر را داشته باشند:
zz.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
zz.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 45 درجه باشند
zz.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
zz تعداد پل هایــی که به هر جزیره وصل می شــود باید با

شماره آن جزیره برابر باشد.
zz اتصال جزیره ها از طریــق پل ها باید یک گراف همبند

تشکیل دهد.
zz چند پل در شــکل اولیه داده شــده اند. شما باید بقیه

پل ها را پیدا کنید.

zz .اســتاد شــریف ما برای یک مصاحبه وقــت داده بود
وقتی در زمان تعیین شده مصاحبه کنندگان را دید که با 
دوربین فیلم برداری به دفترش رفته بودند، نظرش عوض 
شد و گفت: »من برای این کارها وقت ندارم. قبول کرده 
بــودم که یک نفر بیاید و فقط با هم حرف بزنیم نه اینکه 

از حرف هایم فیلم ضبط شود.«

zz اســتاد شریف ما گفت جلســه بعد، اول کالس حضور
غیاب می کند و اگر کسی بعد از حضور غیاب بیاید غیبت 
می خورد. جلسه بعد خود استاد 15 دقیقه تاخیر داشت 
و 15 دقیقه هم داشت مطالبی که قرار است درس بدهد 

را پای تخته می نوشت.

zz تمام شــدن زمــان امتحــان را اســتاد شــریف مــا 
اعــالم نکرد. امــا بعد از تمام شــدن امتحــان برای هر 
کســی که برگــه اش را تحویل مــی داد، میــزان تاخیر 
 در تحویــل برگــه را هــم یادداشــت می کــرد تــا نمره 

کم کند. 

zz دانشــجوی شــریف ما ســر کالس داشــت خودش
را کــش و قوس می داد. اســتاد گفــت:» قبول داری 
کارت زشــت بود؟ هــر جایی شــأن و آداب مخصوص 
خــودش را دارد. مثال اگر بروی خواســتگاری همین 
کار را می کنی؟« دانشــجو گفت: »خب اســتاد االن 

خواستگاری نیامدم که!«

zz استاد شــریف ما امتحان میان ترمش را تستی گرفته و
دلیلش ایــن بوده که برای امتحان گرفتن از یک کالس 

40 نفره وقت نداشته.

zz اســتاد شریف ما چند دانشــجو را به دلیل اینکه جزوه
نمی نوشتند از کالس بیرون انداخته است.

zz استاد شریف ما به دانشــجویانی که در کالس کناری
منتظر بودند امتحانشــان شروع شــود، گفت: »این ور 
کالسه. چرا در سطح هندیا عمل می کنید؟« دانشجوی 
شــریف ما هم گفت: »اســتاد چــرا نژادپرســتانه عمل 

می کنید؟«

وصلهپینه
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