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قرار بود »خوب« باشیم ولی...
اجتماعات بشری که پدید 
آمد، قانــون و مقررات جزو 
الینفــک ایــن اجتماعات 
آدمــی در زندگــی  شــد. 
کنــار  در  خــود  جمعــی 
همنوعانــش لزوم وجود قوانیــن را حس کرد و 
برای رها شدن از مشــکالتی بزرگ در جامعه، 
به تحمل ســختی های پایبندی بــه قانون تن 
داد. این عنصر حیاتی جامعه بشــری آنقدر در 
این چند هزار ســال زندگی انســان روی زمین 
جای خود را در اجتماعات باز کرد که انسان ها 
فرامــوش کردند چیــزی ورای ایــن قانون هم 
وجــود دارد که عدم پایبندی بــه آن، وجود هر 
قانونی را بی اثر خواهد کرد و حتی می تواند به 
وضع قوانین بد منجر شود و آن، چیزی نیست 

جز اخالق. 
شــاید نتــوان تعریفی جامــع و همه پســند از 
اخــالق ارائــه داد بــه گونــه ای که هــم مورد 
قبــول نســبی گرایان اخالق باشــد و هم مورد 
تاییــد مطلق گرایــان، هــم دینــداران و هــم 
مخالفان وجــود دین. ولی آنچه واضح اســت 
اینکــه در هــر جامعه ای اعمالــی غیراخالقی 
 محســوب می شــوند که همــگان بایــد از آنها 

پرهیز کنند.
گفــت  خواهنــد  برخــی  کــه  نــم  می دا
ناهنجاری هایی ممکن است طی سالیان دراز 
در فرهنــگ بــه هنجار بدل شــوند ولی جنس 
حرف من چیز دیگری اســت. ما انسان ها هم 
روح داریــم و هم جســم و قوانیــن ناظر به بعد 
جسمانی ما هســتند؛ همان بعدی که از ِگلی 
چســبنده و متعفن آفریده شــده و هر کاری از 
آن انتظار می رود و اخالق ناظر بر روح ماست؛ 
همان بخش لطیف که می تواند ما را به رشــد و 

تعالی برساند.
همــه مشــکالت جوامــع را اگــر بخواهیم با 
چوب ایــن قوانین موجود حــل کنیم، وضع 
همین می شود که می بینیم، هر روز جرم ها و 
جنایت های جدید دامنگیرمان خواهند شد. 
قانون محترم است ولی قانونی که روح اخالق 
و انســانیت بر آن حاکم باشــد، نه فردگرایی و 
خودخواهی. به جایی رسیده ایم که برای حل 
معضالتمان به مقابلــه به مثل روی آورده ایم. 
زمانــی فحش دادن عملــی غیراخالقی بود، 
االن روانشــناس به شــما می گوید اگر هنگام 
عصبانیت نتوانی فحش بدهی، بیمار هستی 
چــون نمی توانی خودت را تخلیــه کنی و کم 
نیستند از اینگونه مثال ها. وقتی می خواهیم 
همه  چیز را بــا همین نگاه حل کنیم، اینگونه 
می شــود که نه تنها مصادیــق جرم و جنایت و 
آزار و خشــونت کمرنگ نمی شــوند، بلکه این 
اعمال همه گیر هم خواهند شــد. شاهدیم و 
در خبرهــا می خوانیم و می شــنویم که جرائم 
زنانه شــده اند. کم کم باید منتظر باشــیم که 
مردهــا هم از آزار و خشــونت هایی که از زنان 
دیده اند، بگویند چون ما خواســته ایم همه با 
هم برابر باشــیم به  جای اینکه بخواهیم همه 

»خوب« باشیم.

سرمقاله
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وجود اسم دکتر گلشنی در پوستر یک برنامه به تنهایی 
صفحه  3 می تواند انگیزه خوبی برای  ... 

فاطمه بلوری کاشانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
صفحه  7 رشته شیمی دانشگاه صنعت شریف است ... 
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زینب محبی

صفحات4و 5

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

طرح: میالد مظفری
فصل پنجم  رادیو شریف

صدا را به تصویر کشیدیم.
رادیو شــریف تصویری 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

پرونده ای درباره وضعیت امنیت دختران دانشگاه صنعتی شریف

گام های لرزان
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»لطیف«ترین
جامعه اسالمی شــریف در هفته ای که گذشت، به مناسبت روز دانشجو، تصمیم 
گرفت ســه تا از مسئولین عالی رتبه نظام را به دانشگاه بیاورد، اما فقط روی کاغذ. 
جامعه اسالمی در این برنامه از دانشجوها دعوت کرد انتقادات خود را به مسئولین 
نظام جلوی دانشکده کامپیوتر روی طوماری بنویسند تا آن طومار به دفتر مسئولین 

تحویل داده شود. به عبارت دیگر، تمام برنامه های مناظره و سخنرانی و اعتراض و فریاد که سال های پیش روز 
دانشجو را مزین می کرد، امسال به نوشتن انتقادات روی کاغذ تقلیل یافت و با این کار جامعه اسالمی توانست 
عنوان »لطیف« ترین را کسب کند. امید است که حداقل منشی های دفاتر مسئولین به نامه نگاهی بیندازند. 

»استیو جابز«ترین
بســیاری از ما دانشــجوها کتابخانه مرکزی را با ســالن های مطالعه و کتاب های 
درسی اش می شناسیم و کسی از گنجینه خاک خورده کتاب های غیردرسی این 
کتابخانه خبر ندارد. کتابخانه مرکزی تعدادی از کتاب های پرفروش سال را، پیش 
از آنکه به مجموعه کتابخانه اضافه شــوند، در همکف کتابخانه در معرض نمایش 

قرار داد تا دانشجوها از آنها بازدید کنند و با کتب غیردرسی و پرفروش بازار که می توانند از کتابخانه به امانت 
بگیرند، بیشتر آشنا شوند. ما هم تصمیم گرفتیم جایزه »استیو جابز«ترین را به کتابخانه مرکزی اهدا کنیم 

تا نوآوری هایی از این دست همچنان ادامه یابد. 
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عکس خبری

چقدر عوض شدیم؟
روز دوشــنبه، 19 آذر، بســیج شــریف تریبــون 
آزادی برگــزار کرد که موضوع آن مقایســه ایران 
در ســال پیرپزی انقــالب یعنــی 1357 و ایران 
در ســال 1397 بــود. از این برنامه کــه در کنار 
ســلف برگزار شد، اســتقبال خوبی به عمل آمد 
و شــرکت کنندگان از جنبه های مختلفی به این 
موضوع پرداختند و بــه تفاوت های این دو دوره 
در حوزه های مختلف اشاره کردند. برای دانشگاه 
مــا هنــوز خاطره تلــخ جرم انــگاری صحبت در 
تریبون آزاد پاک نشده است اما این دانشجویان 
 هســتند که در نهایت باید از »آزاد« بودن تریبون 

دفاع کنند.
منبع عکس: کانال بسیج شریف

والیبــال  قهرمانــی  مســابقات  گزارش
بین دانشــکده ای کــه همزمان با سام ستارزاده

فینال بازی های فوتســال اســتاد - دانشجو در سالن 
قهرمانی آغاز شــد، یکی از رویدادهای ورزشی جذاب 
ترم جاری دانشــگاه صنعتی شــریف بود. سه شــنبه 
گذشــته دیــدار نهایــی والیبــال بین دانشــکده های 
مهندسی شــیمی و نفت با مهندســی مکانیک مانند 
فینال دو هفته پیش فوتسال استاد - دانشجو با استقبال 
گسترده دانشجویان روبه رو شد به گونه ای که عالوه بر 
سکوها، حتی دوچرخه ها و میزهای بالاستفاده واقع 
در باالی سکوی سالن استاد جباری به عنوان سکوهای 
ویژه مورد استفاده دانشجویان قرار گرفتند. نکته جالب 
این دیدار این بود که عده کثیری از تماشاگران حاضر 
در سالن عضو هیچ یک از دو دانشکده مذکور نبودند و 
صرفا برای لذت بردن از یک جو ورزشــی دانشجویی پا 

به سالن گذاشته بودند.

فینال بوی انتقام می داد
دو دانشــکده فینالیست پیش تر و در دور گروهی دوم 
با یکدیگر رودررو شــده و این تقابل با پیروزی 2 بر یک 
م. شــیمی و نفت پایان یافته بــود. اما دیدار نهایی در 
5 ست برگزار می شــد و هر تیم برای پیروزی به کسب 
3 ست نیاز داشــت. بالفاصله پس از پیروزی 3 بر یک 
دانشکده مواد بر دانشکده صنایع در دیدار رده بندی، 
شرایط مهیای آغاز دیدار نفسگیر قهرمانی شد و تعداد 
تماشاگران حاضر در ســالن به سرعت افزایش یافت. 
بازی میان دو تیم از همان ســت نخســت پرحرارت و 
دیدنی آغاز شــد. در این میان، ســر دادن شعارهای 
منظم دانشــجویان م. شــیمی و تشــویق های پرشور 
مکانیکی ها جذابیت و حساســیت بازی را دوچندان 
کرد. البته درون زمین نیز دیدار از کیفیت فنی باالیی 
برخوردار بود. آبشــارهایی که هــر دو تیم با آنها زمین 

رقیــب را هدف می گرفتند، فراتر از ســطح بازی های 
دانشگاه - حتی دیدار رده بندی - بود. 

با گذشت زمان از بازی، هیجان و استرس هم در زمین 
و هم روی سکوها بیشــتر و بیشتر می شد. ست اول با 
پیروزی 25 - 19 م. شــیمی و نفــت پایان یافت اما در 
ســت دوم هر دو تیم پا به پای هــم پیش رفتند. در این 
ســت مکانیکی ها کمی برتری داشتند و بر اثر افزایش 
اشتباهات م. شــیمی و نفت در مقطعی 18 بر 14 نیز 
از حریف خود پیش افتادند. ولی نارنجی پوشان دوباره 
ســت را در عدد 18 به تساوی کشاندند. البته شاهکار 
بزرگ نفتی ها در انتهای ست بود؛ جایی که 24 بر 22 
عقب افتاده بودند و مکانیکی ها برای کسب ست تنها 
به یک امتیاز نیاز داشتند ولی مهندسان شیمی و نفت 
4 امتیاز متوالی به دست آوردند و 26 بر 24 پیروز ست 

دوم شدند.

سکوها ناآرام شدند
پس از ست دوم، جمعی از هواداران مکانیک ناامیدانه 
ســالن را ترک کردند ولی عده دیگری هم باقی ماندند و 
تصمیم گرفتند تا لحظه آخر به تشویق نماینده دانشکده 
خود بپردازند. در ســت ســوم متاســفانه تنــش میان 
هواداران دو تیم که در ست اول تنها به تشویق تیم خود 
می پرداختند، شدت گرفت و شعارها بیش از پیش رنگ 
منشور به خود گرفتند. صحنه های داوری مشکوک ست 
ســوم نیز هیزمی بود بر آتش تنش میان سکوها. در این 
ست مکانیکی ها که با افت روحیه قابل توجهی مواجه 
بودند، موفق به جبران شکست دو ست قبل نشدند و با 
قبول باخت 25 بر 18 در ست پایانی، فینال را 3 بر صفر 
به م. شیمی و نفت واگذار کردند. البته تشویق حماسی 
و جانانه مکانیکی های روی سکو پس از پایان بازی نشان 
داد که طوسی پوشــان این دانشــکده در این تورنمنت 

نماینده شایسته ای برای دانشکده شان بودند.

سه شنبه داغ سالن جباری

م.شیمی -  نفت دبل کرد و جام گرفت
یکشنبه

Ó	 جشن شب یلدا: چراغ جشن های شب یلدا را
دانشکده انرژی روشن می کند. جشن بزرگ 
شب یلدای دانشکده انرژی ساعت 17 تا 20 
در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار می شود؛ 
همراه با موســیقی، تئاتــر و حافظ خوانی 
بــا حضــور اســتاد عبدالجبــار کاکایــی.

دوشنبه
Ó	 زنــگ پژوهش: زنــگ پژوهش بــا موضوع

»ربات جراح ســینا« با ارائــه دکتر علیرضا 
میرباقــری از ســاعت 16:30 در ســمعی 
بصری 1 دانشکده مکانیک برگزار می شود. 

Ó	 کارگاه مقاله نویســی: کتابخانــه مرکزی به
مناســبت هفته پژوهــش تعــدادی کارگاه 
آموزشــی با موضوع »مقاله« برگزار می کند. 
برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به کانال 

تلگرامی shariflibrary@ مراجعه کنید.

سه شنبه 
Ó	 روز فیزیک: برنامه »روز فیزیک« به مناسبت

هفتــه پژوهش از ســاعت 8:30 تــا 17 در 
دانشــکده فیزیــک برگزار می شــود. برای 
ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر به کانال 
 @anjoman_elmi_phys_sut تلگرامــی

مراجعه کنید. 
Ó	 همایــش: اولیــن همایش »از مهندســی

بــه علوم انســانی« بــا معرفی رشــته های 
حقوق بین الملل، علوم سیاسی، فلسفه و 
جامعه شناســی از ساعت 15 تا 19:30 در 
سالن جابر دانشکده شیمی برگزار می شود. 
برای ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر به 

کانال تلگرامی e2h97@ مراجعه کنید.
Ó	 برنامه شب یلدا: دورهمی شب یلدای گروه

کوه ساعت 17:30 در سالن خواجه نصیر 
)طبقه چهارم سلف( برگزار می شود.

Ó	 دانشــگاه مســجد  هفتگــی:  هیــات 
سه شــنبه ها از اذان مغرب بــه مدت یک و 
نیم ساعت میزبان جلسات هیات هفتگی 
اســت. ســخنران این جلســات، روحانی 
خوش اخالق هیات الزهرا)س(، حاج آقای 
هدایت هستند. حسن ختام جلسه هم یک 

املت صمیمی خواهد بود! 

چهارشنبه
Ó	 کارگاه آموزشــی: کارگاه »آموزش مدیریت

روابط عاطفی/ آموزش مهارت های ارتباط 
موثر« از ســاعت 13 تا 18 در مرکز مشاوره 
دانشــگاه برگزار می شــود. برای ثبت نام و 
کسب اطالعات بیشــتر به کانال تلگرامی 

sh_counseling@ مراجعه کنید.

پنجشنبه
Ó	 درس اخالق: »درس اخالق« حوزه شریف

هر هفته بعد از نماز ظهر و عصر در مســجد 
دانشگاه برگزار می شود. حضور برای عموم 

آزاد است.
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»پرسر و صدا«ترین
اگر ســال پیش در جشنواره هنر شریف یا جشنواره موسیقی شریف شرکت کرده 
باشید، حتما صدای موسیقی ارکستر کالسیک شریف به گوشتان خورده است. این 
ارکستر بیش از یک سال است که کار خود را شروع کرده و تقریبا هر ترم فراخوانی 
منتشر می کند تا دانشجویان عالقه مند بتوانند به آن ملحق شوند. ارکستر کالسیک 

شــریف هم در جشــنواره هنر و هم در جشــنواره صبا در اجراهای گروهی مقام اول را کسب کرده و اجرای 
امسال آن شنبه هشتم دی ماه در فرهنگسرای ارسباران خواهد بود. بدین ترتیب، ارکستر کالسیک شریف 

عنوان »پرسر و صدا«ترین را به خود اختصاص داد. 

»قیمه در ماست«ترین
کانون فرهنگی خوابگاه شــهید احمدی روشن هفته قبل از افراد مختلفی دعوت 
کــرده بود که برای دانشــجویان صحبت کنند. تا اینجا همــه چیز طبیعی به نظر 
می رســید، اما ناگهان توجه مان به مناســبت این رویداد جلب شد. در پوستر این 
برنامه، مناسبت آن فرارسیدن سالروز تسخیر النه جاسوسی و روز دانشجو عنوان 

شــده بود. این امر ما را یاد یکی از گروه های دانشــجویی انداخت که به دلیل اثبات فعال  بودن گروه، از 13 
آبان تا روز دانشجو جام PES برگزار کرد. کانون فرهنگی خوابگاه با این برنامه عنوان »قیمه در ماست«ترین 

را از آن خود کرد. 
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وجود اسم دکتر گلشنی  در پوســتر یــک برنامه گزارش
به تنهایــی می توانــد انگیــزه خوبی برای 
شــرکت در آن باشــد؛ اســتاد بازنشســته 
دانشــگاه کــه از بهمن مــاه پارســال، بــا 
ســخنرانی انتقــادی اش دربــاره وضــع 
دانشگاه، حسابی نامش سر زبان ها افتاده 
و هرچند وقت یک بار مواضع انتقادی خود 
را از تریبون های مختلف تکرار می کند. این 
 بار انجمن اسالمی دانشجویان مستقل که 
پاییز بی سر و صدایی را پشت سر گذاشته ، 
به مناســبت روز دانشــجو از عضو حقیقی 
شورای عالی انقالب فرهنگی دعوت کرده 
 بــود دربــاره »نیــاز جامعــه علمــی ما به 
خودباوری و خوداتکایی« صحبت کند. روز 
سه شــنبه، 20 آذر، آمفی تئاتــر مرکــزی 
دانشــگاه میزبان برنامه ای بــود که تقریبا 
نیمی از صندلی ها به  واســطه آن پر شــده 

بود. 

کوله باری از دانش و تجربه
در ابتــدای برنامــه کلیپــی دربــاره دکتر 
گلشنی پخش شد که در آن به ابعاد مختلف 
و نقاط برجســته زندگی او اشــاره داشت: 
سوابق تحصیلی و پژوهشــی، افتخارات، 
کتاب های منتشرشده، سمت های علمی 
و فرهنگی، موسســه ها و بنیادهایی که به 
 وســیله دکتر گلشــنی بنیان نهاده شده، 
دیدار با شخصیت های مهم ایران و جهان، 
ســخنرانی  در کنفرانس هــای گوناگون و 
تصاویــری از ســال های دور و نزدیک. بعد 
از پخش ایــن کلیپ، دکتر گلشــنی که از 
همان ابتدا در سالن حضور داشت، پشت 
تریبون رفــت و صحبت های خــود را مثل 
همیشه با لهجه شیرین اصفهانی با موضوع 
نبــود حــس خودبــاوری و خوداتکایی در 

مسئولین، جامعه و نسل جوان آغاز کرد.

همه باید توجه کنند 
دکتــر گلشــنی موضــوع خودبــاوری و 
خوداتکایی را هم برای آنهایی که به اسالم 
اعتقاد دارند و هم برای کسانی که به ایران 
و اســتقالل آن عالقه منــد هســتند، مهم 
دانســت. او بــا انتقاد از نگاه بــه بیرون در 
مسئولین کشور، از نفوذ عوامل خارجی در 
دستگاه های مختلف کشور گفت که برای 
از بین بردن این حس مشغول کار هستند 
و از دانشگاه ها به  عنوان یکی  از مهم ترین 
مجراهای نفوذ بهره می برند. استاد سابق 
فیزیک دانشــگاه بــا بیان چنــد نمونه از 
خاطــرات و تجربه های خود بــه این نکته 
اشاره کرد که کشــورهای غربی در تالش 
هســتند با تضعیف حس خودباوری مانع 

رشد کشورهای اسالمی شوند. 

اسالم مهجور
گلشــنی، بعد از این مقدمه، به نظر اسالم 
دربــاره رابطه مســلمانان با پیروان ســایر 
ادیــان و عقب ماندگی و مقلد بودن جوامع 
اســالمی با وجود توصیه های اسالم برای 
توجــه بــه علــم و تالش بــرای پیشــرفت 
پرداخــت و در ادامــه، با اشــاره به برخی 
آیــات و روایــات و قواعــد فقهی، تســلط 
غیرمســلمانان را بر مسلمانان - طبق نظر 
اســالم - جایز ندانســت. او اعتقاد داشت 
کــه علــت عقب ماندگی مســلمانان عمل 
نکردن به قرآن و دســتورهای اسالم است 
چراکه قــرآن به صراحت از مــا می خواهد 
در طبیعت گــردش و تفکر کنیم که همان 
بعد تجربی و نظری کار علمی است و ما از 
آن غافل بوده ایم. بنابر صحبت های دکتر 
گلشنی، وجود ضعف در دانش و فناوری و 

تولید باعث می شود دشمن بتواند خواسته 
خــود را به ما تحمیل کنــد: »به تعداد زیاد 
مقاالت افتخار می کنیم و همه چیز را وارد 
می کنیــم. روز بــه  روز واردات مــا افزایش 
می یابد و ما توجهی به اولویت ها و نیازهای 

کشور نداریم.«
فیزیکــدان سرشــناس ایرانی بــه حضور 
پروفسور عبدالسالم، برنده مسلمان جایزه 
نوبــل فیزیک، در ایران و دیــدار با آیت ا... 
خامنه ای در ســال 67 اشاره کرد که در آن 
دیدار عبدالســالم به لزوم خودکفایی بعد 

از پایان جنگ با عراق تاکید کرده  است.

دانشگاه در خدمت ملت
گلشــنی در ادامــه بــه ســخنانی از امام 
خمینی)ره( اشــاره کــرد که دانشــگاه را 
در خدمت ملت می خواهــد تا جامعه را از 
وابستگی رها سازد و استقالل را به ارمغان 
بیاورد و از تشــویق دانشــجوها از ســوی 
اســاتید برای مهاجرت به خــارج و تعریف 
معیارهای نادرســت ماننــد مقاله محوری 
انتقاد کرد: »من در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی عرض کردم که ما در سال 2005 
حدود هشــت هزار مقاله داشــتیم که این 
رقــم در ســال 2012 به حــدود 40 هزار 
رســیده است. سوال بنده در شورا این بود 
که آیا واردات ما به همین نســبت کم شده 
و یا صــادرات ما در این مدت افزایش یافته 
است؟« او مهم ترین مساله جامعه را حفظ 
استقالل همه جانبه و سربلندی در سطح 
جهانی بیان کرد و از وضعیت عقب ماندگی 
فناوری در ایران که به واردات و وابستگی به 
خارج منجر می شود، گله مند بود و کاهش 
مصــرف و افزایش تولید و صادرات را الزمه 
اقتصاد مقاومتی دانست. گلشنی رهایی 
از اقتصــاد متکی به نفــت، کنترل واردات 
لجام گسیخته، تالش در جهت خودکفایی، 
تقویــت بنیــان تولید داخلــی، تولید علم 
و فنــاوری و تقویت دیپلماســی اقتصادی 
را از جملــه راهکارهای پیشــنهادی برای 
پیشرفت معرفی کرد که الزمه آن خودباوری 

و خوداتکایی است. 

احساس حقارت؛ شاه کلید مشکالت
علت نبود خودباوری در جوامع اسالمی، از 
دیدگاه دکتر گلشنی، ضعف هویت دینی و 
ملی و احساس حقارت نسبت به غرب است 
که همین مساله موجب بستن قراردادهای 
مختلف از سوی دانشــگاهی مثل شریف 
با دانشــگاه های سطح پایین غربی و عدم 
توجه به نیازهــای اصلی و تقلید کورکورانه 
از غرب می شــود. در نتیجــه  همین حس 

حقارت، بســیاری از جوانــان ما - با وجود 
فراهم  بودن امکانات در داخل کشور - قصد 
ادامه تحصیل در کشورهای غربی را دارند. 
از نظر او، محصول دانشگاه باید نیاز جامعه 
را رفــع کند و نام ایرانی هــا نیز می تواند در 
زمره نوآوران علمی جهان مطرح شود: »ما 
در حال حاضر مشق نویس غرب هستیم در 
حالی  که باید سرمشق نویس باشیم. ما به 
علم و فناوری غرب نیــاز داریم ولی باید با 
چشم باز آن را اخذ کنیم و تقلید کورکورانه 

انجام ندهیم.« 

نگاه کل نگر به جای جزئی نگر
موســس گــروه فلســفه علــم دانشــگاه 
شــریف در بخش پایانی صحبت هایش به 
موضــوع پرهیز از دید ابــزاری و جزئی نگر 
در دانشــگاه ها و ضــرورت توجــه به علوم 
انســانی و فلســفه - مانند دانشــگاه های 
برتر جهان - و برخــورداری از دید کل نگر 
پرداخت که باعث شناخت نیازها و تعیین 

صحیح اولویت ها می شود. 

انتقادی به من وارد نیست
پــس از پایان صحبت ها، نوبت به پرســش 
و پاســخ دانشــجویان رســید. گلشنی در 
پاسخ به سوالی درباره تعداد زیاد مقاالت و 
افتخار مسئولین به این آمار گفت: »تحلیل 
آمار مقاالت باید با دقت انجام شــود. بنده 
حدود 10 ســال پیش مقاالت چاپ شــده 
را در رشــته های مختلف بررسی کردم. در 
بیشتر رشــته ها بیش از 50 درصد مقاالت 
در مجالت سطح پایین منتشر شده  بودند. 
از ســوی دیگر، مقاالت با نیازهای جامعه 
متناســب نیســتند. همچنین، رهبری از 
ارائه آمار غلط به خودشــان گله دارند. در 
علم کیفیت بســیار مهم تر از کمیت است 

به  گونه ای که برخــی برندگان جایزه نوبل 
تعداد اندکی مقاله داشــته اند«. در پاسخ 
به سوال یکی از دانشجویان، عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی تدوین نقشه جامع 
علمــی کشــور را بــدون در نظــر گرفتــن 
واقعیات دانست و اعتقاد داشت که تعیین 
اولویت هــای علم و فناوری کشــور باید با 
همفکــری متخصصان حوزه های مختلف 
صورت بگیرد تا اولویت ها براساس نیازهای 
واقعــی جامعــه مشــخص شــود. یکی از 
دانشجوها درباره وظیفه دانشجو در شرایط 
موجود پرسید که در پاسخ، دکتر به وظیفه 
تشکل های دانشجویی برای بررسی و رصد 
وضع موجــود و انعــکاس و ارائه تحلیل ها 
و راهکارها در ســطح مســئولین و جامعه 
اشاره کرد. سوال یکی دیگر از دانشجوها 
به حضور دکتر گلشــنی در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی و نقش او در سیاستگذاری 
علم و فناوری کشور اشاره داشت که چرا از 
پدیده هایی مانند مقاله زدگی و رشد بیش 
 از نیاز تعداد دانشــگاه ها جلوگیری نکرده 
است. گلشنی در پاسخ، بیشترین انتقادها 
را از شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی 
خود دانست که هم در جلسات شورا و هم 
در مطبوعات انعکاس داشته است: »بنده 
در این زمینه وظیفه خود را به عنوان یک نفر 
انجام داده ام و ایرادی به من وارد نیســت، 
ولی تنها هستم.« در پاسخ به سوالی درباره 
پیر بودن اعضای شورا و عدم حضور جوانان 
و دانشجویان در آن، گلشنی گفت: »شورا 
وظیفه دارد در ســال جلســاتی با اساتید 
دانشــگاه برای بحث و تبادل  نظر داشــته 
باشد که این جریان االن وجود ندارد. شما 
دانشجویان باید از راه های مختلف نظرات 
خود را به شورا برسانید تا در جلسات شورا 

این مسائل مطرح شود«.

گزیده صحبت های دکتر گلشنی در مراسم روز دانشجوی انجمن اسالمی مستقل

از احساس حقارت تا خودباوری و خوداتکایی
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دیگــر از حمایت هــای پــدر و مادر  خبــری نیســت. دختر خانــواده پرونده
تصمیم گرفته است به دانشگاه برود. بعد از 12 سال که 
همراه خانواده یا سرویس مطمئن صبح به مدرسه رفته 
و ظهر به آغوش خانواده برگشــته، حــاال پایش را برای 
اولین بار به تنهایــی در جامعه می گذارد؛ همان جا که 
می گوینــد پر از گرگ اســت. ابتدا لــرزان، مضطرب و 
بااحتیاط گام برمی دارد تا اینکه به شرایط عادت می کند 

و به سمت پیشرفت و موفقیت و فتح دنیا می رود. 
همین جاست که می بیند راه آنقدرها هم هموار نیست؛ 
همان لحظه که با آن گرگ های خیالی در دنیای واقعی 
روبه رو می شود؛ همان جا که برای اولین بار می ترسد، 
تعجــب می کند، فرار می کند و یــا انتخاب می کند که 

ساکت باشد. 
اولین مواجهه مهم است. درست از همان زمان است 
که دیگر از آن قدم های محکم خبری نیست. همیشه 
تــرس و اضطرابی قدم های دختر را لرزان و هراســان 

می کند. ولی او تصمیم گرفته اســت دنیا را فتح کند. 
پس می ماند، می جنگد و از خود محافظت می کند...
مــا دخترها هر روز از دوســتانمان چنیــن جمالتی را 
می شنویم: »امروز که به دانشگاه می آمدم مردی...«، 
»امروز توی دانشــگاه فالن پســر...«، »فالن کارمند 
دانشــگاه به من گفــت...«، »رفتم اتاق اســتاد برای 
پرسیدن یک سوال ولی...«. شاید برای پسرها خواندن 
کامل شده جمالت باال یک سرگرمی جذاب باشد، ولی 
آن دختری که این جمالت را می گوید قصدش سرگرم 
کردن دوستانش نیســت و فقط برای اینکه کمی آرام 

شود قضیه را با آنها درمیان می گذارد.
مدتی است که موضوع آزار زنان بسیار پررنگ شده و ما 
هم تصمیم گرفتیم برای بررســی این مساله به جامعه 
کوچک خودمان، یعنی دانشــگاه و خوابگاه، نگاهی 
بیندازیــم و اوضاع امنیت دختران را در آنجا بررســی 
کنیم. پرسشنامه ای بین تعدادی از دختران دانشجو 
پخش شد و نتایج تقریبا همان بود که حدس می زدیم 

و یادآور َمثل قدیمی مشــت نمونه ای اســت از خروار. 
در جامعه ای کــه آزار دادن زنان برای برخی مردان به 
عادت و شــاید لذت بدل شده است، این انتظار وجود 
دارد که دختران دانشــجو هم در دانشگاه و اطراف آن 

با این پدیده بسیار روبه رو شوند.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده از 290 نفری که 
پرسشــنامه روزنامه را پــر کرده اند، تنهــا 65 نفر تا به 
حال با هیچ یک از مصادیق آزار روبه رو نشده اند که 44 
نفر از آنها ورودی 96 یا 97 هســتند و هنوز راه زیادی 

در پیش دارند. 
مصادیقی که بــرای آزار در نظر گرفته ایم، عبارتند از: 
ســرقت وســایل، متلک، آزار با وســیله نقلیه، تعقیب 
کردن، نگاه خیره و آزاردهنده، پیشــنهاد آزاردهنده، 
تهدیــد، عکس بــرداری و فیلم بــرداری مخفیانــه، 
دســت درازی، عورت نمایــی و تجــاوز. جالب اســت 
کــه برخی از مــردان از آزار بودن بعضــی از موارد باال 
بی اطالع هســتند. در واقــع، در منظومه فکری آنها، 

گام هـــــــــــــــــــــای لرزان لطفا مرا نبینید
روزنامــه  بچه هــای  بــا  آزاده میرشکاک 
خداحافظــی می کنم. به ســمت دِر شــمالی 
دانشــگاه راه  می افتم. از کنار ســاختمان های 
آجری که نور کمرنگ غروب خوشرنگ ترشــان 
کــرده، می گــذرم و بیــرون می زنم. به راســت 
می پیچم تا برســم ســر اولین کوچــه  که چراغ 
مغازه هایش روشن است. منتظر می مانم. چیزی 
نگذشته که اولین ماشین جلوی پایم می ایستد! 
به روی خودم نمی آورم. تماس می گیرم. می گویم 
که کجا ایستاده ام. می گوید شارژ باتری  موبایلم 
دارد تمام می شود، توی راهم، ترافیک است... 
قبل از اینکه بپرسم کجای راه؟ قطع می شود و 
بعد از آن مشترک مورد نظر در دسترس نیست. 
چاره ای جز منتظر ماندن ندارم. تاریک شــده 
است دیگر. سردم شده. هوا بوی باران می دهد. 
رانند ه ها یکی پس از دیگری ترمز می زنند. گاهی 
دنده عقــب می گیرنــد. گاهی شیشــه را پایین 
می آورنــد و حرفی می زنند... خودم را می زنم به 
نشــنیدن... چرا نمی رســد؟ بروم یا بمانم؟ اگر 
همین  که من رفتم او برسد و دنبالم بگردد و پیدا 

نکند و نگران شود چه؟ 
چرا ول نمی کنند این رانندگان به ظاهر محترم؟ 
هرچه خلوت تر می شــود، به تعــداد رانندگانی 
که البد بــرای رضای خدا می خواهند مرا هرجا 
که می خواهم برســانند، اضافه می شــود. من 
در دو قدمــی یکی از مهم ترین دانشــگاه های 
کشور - و بلکه به زعم شریفی ها، مهم ترین شان - 
ایستاده ام، منتظر آقای همسر و از هجوم ناامنی 
محیط اطراف هراســانم. یک ساعت گذشته و 
کفــرم باال آمده از پیشــنهادهای غیرمحترمانه 
رانندگاِن ســر شِب این خیاباِن باریِک یک طرفه  
شــرقی - غربــی. رفتــار راننده ها یــک طرف، 
سنگینی نگاه میوه فروش ســر کوچه و شاگرد 
مغازه اش یک طرف. بد نگاه می کنند. چپ چپ 
نــگاه می کنند. نه به راننده ها کــه به من. انگار 
جرمی مرتکب شده ام و همین که ایستاده ام سر 
کوچه، حق داده ام به آنها که با وقاحت دنده عقب 
بگیرند توی کوچه به دنبالم یا بوق بزنند و قیمت 
هم پیشنهاد بدهند! چرا میوه فروش به آن آقایان 
بد نــگاه نمی کند؟ چرا در عــوض هربار به من 
نگاه می کند، ســرش را طوری به چپ و راست 
تــکان می دهد و لب هایش را طوری می جنباند 
که انگار... چقدر از دست شوهرم عصبانی ام و 
چقدر دلشوره دارم که نکند اتفاقی افتاده باشد 

برایش که این همه منتظرم گذاشته. 
چرا بودِن من، حضور مــن در خیابان و انتظارم 
و تنها بودنم، این همه محل اشکال است؟ دلم 
می خواهد نامرئی شوم تا رسیدن همسرم. باران 
نم نمک شــروع کرده به باریدن. می لرزم. سردم 

شده یا ترسیده ام یا عصبانی ام؟ 
بیشــتر عصبانــی ام. این خشــم را بارهــا و در 
موقعیت های مختلف تجربه کرده ام. بارها دلم 
خواســته با صدای بلنــد فریاد بزنــم: لطفا مرا 
نبینید. بارها به لطف بعضی از برادران دینی ام! 
از »امنیت« و »احساس امنیت« که ابتدایی ترین 
حق انسانی من است، محروم مانده ام. و خوب 
می دانم که ایــن تجربه  مشــترک قاطبه  زنان و 
دختران این مرز و بوم اســت. امــا کاش این بار 
ایــن تجربه  ناخوشــایند را اینجــا و در محدوده 
دانشگاه شریف از سر نمی گذراندم.  باالخره با 
رسیدن همسرم از آن وضعیت خالص می شوم. 
می نشــینم توی ماشین. نه غر می زنم و نه دعوا 
می کنــم. فقط به این فکــر می کنم که دختران 
کم سن و سال دانشجو در چنین موقعیت هایی 
چه بایــد بکننــد؟ و از خودم می پرســم چطور 
می شود حریم یک دانشگاه را الاقل تا چندصد 

متر آن طرف تر از نرده هایش حفظ کرد؟

کدام نوع مزاحمت ها را تا به حال تجربه کرده اید؟

متلک  نگاه خیره 
و آزاردهنده

هیچ یک از 
این اتفاقات 
برایم نیفتاده

 آزار با 
وسیله نقلیه

تعقیب کردن پیشنهاد 
آزاردهنده

دست درازی عورت نمایی سرقت 
وسایل

تهدید فیلم برداری یا 
عکس برداری 

مخفیانه

سایر تجاوز

%55
%51

%22
%21 %20

%17

%11
%9

%5
%3

%1 %1 0

امنیت  وضعیت  درباره  پرونده ای 
دختران دانشگاه صنعتی شریف
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برخی از این رفتارها عادی یا واکنشی طبیعی در قبال 
عملکرد طرف مقابل محسوب می شود. 

بیشــتر مــوارد آزاری که مشــاهده شــده در مســیر 
خوابــگاه تا دانشــگاه بوده اســت که بــه  خاطر بافت 
خاص منطقه ای که دانشــگاه و خوابگاه ها در آن قرار 
گرفته انــد، خیلی دور از انتظار نیســت. متلک و نگاه 
خیره و آزاردهنده آزارهایی هستند که دختران بیشتر 
از بقیه آزارها با آنها مواجه می شوند؛ مواردی که به نظر 
می رســد آموزش راه حل اصلی  آنها باشــد. بعد از این 
دو مورد، تعقیب و آزار با وسیله نقلیه بیشترین تکرار را 
داشته اند که با امن سازی محیط تا حد زیادی می توان 

از آنها جلوگیری کرد.
بازه زمانی که آزارها بیشتر در آن رخ داده، بین ساعت 9 
صبح تا 18 است؛ زمانی که اغلب کالس های دانشگاه 
در آن برگزار می شــود و البته بیشــترین تردد دختران 
نیز در آن صــورت می گیرد. در طول ایــن بازه، طبق 
اظهارات دختران، در ساعات اولیه صبح و نزدیک ظهر 
که کوچه ها و خیابان های اطراف دانشــگاه خلوت تر 

هستند، موارد آزار بیشتر بوده است. 
نکته جالب توجه در اظهارات دختران دانشجو، واکنش 
آنها در مقابل آزارهایی اســت که می بینند. اغلب آنها 
)حدود 74 درصد( ســکوت را به عنــوان تنها واکنش 
انتخاب کرده انــد. دلیل این ســکوت می تواند ترس 
از مقابله یــا عدم آگاهی از نوع مقابله درســت و عدم 
اعتماد به افراد حاضــر در محل برای کمک گرفتن از 
آنها باشــد. بعد از مواجهه با آزار، تعداد بســیار کمی 
از دختــران )کمتــر از 4 درصــد( موضــوع را پیگیری 
کرده اند و به پلیس یا مســئولین خوابگاه یا دانشــگاه 
اطالع داده اند. یک دلیل برای عدم پیگیری می تواند 
ناامیدی از نتیجه بخش بودن آن باشد )فقط یک نفر از 
پیگیری به نتیجه رسیده است!(. ولی آنچه به وضوح به 
چشم می آید، نوعی خودسانسوری در این قضیه است 

که احتماال به  خاطر فضای فرهنگی موجود اســت که 
ابتدا دختر قضاوت می شــود و او مقصر اولیه شناخته 
می شود. این خودسانسوری در زمینه درمیان گذاشتن 
آزار ایجادشده با اطرافیان هم تا حدی دیده می شود. 
در بهتریــن حالت، افــراد ترجیح می دهنــد قضیه را 
فقط با دوستانشــان مطرح کنند و 41 درصد از افراد 
گفته اند که اصوال چنین مواردی را با هیچ کس درمیان 
نمی گذارند. این خودسانســوری تا جایی پیش رفته 
اســت که در فرم هایی که افراد بدون نام و مشخصات 
پر کرده اند، از شرح واقعه ابا داشته  و جز تعداد کمی، 
بقیه هیــچ توضیحی درباره اتفاقی کــه برای آنها رخ 

داده است، نداده اند. 

در وضع موجود چه باید کرد؟
در نگاه اول به نظر می رســد آموزش و آگاهی بخشی 
به افراد نقــش مهمی در کاهش آزارها و آســیب های 
ناشی از آن  داشته باشــد. با توجه به اینکه 44 درصد 
از افرادی که آزار رســانده اند داخل دانشگاه بوده اند 
)شامل دانشجویان، کارمندان و استادان(، مشخص 
می شود که ارائه آموزش هایی به افراد داخل دانشگاه 
می تواند بخش قابل توجهی از آزارها را کم کند. اطالع 
از مصادیــق آزار برای مــردان و اطــالع از رفتارهایی 
که ممکن اســت اشــخاص را به آزار تحریک کند برای 
دختــران، از جمله این آموزش های مورد نیاز اســت. 
از دیگــر آموزش هــای الزم، نحــوه برخــورد بــا آزار و 

آزاردهنده است.
در مرحلــه بعــد باید بدانیم که درســت اســت برخی 
مســائل در جامعه تابو هســتند، ولــی صحبت کردن 
از آنها در جای خود تابو نیســت و اتفاقا نیاز اســت که 
مســائل اینچنینی مطرح شــوند تا چاره ای برای آنها 
اندیشــیده شــود. صحبت نکردن از ناهنجاری ها به 

معنای نبودنشان یا راه چاره آنها نیست.

بعــد از لزوم وجود آموزش، فــرای اهرم های بازدارنده 
قانونــی، باید به ایجاد یــک جریــان اجتماعی برای 
جلوگیری از تکــرار این برخوردها بیندیشــیم. الزمه 
شــکل گیری چنیــن جریانی حضور خــود مردان در 
صحنه مبارزه با آزار زنان است. مردان اوال باید مصادیق 
آزار را بشناســند و ثانیا درک کنند که زنان هم مثل آنها 
حق اســتفاده حضور در جامعه را دارند و خودشان از 
انجام چنین رفتارهایی یکدیگر را منع کنند. همه باید 
بدانیم وجود یک محیط ســالم در جامعه برای حضور 
زن به همراه ارزش هایش حق طبیعی او اســت و برای 
ایجاد چنین فضایی سعی کنیم. ضمانت حقوقی هرگز 
نمی تواند به تنهایی مساله آزار را حل کند و اگر ضمانت 
اخالقی و اجتماعی وجود نداشته باشد، اوضاع شاید 
فقط کمی بهتر بشود و مشکل به صورت ریشه ای حل 

نخواهد شد.
بیــن خود دختران هم آنچه بســیار پراهمیت اســت، 
حمایت آنها از یکدیگر هنگام برخورد با چنین مسائلی 
اســت. در بســیاری از مواردی که دختــران آزاردیده 
تجربه شــان را با اطرافیانشــان در میان گذاشــته اند، 
همــدردی تنها واکنش طرف مقابل بــوده و حمایتی 
از طــرف او صورت نگرفته اســت. در فرهنگ موجود 
در جامعه ما، پیگیــری فردی هزینه زیادی را به دختر 
آزاردیده تحمیل می کند. بنابراین اگر جمعی از افراد 
آســیب دیده یا در معرض آســیب پیگیر حل مســاله 
باشند، بار این پیگیری بر گردن جمعی از افراد می افتد 

و هزینه های فردی کاهش می یابد. 

از دانشگاه چه انتظاری داریم؟
Ó	 تخصیص دفتری برای مراجعــه افرادی که با آزار

روبه رو می شــوند، چه دختر و چه پسر؛ جایی که 
دانشجویان بدانند بدون ایجاد مشکلی برایشان 
می توانند با اطمینان مساله شان را مطرح کنند و 
پیگیر حل آن باشند و هنگام پیگیری تبعیضی بین 
دانشجو و کارمند و استاد وجود نخواهد داشت. 

Ó	 ارائه آموزش های الزم به دانشــجویان، کارمندان
و اســتادان دانشــگاه و البته پیــش از آن، وجود 
پروتکل های فرهنگی مورد نیاز دانشگاه که خود 
مشخص کننده بسیاری از هنجارهای متناسب با 

محیط دانشگاه خواهد بود.
Ó	 هماهنگی دانشــگاه با پلیــس و کالنتری منطقه

برای افزایش تعداد کیوسک های پلیس در محل 
و درخواست گشت در ساعات خلوت و پرخطر

Ó	 تامیــن روشــنایی کوچه هــای پرتــردد از ســوی
دانشجویان بین دانشگاه و خوابگاه

Ó	 وجود سرویس رفت و برگشت منظم برای خوابگاه
دختــران یــا حتی مترو بــرای ســاعات تاریکی و 

خلوتی
Ó	 به طور خاص، مســیر ایســتگاه متــروی معین تا

خوابگاه طرشــت 2 بسیار تاریک و مخوف است و 
حداقل کار این است که روشنایی آن تامین شود.

 با من از سیاه و سفید حرف گام هـــــــــــــــــــــای لرزان
بزن، خاکستری را نمی فهمم

خاصیــت  »پیچیدگــی«  قاطمه یزدی زاده

جدایی ناپذیر جهانی است که در آن غوطه وریم و 
قرن هاســت برای فهمش دســت و پا می زنیم. 
پیچیدگی تنها مربوط به جهان پیرامون ما نیست، 
پیچیدگی خاصیت خود ماست. به  همین دلیل 
است که با وجود تالش بسیار نتوانسته ایم از دست 
آن رها شویم. گاهی در این تکاپوی بی توقف فهم 
هستی، به ساده ســازی هایی روی می آوریم و از 
آنجا که این ساده سازی ها ما را به نتیجه مطلوب 
می رسانند، به آن خرده نمی گیریم. وانگهی این 
فهم و این ساده سازی ها تنها تا زمانی که به روابط 
انسانی ما کاری نداشته باشــند، مورد قبولند. 
اشکال دقیقا آنجا پیش می آید که پای خودمان 
وسط اســت؛ باتالقی که راه نجات از آن، تالش 

برای فهم خاکستری است. 
عموما در مسائل اجتماعی فهم خاکستری کار 
بی نهایت دشواری اســت، پس ما راه دیگری را 
برمی گزینیم؛ این که فقط و فقط از سیاه و سفید 
حرف بزنیم. جای بسی شگفتی است که هرگاه 
به اصطالح »روشــنفکر« می شویم، فقط جای 
همان سیاه و سفید مطلق را عوض و همچنان از 
خاکستری فرار می کنیم.  یکی از ناهنجاری های 
اجتماعی که مشمول همین سیر شده، مساله 
آزار زنان در اماکن عمومی است. روزگاری زن باید 
برای محافظت از خودش از خانه بیرون نمی آمد و 
در صورتی که حین حضورش در اجتماع مشکلی 
گریبانگیر او می شــد، تنها مقصر خودش بود. 
امروز هم عده ای بعد از آن افراط به سمت تفریط 
می روند، برای آنها تمام تقصیر به گردن ســیاه 
مطلق است. اما حقیقت نه تک تک حاالت، بلکه 

برهم نهی همه آنهاست. 
متاسفانه همیشه افرادی در جامعه هستند که 
به دلیل اختالالت روانی و بیماری دســت به آزار 
می زنند. بــرای این افراد تفاوتی نــدارد که فرد 
مقابل آنها چه کسی است یا چه ظاهری دارد و 
ما نمی توانیم زنان را تنها به خاطر وجود این افراد 
خانه نشین کنیم، بلکه باید در برابر این خطرات 

راه حمایت از آزاردیده را پیش گرفت. 
امــا گاهــی در وقــوع ناهنجــاری اجتماعــی 
بی احتیاطــی زنــان هــم موثــر اســت و بایــد 
توصیه هــای مهم در ایــن زمینــه در خانواده و 
مدرسه به آنان داده شود. جای انکار نیست که 
ممکن اســت در مواردی هم زن دارای اختالل 
باشــد و از بیماری روانی رنــج ببرد که زمینه آزار 
را فراهــم کنــد. از طرفی، غالبــا در مواردی که 
طرفین از قبل با یکدیگر آشنا هستند، هرکدام 
به نسبتی مقصر هستند که این وزنه می تواند به 
سمت یک طرف سنگین تر باشد.  مساله بغرنج 
در جامعه ما این است که آن تفکر سیاه و سفید 
سنتی که از پشتوانه دینی تهی است، همچنان 
در ذهن اغلب افراد وجود دارد و آنها بار تقصیر را 
به گردن زن می اندازند. اما می دانیم که راه حل، 
عوض کردن جای سیاه و سفید نیست. راه حل 
فهم تمام حالت های ممکن با وجود پیچیدگی 

است. راه حل فهم خاکستری است! 

آزار و بــه طــور کلی مســائل جنســیتی از آن دســته 
مسائلی هستند که همیشه در مورد آنها اختالف نظر 
زیادی وجود داشته و رسیدن به یک جمع بندی واحد 
سخت اســت. ولی برای رســیدن به آرامش نسبی دو 
جنس باالخــره ناگزیریم هنجارهایی را تعریف کنیم و 
آنها را بپذیریــم. همین  که فقط زنان و دختران خود را 
مخاطب این نوشــته ها ندانند، گام اول برای رسیدن 
به این هنجارهای مشــترک اســت. مطمئنا پســرانی 

هستند که با خواندن مسائل مطرح شده، با خودشان 
می گویند مگر می شود بعضی از رفتارهای طبیعی ما 
برای دختران آسیب محسوب شود و احتماال مدتی هم 
ذهنشان درگیر این موضوع خواهد بود. خوب است دو 
جنس تفاوت های یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به 
آنها احترام بگذارند و شرایط را برای زندگی آرام همدیگر 
فراهم کنند زیرا تشویش و ناآرامی هر یک از ما جامعه 
را از رسیدن به آرامش بازمی دارد. حرف آخر اینکه اگر 

دانشگاه واقعا معتقد اســت که امور زنان در دانشگاه 
باید به طور ویژه پیگیری شــود، وجود سیستمی برای 
آن الزامی است؛ جایی که مطالبات دختران دانشجو 
به صورت متمرکز پیگیری شود و تنها امید دانشجویان 
دختر برای رسیدن به مطالباتشان فعالیت های مقطعی 
صنفی و تشکل ها نباشد. وجود یک سمت تشریفاتی، 
بدون در اختیار داشتن بودجه و امکانات، هیچ دردی 

از دختران دانشجو دوا نمی کند. 

جمع بندی

از چه دسته هایی تا به حال آزار دیده اید؟

فردی بیرون از دانشگاه دانشجو کارمند استاد

%96.2

%15.8

%3.8 %1.5
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برای بررسی مســاله امنیت دختران دانشجو از دید مسئوالن دانشگاه به سراغ خانم  دکتر ایرجی زاد رفتیم که یکی از استادان باسابقه دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه در گفت وگو
امور زنان و خانواده هستند. البته این ِسمت بار اجرایی ندارد و صرفا برای بررسی نظر دانشگاه در مورد 

این مساله سواالتی را از ایشان پرسیده ایم.

آیا دانشگاه خودش را مسئول ایجاد امنیت 
در مسیر دانشگاه - خوابگاه می داند؟

علی االصول دانشگاه آنقدر مساله و مسئولیت دارد که 
این مورد را نباید جزو مسئولیت های اصلیش دانست. 
به این نکته باید توجه کنید که دانشجوها عموما باالی 
18 سال دارند و باید بتوانند با رفتار و ظاهر مناسب از 
به وجود آمدن زمینه های تعرض پیشگیری کنند و در 
موارد احســاس عدم امنیت به نحو شایسته ای از خود 
دفاع و به مســئوالن مراتب را اطالع رسانی کنند. البته 
رفتارها باید بر اساس ُنرم های اجتماعی و رعایت قوانین 
باشد. در دانشگاه به  دلیل اینکه مکانی مقدس و علمی 
است، علی االصول، رفتارها و ظواهر باید در چارچوب 
اخالقیات مرتبط با شــأن دانشــجو، اســتاد و کارمند 
شــریفی باشــد. ولی در بیرون از دانشگاه نمی توانیم 
دانشگاه را مسئول یا مقصر حوادث و رفتارهای ناهنجار 
اجتماعی برای افراد بدانیم. اما چون خوابگاه ها متعلق 
به دانشــگاه هستند، خوب است دانشگاه در برقراری 
امنیــت با پلیــس همکاری کنــد یا بــا جابه جا کردن 
خوابگاه ها مشــکالت را کاهش دهد. حداقل کار این 
است که دانشگاه به ارگان ها و نهادهایی که مسئولیت 
اجتماعی دارند، مثل پلیس یا شهرداری، تذکر بدهد 
ولی اینکــه بخواهد کارمندانی را در مســیر قرار دهد 
برای تامین امنیت، مسئولیت و توان این کار را ندارد. 
برای تذکر دادن به ارگان های مربوطه، دانشــگاه باید 
اطالعات کافی داشــته باشــد. تا آنجا که می دانم، در 
این موضوع کمی بین دانشجوها خودسانسوری وجود 
دارد یا اینکه نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند. قطعا 
باید معاونت دانشــجویی بخشــی، دفتری یا فردی را 
برای دریافــت و انتقال اخبار مــوارد اینچنینی معین 
کند. عالوه بر آن، باید مرکز مشاوره هم در مواقعی که 
دانشــجو در معرض ناهنجاری یا حادثــه بوده و دچار 
اســترس شده است، کمک کند و دانشجو را آرام کرده 
و مســائل و مشــکالت را جمع بنــدی و منعکس کند 
تا مســئولین برای این مشــکالت فکــری بکنند. باید 
توجه کنیــد که آثار روانی بعضــی از این ناهنجاری ها 
روی یک جوان ممکن اســت درازمدت باشــد و فرد به 
مشاوره علمی و حتی درمان نیاز داشته باشد. لذا اگر 
بخواهیم برخــوردی صحیح و مداوم با چنین مواردی 
داشته باشیم، دانشگاه باید برای توسعه مرکز مشاوره 
فکــری بکند. نکته دیگر افزایش آگاهی دانشــجویان 

در چگونگی برخورد با رفتارهــای ناهنجار اجتماعی 
به خصوص دزدی و تعرض جنســی است. باالخره در 
هر جامعه افراد نامتعــادل وجود دارند. باید بدانیم در 
برخوردها چه رفتاری مناســب است؟ مثال آیا برخورد 
لفظــی و فیزیکی خوب اســت یــا اینکــه از محل فرار 
کنیم؟ کجا پناه ببریم؟ با چه کسی درددل کنیم؟ برای 
همه اینها نیاز اســت که حتی به پسرها هم آموزش ها 
و مشــورت هایی ارائه دهیــم. مثال در مــورد قاپ زنی 
و ســرقت، گاهی ضرر برخورد فیزیکــی بیش از ضرر 
مالی اســت. اینکه در وقت حادثه و بعد از آن چه کنیم 
یا چگونه از بروز تعرض پیشــگیری کنیم، الزم اســت 
روشــنگری بشــود. افرادی که در خیابان از کنار ما رد 
می شــوند یا در مترو کنــار ما قرار می گیرند، چه بســا 
ممکن است تعادل روحی نداشته نباشند. برای واکنش 
مناســب در مواقع تعــرض ما باید کمی روانشناســی 
بدانیــم. امروزه حتی پســرهای ما هــم در معرض آزار 
جنسی هســتند. لذا بهتر است به جای پنهان کاری، 

واقع بینانه با قضیه برخورد کنیم. 
دانشــجویان باید چنین مطالباتــی را از چه 

کسی داشته باشند؟
من به عنوان مشاور رئیس دانشگاه، و نه مقام اجرایی، 
فکــر می کنم بایــد از معاونت دانشــجویی بخواهند. 
پلیس و مرکز مشــاوره می تواننــد کالس هایی را برای 
آموزش هایی که گفتم، برگــزار کنند. البته قبول دارم 
که باز کردن موضوع ممکن اســت به اعتبار دانشگاه و 
احساس اطمینانی که خانواده ها به آن دارند، صدمه 
بزند. در نتیجه باید در حد معقول مسائل را مطرح کرد. 
این حد معقول را آمارها باید مشــخص کنند و آمارها با 
ُنرم جامعه مقایسه شــوند. مثال اگر آزارها به طور دائم 
اتفاق می افتند، می شود از دانشگاه بخواهیم که محل 
خوابگاه ها را تغییر دهد یا برای دانشــجوها ســرویس 
بگــذارد. البته واقعا خوب نیســت که ما مثل بچه های 
زیــر 18 ســال با دانشــجویان رفتــار کنیم و پیوســته 

مراقبشان باشیم. 
برای آزارهای کالمی می توان این را گفت ولی 

اگر آزار جنسی فیزیکی باشد، چه؟
برای آزار جنسی پلیس هست و باید گزارش بدهیم که 
بر کوچه ها نظارت داشته باشد. باید روشنایی کوچه ها 
تامین و در نقاط حســاس دوربین نصب شود. البته تا 
آنجا که می دانم، دانشگاه برای ساعات تاریکی وسیله 

نقلیه به مقصد خوابگاه ها دارد. 
پس آثار آزار جنســی که خودتــان فرمودید 
ممکــن اســت مدت ها در فــرد بمانــد، چه 

می شود؟
من می گویم که اگر ما محیط را بســته و بسته تر کنیم، 
کی دانشجو می خواهد احساس استقالل پیدا کند؟ 
ما قرار است افرادی را تربیت کنیم که بتوانند به سراسر 
ایران بروند و خدمت کننــد، پس باید از االن با جامعه 
واقعی روبه رو شــوند. در جامعه واقعی همه  جور آدمی 
هســت. مــن می گویم به جــای اینکه افــراد را خیلی 
محدود کنیم و مرتب مــورد حمایت قرار دهیم، به آنها 
یــاد بدهیم که چگونه از خودشــان دفاع کنند. زمانی 
ما کالس های دفاع شــخصی برای دختران داشتیم. 
اگر می بینیم واقعا اینجا آزار جنســی وجود دارد، باید 
یکی از زمینه های تشــویقی ما در دانشگاه شرکت در 
کالس های دفاع شــخصی باشــد. همه چیز را باید با 
هم ببینیم. اول اینکه از وقوع تعرض پیشگیری شود. 
دختر یا پسر باید بداند فردی که می خواهد به او تعرض 
کند در درجــه اول به ظاهر او، کیف یا اتومبیلش نگاه 
می کند. وســایلی که می توانند وسوسه تعرض ایجاد  
کنند - مثال طال و جواهر یا موبایل - بهتر است در عبور 
از مکان های ناامن اســتتار شوند، ماشین قفل شود و 
لباس ناهنجار که تحریک کننده باشد، نپوشید. حال 
اگر فردی رفتار ناهنجار داشــت، چــه عکس العملی 
خوب اســت؟ فرار؟ برخورد فیزیکی یا دفاع؟ چگونه؟ 

واقعا من هم نمی دانم. 
بعد از وقوع اتفاقات، فرد چه کار باید بکند و 

به چه کسی مراجعه کند؟
قطعا باید دفتر یا شــماره ای باشــد که دانشجو سریع 
بــه آن اطالع بدهد تا مســئولین پیگیری الزم را انجام 
بدهند. اگر فرد دچار اضطراب شــود باید در دانشگاه 
سرویس هایی باشد - مثل بهداری و مرکز مشاوره - که 
او را آرام کنند، چه از نظر جســمی و چه از نظر روحی. 
بعد از آن، فرد آســیب دیده باید طی یک دوره طوالنی 

سعی کند اتفاق را فراموش کند. 
دانشگاه چه باید بکند؟

مــن توصیه می کنــم دانشــگاه حتما اطالعــات را از 
دانشــجوها بگیرد. یعنی یک فضای امن درست کند 
که دانشــجوها بدون دغدغه و در عین محرمانه ماندن 
مشکلشــان این گونه اطالعات را در اختیار دانشــگاه 

قرار دهند. 
منظور شما چیزی شبیه اورژانس اجتماعی 

است؟
بله، دقیقا مثل اورژانس اجتماعی. یک شــماره تلفن 
یــا صندوقــی و یا فردی باشــد که بتــوان از طریق آن 
اطالع رسانی کرد. این اطالعات نباید گم بشود، بلکه 
باید آنها را ســریعا در اختیار مســئولین قرار داد؛ مثل 
معاونت های مرتبط در دانشــگاه، شــهرداری منطقه 

و پلیس. 

و اما داخل دانشگاه! آیا یک خانم یا آقا داخل 
دانشگاه امنیت دارد؟

اکنون 40 ســال است من در دانشگاه حضور دارم و تا 
آنجا که اطالع دارم، امنیت در آن خوب است. البته در 
مورد آزار جنســی در دانشــگاه، در صورت مشاهده یا 
گزارش، باید کمیته انظباطی سریع اقدام کند. پسر، 
دختر، کارمند، دانشــجو و استاد همه باید رفتاری در 
شــأن دانشگاه داشته باشــند و اگر رفتارشان خارج از 
عرف باشد، باید مطابق مقررات با آنها شدیدا برخورد 

شود. 
شاید تعداد آزار جنسی در دانشگاه کم باشد، 
ولــی برای چنین محیطی یک مورد هم زیاد 
اســت. برای چنین مــواردی دانشــگاه چه 

فکری کرده است؟
به نظر من دانشگاه در این مورد مسئولیت دارد. البته 
تا حدی فکر شده است، مثال دانشگاه کمیته انظباطی 
دانشجو و کمیته مرتبط با اساتید دارد. دانشگاه در حال 
تدوین یک منشور اخالقی است که بخش پژوهش آن به 
زودی منتشر می شود. در این منشور موارد بی اخالقی 

تبیین و تنبیهات هم مشخص شده است. 
االن هم تنبیهاتی وجود دارد؟

بلــه، در حــد آیین نامه هــا و مقررات موجــود و پس از 
تشخیص و تایید مراجع ذی صالح. واقعیت این است 
کــه در جامعه رفتار اخالقی یا بی اخالقی هنوز خیلی 
واضح نیســت و در مواردی اختالف نظــر وجود دارد. 
مثال اگر من دانشــجو را به اســم کوچکش صدا کنم، 
آیا رفتــارم بی اخالقی اســت یا نشــانه صمیمیت؟ یا 
مثال اتاق اســتادان مکان عمومی حســاب می شود یا 
مکان خصوصی؟ از دید من اتاق استاد مکان عمومی 
است، یعنی مثل خانه نیست، در نتیجه اگر قرار است 
چارچوب دانشــگاه از نظر پوشش افراد و نوع برخورد 
حفظ شود، فرقی بین راهرو و اتاق استاد وجود ندارد.
از همه مهم تر این اســت که کســی که وارد دانشــگاه 
می شــود، آیا حس بودن در یک مــکان مقدس علمی 
را دارد و رفتــار و ظاهرش متفاوت با قدم زدن در - مثال 
میدان انقالب - است؟ فکر می کنم جواب »نه« است. 
نمی گویم گروهی در دانشگاه راه بیفتند و مثال دخترها 
و پســرها را از روی چمن هــا بلند کنند و روســری ها و 
آســتین ها را چک کنند، بلکه خوب است هر کس وارد 
شریف شد، بداند دانشگاهی است که بعضی رفتارها در 
آن پسندیده است و بعضی رفتارها ناپسند. با تدوین و 
تبیین چارچوب ها می توان موارد بی اخالقی را سنجید 

و سپس تنبیهات مناسب را تعیین کرد.
 در مورد آزار جنسی هم در سطح دنیا تعاریف گسترده 
است. ما باید ببینیم که آیا ما آن تعاریف را قبول داریم 
یــا نه؟ آیا آزار جنســی فقط مخصوص خانم هاســت؟ 
آیا بی عدالتی جنســیتی هم آزار جنســی محســوب 
می شــود؟ بعد از تبیین اینها، روش های پیشگیری و 

تنبیهات مشخص می شود. 

کلید مبارزه با ناامنی و مزاحمت های جنسیتی چیست؟

آموزش خانم ها و آقایان

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 آذر   24 شنبه    795 شماره 
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باید ارزشش را داشته باشد
می خواهم برایتــان از یک  علیرضا عالقه مندان

دانشجوی شریف بگویم که سال 1377 با رتبه 
729 دانشــجوی مهندســی شــیمی شــد؛ 

آقامصطفی. 
آن موقع ساکن همدان بود و دوران کارشناسی را 
در خوابگاه زنجان )شهید احمدی روشن فعلی( 
گذرانــد. از آنهایی نبود که فقط درس بخواند، 
حتی در بچگی. به خاطر ُکشــتی های خوبی 
که می گرفت، به او می گفتند مصطفی پلنگ! 
هیچ کــس جرات نمی کرد با او کشــتی بگیرد. 
در عین حال بسیار شوخ و راحت بود. مثال یک 
بار، با چند نفر دیگر، موتور رفیقش را در حالت 
قفل بلند کردند و پشت دانشگاه مخفی کردند 
و او را تا مرز ســکته بردند. یــا بچه ها هر بار با او 
استخر می رفتند، مواظب بودند سر کسی را زیر 
آب نکند! هم اتاقی هایش در خوابگاه به او لقب 

بمب خنده داده بودند.
در نگاه دکتر روســتاآزاد که استادش بود، یک 
آدم خوشرو، خوش خنده، پرانرژی و با برخورد 

خیلی محترمانه بود.
خیلی اهل رســیدگی به خانواده های محروم 
بود. روبه روی خوابگاه خرابه ای وجود داشت که 
در آن خانواده ای زندگی می کردند. مصطفی 
مدت ها آنها را زیر نظر داشت و به آنها رسیدگی 
می کرد. هر چیزی که تشخیص می داد درست 
است، با پشتکار و همت باالیی که داشت، به آن 
می رسید. دوران دانشجویی کتاب های روایت 
فتح را می خوانــد. عقیده اش این بود که اینها 
نباید جوری معرفی بشوند که غیرقابل دسترس 
باشند. همیشه می گفت دوست دارم کاری که 
انتخاب می کنم، اگر جانم را گذاشتم، ارزشش 

را داشته باشد.
فارغ التحصیــل شــد،  از دانشــگاه  وقتــی 
فرصت هــای حاضر و آماده را رهــا کرد و 9 ماه 
گزینــش ســازمان انرژی اتمی را پشــت ســر 
گذاشت و جذب این ســازمان شد. می گفت: 
»هیچ وقت موازی یا به پایین نگاه نکن. همیشه 

باال رو نگاه کن!«
وارد حــوزه بازرگانــی انرژی هســته ای شــد؛ 
جایی که حساسیت بسیاری داشت. به خاطر 
تحریم هــا و رصدهای امنیتی باید فکر می کرد 
که از کجا بخرد و چطور بیاورد که قبل از رسیدن 
بــه مقصد، محصول لو نــرود. به عالوه، باید به 

صنعت و تکنولوژی هم اشراف می داشت.
حال باید بــه این فکر کرد کــه نقش مصطفی 
احمدی روشــن ها در تحول صنعت هسته ای 
مــا چــه بــوده اســت؟ االن چندتــا مصطفی 
احمدی روشن در صنایع دیگر داریم که گمنام 
کار می کنند؟ چندتا مصطفی احمدی روشن 
نیــاز داریم که وضعیت صنعت کشــور متحول 
شــود؟ احمدی روشــن ها چه شــاخصه هایی 
دارنــد؟ برای حفــظ عزت و امنیت کشــور، آیا 

حاضریم مدت ها دور از خانواده کار کنیم؟ 
وعده ما و شما دوشــنبه، 26 آذر، ساعت 15، 
سالن آمفی تئاتر مرکزی، بزرگداشت هفتمین 

سالگرد شهادت مصطفی احمدی روشن.

نی  شــا کا ی  ر بلــو طمــه  فا گفت وگو
کارشناســی فاطمه حدادپور فارغ التحصیــل 

ارشد رشته شیمی دانشگاه صنعت شریف است. 
آشــنایی او بــا مصطفی احمدی روشــن در دوران 
فعالیت در بســیج دانشــجویی دانشگاه صنعتی 
شــریف شکل گرفت. ســال 1382 با آقا مصطفی 
عقد ازدواج بســت و بعد از یک سال و نیم زندگی 
مشترک خود را آغاز کردند. حاصل این ازدواج یک 
پسر به نام علی اســت. به بهانه سالگرد شهادت 
همســرش، بر و بچه های کنگره شهدا صحبتی با 
او داشــتند تــا وصــف آقــا مصطفــی را از زبــان 

نزدیک ترین آدم به او بشنویم.

فعالیت هــای دوران دانشــجویی شــهید 
احمدی روشن در چه زمینه هایی بود؟ 

از نظر درسی، او بیش از اینکه دانشجوی اهل مباحث 
تئوری باشــد، به دنبال کارهای آزمایشگاهی و عملی 
بود. پروژه لیسانسش درباره ساخت غشاهای پلیمری 
برای جداسازی گازها همراه با دکتر روستاآزاد بود که 
پروژه سنگینی برای یک دانشجوی لیسانس محسوب 
می شــد.  فعالیت های غیردرســی اش شامل معاونت 
فرهنگی بسیج دانشــجویی دانشگاه شریف به مدت 
دو ســال بود. همچنین کانون نهج البالغه شــریف را 
راه اندازی کرد که ظاهرا االن دیگر فعال نیســت. یک 
بار هم مسئول اردوی راهیان نور بود. به طور کلی یک 

دانشجوی فعال فرهنگی و سیاسی بود.
برنامه زندگی اش به چه شکل بود و شامل چه 

کارهایی می شد؟
همانطور که گفتم، دانشجوی فعالی بود. خوابگاهی 
بود و بخش زیادی از وقت های آزادش را با دوســتانش 
می گذراند و در هیات خوابگاه هم فعالیت داشت. اهل 
مطالعه بود و به تاریخ اســالم تسلط داشت. همچنین 
عالقه زیادی به مطالعه کتاب هــای مذهبی و به طور 
خاص درباره اهل بیت)ع( داشــت. روی نهج البالغه 
هم به طور خاص مســلط بود و در دوره های مطالعاتی 

شهید مطهری در دانشگاه هم شرکت می کرد.
آیا الگویی در زندگی داشت که بخواهد شبیه 

او باشد یا از او الهام بگیرد؟
یکی از الگوهای آقا مصطفی عموی شهیدش بود که 
16 یا 17 ســال پیش شهید شــده بود. مثل بعضی از 
ما شهدا را الگوی خودش قرار می داد و سعی می کرد 
شبیه آنها شــود. به طور خاص حاج احمد متوسلیان 
را خیلی دوست داشــت و یکی از الگوهای اصلی اش 
بود. مجذوب انعطاف ناپذیری حاج احمد بود و او را یک 
اسطوره می دانست. آن زمان به خاطر کار نهج البالغه 
مراوداتــی با مرحوم دشــتی و آیت اللــه جوادی آملی 

هم داشت.
درباره شــهادت چه نظری داشت؟ آیا از آن 
حرف می زد؟ اصال فکــرش را می کرد روزی 

شهید شود؟ 
شــاید خیلی ها ندانند، ولی آقا مصطفی آدم بســیار 
شوخ طبع و شادی بود و خیلی ها تصور نمی کردند که 
شــهید شود. خیلی هم شــیک بود! یعنی لباس های 
شیک می پوشید و ماشین شیک سوار می شد. شهید 
باکالســی بود خالصه! به همین دالیل کســی تصور 
نمی کرد که او به فکر شهادت هم باشد. اما او از سنین 
کودکی همیشه آرزوی شــهادت داشت. البته خیلی 
بروز نمی داد، یعنی پیــش خانواده کمتر بروز می داد 
اما به دوســتانش می گفت که دلش می خواهد شهید 
شود. حتی انتخاب نطنز به عنوان محل کارش هم به 
این دلیل بود که حس می کرد به شهادت نزدیک ترش 

می کند و به دوستانش هم گفته بود.
تصمیم گیری های شــهید احمدی روشن بر 

چــه مبنایی بــود؟ آیا عالیق خــودش را هم 
مدنظر قرار می داد؟

او مدت کوتاهی به خلبانی عالقه مند بود اما هنگامی 
که برای ورود به دانشــگاه رشــته مهندسی شیمی را 
انتخاب کرد، واقعا به این رشته عالقه داشت. از همان 
زمان ورود به دانشــگاه می خواســت بتوانــد کاری را 
انجــام بدهد که مورد رضایت امام زمان)عج( باشــد و 
از طرفی برای کشــورش هم مفید باشــد و این مبنای 

تصمیم هایش در مورد انتخاب شغل و... بود.
افــراد زیادی شــغلی مشــابه او دارند، ولی 
شــهید نشــده اند. به نظر شــما دلیل تمایز 

شهید احمدی روشن چیست؟
همان دو دلیلی که رهبر در مورد شــهادتش فرمودند. 
رهبر فرمودند تسلط او به کاری که انجام می داد و بعد 
معنوی و روحیه اش برای کار جهادی باعث شهادتش 
شد. خیلی از ما چون محصل دانشگاه شریف هستیم، 
کار کردن در خیلی از موقعیت ها را افت می دانیم ولی 
آقا مصطفی فقط به دنبال رضایت امام زمان)عج( بود 

و بر همین مبنا شغل و آینده خودش را انتخاب کرد.
شهید بودن یا شهید شدن؟ کدام توصیف 
بهتــری از زندگــی شــهید احمدی روشــن 

است؟
من معتقدم یک نفر وقتی شهید می شود که شهیدگونه 
زندگی کند. مثل شــهدا زندگی کردن یعنی برای خدا 

زندگی کــردن. هیچ کس از اول 
شهید نیســت و شــهید تالش 
می کند و تکامل پیدا می کند تا 
شهید شــود. رنج ها و سختی ها 
و ازخودگذشــتگی ها و اخالص 
او را خیلی جلو ببرد تا جایی که 

شهید شود.
بــه نظــر شــما کســی 
ل  حــا ر  د و  ا شــبیه 
حاضر هســت؟ کســی 
می توانــد مثل شــهید 
احمدی روشــن بشود و 

چطور؟
حتما هســت و حتما می تواند، 
فقط باید به کمال برســد. نکته 
اینجاســت کــه مــا خودمــان 
نمی خواهیــم به کمال برســیم 
و تنبلــی می کنیــم. آنها زرنگی 
کردند و به هدفشان رسیدند. ما 

هم می توانیم، اگر تنبلی نکنیم.
بــه نظــر شــما دانشــجوها االن کجــای کار 
هســتند؟ اصال ممکن اســت بتوانند مثل 
ایشــان و بقیــه شــهدای دانشــجو و نخبه 

شوند؟
فضــای علمی و رقابتــی و مدرک گرایی در دانشــگاه 
شریف همیشــه بوده اســت اما آقامصطفی از مدرک 
گذشــت. او دکتری نداشت و با مدرک لیسانس سراغ 
کار رفت. دوســتانش از او می پرســیدند که چرا ادامه 
تحصیــل نمی دهی؟ مطمئنیم اگر یک هفته بخوانی 
ارشد قبول می شــوی. اما جواب او این بود که من در 
یــک هفته کارهای بزرگ تری دارم که انجام دهم. یک 
سال نه، بلکه یک هفته! او وارد صنعت شد چون جایی 
بود که به حضورش نیاز بود. وظیفه سنگینی بر عهده 
دانشجوهای نخبه کشور است و اگر آنها وارد گره های 
کشــور نشوند، چه کســی می خواهد آن را از این فضا 
نجات دهد؟ آدم باید از خودش بگذرد و چهارتا صنعت 
راه بینــدازد، در عوض مطمئنا خــدا آن عزتی را به او 

می دهد که باعث پیشرفتش در تمام عرصه ها شود.
فوت کوزه گری شــهید احمدی روشــن چه 
بود؟ آیا ظرافــت ویژه ای در کارهایش بود که 

اینقدر منشأ تحول بود؟
شــاید به خاطر نداشــته باشــید، او در 7 ســال پایان 
عمرش جریــان عظیمی ایجــاد کرد. او هم ســن و از 
نســل دانشــجوهای آن سال ها 
بــود و خیلــی عــادی زندگــی 
می کــرد. خیلی دســت یافتنی 
بود. نــه دائم در حــال عبادت و 
اینها بود، نــه کار عجیبی انجام 
مــی داد. احســاس می کرد اگر 
هوشــش را در این صنعت خرج 
نکنــد، هــدر مــی رود. بصیرت 
داشــت، بــا اخــالص فعالیــت 
می کــرد و در برابــر ســختی ها 
صبر و اســتقامت داشت. اینها 
باعــث می شــود زندگــی آدم از 
حالت عادی به ســمت شهادت 
تغییر جهت بدهد. آقا مصطفی 
فتح الفتوحات زیادی در صنعت 
هسته ای به وجود آورد که بعضی 
از آنها بعد از شهادتش معلوم شد 
که کار او بوده است. به نظرم فوت 

کوزه گری او »اخالص« بود.

شهید احمدی روشن چطور آدمی بود؟

دست یافتنی مثل آقا مصطفی

احمدی روشـــن  شهیــد 
نســـل  از  و  ســـن  هـــم  
دانشجوهای آن ســـال ها 
عادی  خیلـــی  و  بود 
خیلی  مـــی کرد.  زندگی 
دست یافتنی بود. نه دائم 
اینها  و  عبادت  حال  در 
بود، نه کار عجیبی انجام 
می داد. احساس می کرد 
این  در  را  هوشش  اگر 
صنعت خرج نکند، هدر 

می رود



صفحـــــــه آخـــــــــر

964****0913: ممنــون از  »تقدیم می شــود به« 20 
آذر. سال هاســت دانشکده ها به وزارت علوم و وزارت ها 
به بیت رهبری درس پــس می دن. حرف دل ملتو زدن 
نشونه بلوغ و استقالل یه نشریه شریفه. آّما. شریف بودن 
یا بصیر بودن؟ مساله این است. با آرزوی کله پا نشدنتون 
  حــاال می خــوام ببینــم بــا ایــن پیامکت 

می تونی کله پامون کنی یا نه!

690****0938: نویســنده تحفه نه طنز شماره 794 
آیه هــای قرآن رو به تمســخر گرفته. اگــر خودش هم 

مسلمون نیست، باید به عقاید بقیه احترام بذاره. 
  اینکه هر اشاره ای به آیات قرآن رو تمسخر 
می بینــی، یعنی الزمه بگم اگر طنزنویس نیســتی، 

باید به طنز نوشتن بقیه احترام بذاری. 
014****0910: آقا یه عباس عشــقی نامی هســت 

مســتقل از زمانی که ما از دانشگاه می ریم بیرون، 10 
دقیقه قبل از ما اسمشو نوشــته رفته. امروز ساعت 8 
شب اومدم دانشگاه، دیدم 10 دقیقه قبل از ما اومده 
داخل، مطمئن شدم دنبالشم. به نظرم این اس ام اسو 

بخونه فرار کنه . ممنونم.
  به نظرم این تویی که باید بترســی! عباس 

همیشه 10 دقیقه از تو جلوتره.

اس ام اس

عکس و مکث
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شریف افزار

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

روزنامه: نیش شتر یک بخش به نام استاد عزیز ما داشت که شیخ بزول در آنجا دست به آتش بازی می زد. این بار نیز 
از او خواستیم، به رسم قدیم، استادان شریف و عزیز ما را از زبان خودشان روایت کنند.

اســتاد عزیز مــا در حال نوشــتن 
بــرای یکــی  راه حلــی طوالنــی 
از مســائل کتاب بود که یکــی از بچه ها گفت اســتاد! 
من بــرای ایــن مســاله راه حل ســاده تری دیــده ام. 
اســتاد نگاهی عاقل اندر ســفیه کرد و گفت اگر دنبال 
راه حل های ساده هستی، بهتر بود می رفتی دانشگاه 

آزاد درس می خواندی!
استاد عزیز ما در کالس، با اشاره به برگه های میان ترم 
که تصحیح شــده بــود، بــا عصبانیت گفــت: همین 
دیگه! اگه به جای انگشت شستتون برای الیک کردن 
پست های اینستای همدیگه کمی هم از مغزتون برای 
فالو کردن تمرین ها کار می کشیدید، االن کار به اینجا 

نمی رسید.
استاد عزیز ما ســر کالس، در حالی که به گوشی اش 
خیره شــده بود، گفت، بچه ها فیلترشــکن خوب کی 

ســراغ داره برای اندروید؟ و بعد از چنــد لحظه از باالی 
عینکش به ما نگاه کرد و دســتپاچه گفــت: نه... نه... 
منظورم برای باز کردن فیلم های آموزشی نرم افزار بود!

اســتاد عزیز ما چند هفته ای است از اتاق خارج شده 
و تاکنون مراجعه نکرده اســت. از یابنده درخواســت 
می شــود وی را بازگردانــده و مــا را از نگرانــی برهاند. 
جمعــی از دانشــجویان منتظــر امضــای فــرم حذف 

اضطراری!
اســتاد عزیز ما در حالی که یــادش رفته بــود یکی از 
مســائلی که توی امتحان میان تــرم داده بود چطوری 
حل می شــود، کمی مکث کــرد و بعد گفــت: در واقع 
بعضی وقت ها اســتاد می خواهد تالش شما را ببیند و 

خود راه حل خیلی مهم نیست!
اســتاد عزیز ما گفت: بچه ها! به خاطر روز دانشجو به 
همگی تبریک می گویم و به عنــوان هدیه من برای این 

روز، این جلســه را یک ربع 
زودتر تمام می کنیم که من 

هم کمی به کارهایم برسم!
استاد عزیز ما، بدون اشــاره به این نکته که خودشان 
تمــام مــدارک تحصیلی شــان را از فلوریــدا و تگزاس 
گرفته اند، بــا حالتی ســرزنش آمیز به مــا گفتند: من 
نمی دانم چرا همه فکر و ذکر شما شــده اپالی کردن و 

رفتن به آمریکا! مگر آنجا چه خبر است؟
استاد عزیز ما وقتی دید بچه ها هر وقت دوست دارند 
سر کالس می آیند و وسط کالس پا می شوند می روند، 
گفــت: حــاال می فهمم چــرا روحانــی گفــت »ایران 

آزادترین دانشگاه های دنیا رو داره«.
اســتاد عزیز ما جدیدا روی در اتاقشــان نوشــته اند: 

ریکام بی ریکام! 
* علیرضا مختار  

استاد عزیز ما...

در حالــی کــه بــازار کارواش در 
منطقه طرشــت نمونه ای از یک 
بازار آزاد رقابتی اســت، کارواش 
در انرژی افتتاح شد و معادالت 

کسب و کار منطقه را به هم زد.

)عکس: یک نفر در حال شســتن خودروی 
خود پشت کتابخانه مرکزی، داخل دانشگاه 

است(

عشق فنی گر بجنبد
سالم! امیدوارم حالتان خوب 
باشد که اگر نباشد، خودتان 
می دانید حال ما تابعی است 
از حال شما که بدیهی است 
اگــر در مقــدار ورودی اش 
اغتشاشی حادث شود، ناگریز خروجی را نوسانی 
و صاحب تابــع را میــرا خواهد ســاخت. بیش از 
ایــن در این مورد تعمیق نمی کنم که اصرار بیش 
از حد مایه مالل حضرتتان نشــود.  راســتش من 
حتی اســم شــما را هم نمی دانــم. از وجناتتان 
به نظر می آمد دانشــجوی دانشــکده شیمی یا 
فوقش م. شیمی باشید. غرض از مزاحمت آنکه 
به روایت تقویم جاللی، امروز درســت ســه هفته 
و چهار روز و دو و نیم ســاعت اســت که من شــما 
را جلوی شــریف پالس مالقات کرده ام، البته به 
شرط اینکه از اختالف زمانی منتج از تغییر طول 
جغرافیایــی بین دانشــکده مان و شــریف پالس 
صرف نظر کنیم. از همان روز که »رهاســاز«مان 
به جزوه هایتان اتصالی کرده، شــب  و روز در فکر 
شما هستیم. مشتق هایمان همگی از اشتیاقتان 
پاره ای گشــته و هیچ تیلــوری*  را یارای دوخت  و 
دوزش نیست. خالصه که عنان زندگی از دستان 
پرتواِن شریفی مان خروج کرده و نیت بازگشتش 
نیســت.  شب ها، آن هنگام که سگی را به طیر در 
هوا نتــوان یافت، از دانشــگاه عزیمت می کنیم 
و صبــح تا بعد از اذان ظهــر می خوابیم، تو گویی 
که شیفت عصر دانشگاه را ثبت نام کرده باشیم. 
رفقا همه از دســتمان عاصی و خودمان پدر شعر 
فارســی گشــته ایم از بس ســر در بحر مکاشفت 
پیج های ناله اینســتا فرو کرده و از این نوشــعرها 
خوانده ایم. شــب تا صبح را معلوم نیست چگونه 
طی می کنیم و فردا که می شــود، خاطرات دیروز 
بعدازظهرمان از خاطرمان رفته. زندگی ای شده 
بدون شما که اصال مهندس نشنود، دکتر نبیند. 
بعضی شب ها دور از چشم زورگیرها می رویم و زیر 
باران حدفاصل مترو شــریف تا اکبری را پیاده گز 
می کنیم و زیر لب با خودمان و خدایمان می گوییم 
که ایمانمان در حلقه هندسه اندام شماست. حقا 
که چه حلقه ای هم هست، چنان برنامه مان در آن 
گیر کرده که هرچه کنترل - آلت - دیلیت می زنیم، 
تسک منیجرمان نیز »نات ریسپاندینگ« می دهد. 
آن روز در حــال بحث با شــخص دیگری پیرامون 
یک مســاله فیزیک بودید. نمی دانم که این نامه 
را می خوانید یا نه. شاید هم اصال ورودی نباشید 
و تــی ای فیزیکی باشــید که صرفــا خیلی خوب 
مانده )یعنی اپالی نکرده و به خوبی و خوشی در 
کشورش مانده( و حوصله جر و بحث با ورودی ها 
را سر یک مساله فیزیک یک دارد. علی ای حال، 
از همان روز در تکاپوییم که شــما را مجددا زیارت 
کنیم. یک حرف هایی هست که سه هفته و چهار 
روز و تــا االن دیگر ســه و نیم ســاعت توی دلمان 
مانده و دنبال فرصتیم برای بازگویی که از آنجا که 
شاید دیگر فرصت نشد، بدین وسیله می گوییم. 
می خواســتم بگویم ای  کاش از انحنای زمین در 

آن مساله کذا صرف نظر نمی کردید!
* Tailor = خیاط

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به کسانی که فرق ساعت 8:28 و 8:29 برای آنها بیش از یک دقیقه است. 
تقدیم می شــود به آن مســئول خوابگاهی که وقتی یکی از دختران به خوابگاه نیامد و تلفنش از دسترس خارج 
بود، به خانواده آن دختر زنگ زد و گفت که »تلفن دختر شــما را یک پســر جواب داد«. تقدیم می کنیم به تاریکی 
قاسمی و حسینمردی و به کیوسک های بی رمق پلیس که خاطره مشــترک بیشتر دختران شریفی و به خصوص 
خوابگاهی است. این شماره را تقدیم می کنیم به ســکوت قربانی، مرگ واقعیت در سایه خودسانسوری، ترس از 

قضاوت شدن و اضطراب بی پایان یادآوری هر متلک، نگاه هیز و...

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی
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