اگر بخواهیم از دغدغه ها و مشکالت دانشجویان
خوابگاهی صحبت کنیم مسائل و مطالبات گوناگونی
وجود دارد که از آنها سخن بگوییم .اما در اینجا به
ترین این مسائل که مورد توافق همگان است
برجسته ِ
و دانشجویان از آن به تنگ آمدهاند میپردازیم.
باالرفتن ظرفیت پذیرش دانشجویان دانشگاه
با
ِ
تهران در سال  93در مقطع کارشناسی و دانشجویان
شبانه در مقطع ارشد ،مشکالتِ دانشجویان خوابگاهی
چندین برابر شده است .متأسفانه باالرفتن ظرفیتها
به معنای افزایش امکانات نبوده ،بلکه به معنای
متراکمتر شدن استفاده از امکانات محدود میباشد.
اتاقهای خوابگاه دخترانهی چمران برای  4نفر
تعبیه شده است ،در حالی که با گنجاندن یک تخت
اضافی ،نفر پنجم هم به جمع استاندارد چهارنفره
اضافه شده است ،اما با همان امکانات چهار نفره؛ و
ماجرا درست از همین جا شروع میشود؛ از مکافات
کمبود جا گرفته تا توافق استفاده از وسائل زندگی.
برای مثال :تعداد قفسههای کتاب ،صندلیها ،میز
مطالعه ،یخچال و. ...
ِ
ظرفیت اتاقها ،تأثیر آن
اصل مشکل این افزایش
بر کیفیت درس خواندن است .مگر اینکه دانشگاه
جزگسترش علم و تربیت دانشجوی
تهران هدفی
ِ
علمی با باالبردن ظرفیتها داشته باشد .اما سؤال
من به عنوان یک دانشجو این است که آیا دانشگاه
وظیفهای جز تأمین امکانات برای آسایش دانشجویان

خوابگاه
پذیرش افزون و
امکانات ناافزون
زهرا ورزگی
دارد؟ البته شاید هم هدف دانشگاه کسب سرمایه
پذیرش دانشجویان شبانه و
و سود بیشتر از طریق
ِ
خارجی باشد.
مشکل دیگر ،عادالنه نبودن پخش امکانات در
ساختمانهای مختلف خوابگاه است .قانوناً برای
ثبتنام در یک اتاق در خوابگاه ،با توجه به سال ورود،
هر دانشجو حق ثبتنام در ساختمان مشخصی را دارد
که از سوی مسئوالن معین میشود .هر ساختمان
با توجه به امکاناتش تفاوتهایی نسبت به دیگر
ساختمانها دارد :فاصله با درب ورودی و مشکالت
حمل و نقل چمدان و وسائل سنگین ،اتاق سایت
کامپیوتر ،دسترسی به سلف و . ...یکی از مشکالت
این است که مث ً
ال اتاق سایت در ساختمان  71است و
بگذریم که از  40سیستم آن ،همیشه تنها  7سیستم
سالم دارد .برای دانشجویانی که در ساختمانهای

کاغذ اخبار

* نشریه ی ویرگول موفق به دریافت  ۶تقدیر از سومین جشنواره ی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران شد.
آثاری صالحیت شرکت در این جشنواره را داشتند که در بازه ی تاریخی سال  ۱۳۹۳تا تابستان  ۹۴به چاپ
رسیده باشند .رتبه های کسب شده ی ویرگول به شرح زیر است:

رمضانی)
 رتبه ی اول بخش مصاحبه (آرمیتا رتبه ی اول بخش یادداشت (حانیه طاهری) رتبه ی اول بخش یادداشت صنفی (فرهاد قربان زاده) رتبه ی دوم بخش سرمقاله (آرمیتا رمضانی) رتبه ی سوم بخش یادداشت طنز (امیر جالیر) رتبه ی سوم بخش یادداشت صنفی (مهدی یار زمزم)* ساعت کار سایتِ کامپیوتر دانشکده ،طبق اعالمیه ای که روی برد آن نصب شده است ،از ساعت  ۸صبح
الی  ۱۸:۳۰عصر است.

* فردا دوشنبه  ۲۶بهمن ماه  ،۱۳۹۴دوشنبه ی آخر ماه است و لذا طبق وعده ی همیشگی ،جلسه ی
دانشجویان با هیئت رئیسه ی دانشکده ی علوم اجتماعی خواهد بود .جلسه ساعت  ۱۲:۱۵و در تاالر شهید
مطهری برگزار می شود.

دیگر هستند امکان استفاده از کامپیوترها و اینترنت
به مساوات تقسیم نشده است.
غذای سلف خوابگاه و کیفیت آن یکی دیگر از
معضالت بزرگ دانشجویان خوابگاهی است .غذایی
که در مقایسه با غذای سلف دانشکده ،کیفیت بسیار
پایینی دارد .به نحوی که اکثر دانشجویان خوابگاهی
از رزرو آن خودداری میکنند .مث ً
ال کباب کوبیدهی
خوابگاه ،غذایی است که به هیچ عنوان نمیشود به آن
نام کوبیده را داد و معموالً دانشجویان سال اولی که
وارد دنیای جدیدی میشوند و چندان در قید پختن
غذا نیستند ،برای تأمین وعدههای غذایی خود معموالً
به سلف دانشکده و خوابگاه اعتماد میکنند .اما پس
از گذشت مدت زمانی میتوان به این نتیجه رسید که
غذای خوابگاه قابل خوردن نیست.
و نکتهی دیگر در رابطه با سلف خوابگاه ،گربههای
اطراف آن است که جدیدا ً به چند دانشجو حمله
کردهاند .گربههایی که هیچ تالشی در راستای بیرون
کردنشان از محیط خوابگاه صورت نمیگیرد.
البته با وجود این مشکالت ،ما زیست دانشجویی
خود را در یک دورهی چهارساله با تمام سختیها در
خوابگاه سپری میکنیم و از مسئوالن تقاضا داریم
به جای ساخت رستورانهای مجلل یا تابلوهای
بیمصرفی – مانند خیابان بندی!-که در خوابگاه نصب
صندوق رفاه در راستای تأمین
میشود ،از بودجههای
ِ
نیازهای مهم دانشجویان بهره گیرند.

شماره بیست و سوم /بهمن 							 ۱۳۹۴
صاحب امتیاز :شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مدیرمسئول :مهدی یار زمزم
سردبی ر :صبورا سمنانیان

جشنوارهی دانشجویی نشریات!
مهدی یار زمزم
نشریات دانشجویی همواره از مواردی همچون دانشجویان معرکهای گرفته و بعد هم گفته شود « :به سخنان و رفتار دکتر سرسنگی در جلسهی دیدار
نبود حمایت مالی ،تبصرههای قانونی دستوپاگیر ،ببینید که ما چه ها نکردیم ،چقدر ما خوبیم و همه با فعاالن نشریات دانشجویی ،جشنواره را تحریم
دخالت مسئوالن امنیتی دانشگاه و  ...رنج بردهاند و چیز گل و بلبل است ».انگار در این دست برنامهها کرده بودند و دست اندرکاران نشریهی «رود»
میبرند و این مسائل در دورههای گوناگون شدت و سنگی از پیش پای نشریات برداشته نمیشود و نباید هم  -که از معدود نشریات بسیار جدی و پرمایهی
ضعف داشتهاند و به طور کامل حل و فصل نشدهاند .انتظار اتفاق قابل مالحظهای از آن داشت (به عنوان دانشگاه تهران در حوزهی ادبیات چپ است -در این
نبو ِد اتحادیهی دانشجویی نشریات ،عدم تدوین نظام مثال چند روز قبل از آغاز جشنواره برای یکی از رقابت حضور نیافتند تا مبادا از دست مسئوالن مل ّون
ارزیابی نشریات ،مستمر نبودن ارتباط بین فعاالن نشریات دانشکده مسائلی مثل لغو مجوز پیش آمده دانشگاه جایزهای دریافت کنند و فریاد اعتراض خود
به عملکردهای اشتباه مسئوالن را با تکه
نشریات با یکدیگر و همچنین با مسئوالن
جایزهای به پچ پچی نامفهوم بدل سازند.
دانشگاه موجب شده است تا بسیاری از
جدول تعداد تقدیر انجام شده از هر دانشکده
در سه رتبه ی بخش های مختلف
برخی هم به دلیل ناهماهنگیهای مسئول
موانع گفته شده نه تنها برطرف نشود بلکه
غرفهی علوم اجتماعی وکمبود فرصت،
به اختالفات و مناقشات جدی دیگر هم
دانشکده /پردیس رتبه ی اول رتبه ی دوم رتبه ی سوم
با تأخیر یک روزه به نمایشگاه پیوستند.
دامن بزند و در نهایت بعضی سوءتفاهمها
5
علوم اجتماعی
در غیبت رقیبهای جدی و داعیهدار،
به نوعی دشمنی بیانجامد.
8
2
بسیاری از دانشکدهها که پشتوانهای قوی در
بعد از یازده سال وقفه ،سومین جشنوارهی
هنرهای زیبا
5
5
9
زمینهی نشریات نداشتند و میدان را خالی
نشریات دانشجویی بار دیگر با حضور
فارابی
2
3
دیده بودند از فرصت پیش آمده برای هر
نمایندگانی از دانشکدهها و دانشگاههای
2
چه بیشتر خودنمایی کردن استفاده کردند.
مختلف (عالمه طباطبایی و شیراز) به همت
کشاورزی
1
1
2
البته با اعالم نهایی رأی هیئت داوران سره از
خانهی نشریات از هجدهم تا بیستم بهمن
حقوق و علوم سیاسی
1
ناسره جدا شد و با وجود آنکه دانشکدهی
در باشگاه دانشجویان برپا شد .جشنوارهای
علوم اجتماعی از لحاظ میزان رتبهآوری بعد
که بیم و امیدهای بسیاری را در دل
انسانی
علوم
و
ادبیات
1
از پردیس هنرهای زیبا در پلهی دوم قرار
دانشجویان برانگیخت و مواضع مختلفی
گرفت اما بیشترین مقام اول را ( 8مقام اول)
در مورد آن اتخاذ شد .بعضی بر این باور
علم دیگری با آورد.
بودند که این اتفاق میتواند موجبات نزدیکی بیشتر بود) و جشنوارهی نشریات ،جشن روز ِ
از آن جا که نمیتوان به صورت کام ً
ال مثبت یا
فعاالن نشریاتی را فراهم آورد و گام آغازین هر چند هزینهی سی میلیون تومانی خواهد بود و همانگونه که
کوتاهی باشد برای رساندن صحیح برخی از مشکالت نفعی برای انجمنهای علمی نداشت ،برای نشریات منفی دربارهی یک امر داوری کرد ،اما به نظر میرسد
به گوش مسئوالن و حل نسبی آنها و همچنین محک دانشجویی هم نخواهد داشت .البته در این بین بعضی جشنوارهی نشریات دانشجویی به رغم کاستیهایی
مثل ظرفیت و توان کم این جشنواره برای دیده
زدن نشریهی خود از وجوه متفاوت در رقابتی بین سایر از گروهها نظرات بدبینانهتری داشتند.
بنابر طرز تفکر دوم که برخی سوابق پیشین در تأیید شدن نشریات ،عدم شناسایی افراد موفق و استفاده
نشریات علمی ،هنری ،ادبی ،صنفی ،سیاسی و  . ...این
که بعد از یازده سال بار دیگر این برنامه در دستور کار آن بود ،دانشجویان دانشکدهی علوم اجتماعی  -که از آنها در عرصههای باالتر و جدیتر ،اتالف
قرار گرفته بود ،برای توجه بیشتر به نشریات توسط با  17مجوز نشریه و  12نشریهی فعال درزمینههای بیتالمال و سایر موارد که بر همگان مسجل است،
مختلف در میدان نشریات دانشجویی صاحب حرف نکات مثبتی هم داشت که شاید دلیلش واگذاری
مسئوالن روزنهی امید گشوده بود.
عدهای دیگر همچون نگارنده بر این باور بودند هستند -جشنواره را جدی نگرفته و ضعیفترین بخشی اعظمی از کارهای اجرایی و تصمیمگیریها
که این جشنواره یک برنامهی صوری مثل سایر و کمرونقترین غرفهی نمایشگاه را از آن خود به دست دانشجویانی است که خود سابقهی فعالیت
برنامهها است و قرار است با صرف بیتالمال و وقت کردند؛ چرا که بسیج همهی دانشکدهها در اعتراض در نشریات دانشگاهی را داشتهاند .برگزاری کارگاه

ادامه در صفحه ی سوم

تریبون

نشریه دانشجویی ندا
(انجمن علمی انسان شناسی)

سومین جشنواره ی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در هفته ی گذشته برگزار شد و با تقدیر از
برگزیدگان آثار ارسالی ،به مراسم اختتامیه رسید .دانشکده ی علوم اجتماعی با کسب  ۱۵تقدیرنامه و ۸
تندیس ،از پرافتخارترین های جشنواره شد؛ اما همه ی دست اندرکاران نشریات دانشکده درباره ی این
جشنواره هم عقیده نبودند و حتی برخی آن را تحریم کرده بودند .در این شماره با طرح یک مسأله ی
واحد ،از نشریات خواستیم تا انتقادات و نظرات خود را درباره ی جشنواره برای ویرگول ارسال کنند .در
ادامه ،یادداشت های سه نشریه ی دانشکده می آید که از سه منظر متفاوت به این موضوع پرداخته اند.

نشریه دانشجویی رود
توفیق نشریات دانشکدهی علوم اجتماعی را باید به
چه کسی تبریک گفت؟
سال پیش بود .ریاست دانشکده قصد داشت به
دانشجویان معدل الف ،جوایزی را اهدا
تعدادی از
ِ
کند .اما دانشجویان علوم اجتماعی در یک حرکت
خودجوش و منسجم از شرکت در مراسم مربوطه سر
باززدند .نه اینکه این افراد به پول صد -صدوپنجاه
تومانی جوایز نیازی نداشتند .نه! مسأله این بود که
دوستانمان به جز نیازهای خود ،نیاز سایر دانشجویان
را نیز در نظر داشتند .از نظر آنان دریافت جایزه از
دست رئیسی که مطالبات سایر دانشجویان را نشنیده
دانشجویان معدل الف
میگیرد ،غیرقابلقبول بود.
ِ
در جریان اعتراضشان ،حتی از حقوق دانشجویان
مشروط نیز دفاع کردند و به آقای رئیس یادآور شدند
که مشروط شدن همکالسیهایشان تا حد زیادی
ناشی از سازوکارهایی است که مدیران فعلی و سابق
بر دانشکده حاکم کردهاند .اقدام سال گذشتهی این
دانشجویان ،شایستهی تقدیر و احترام است .زیرا
آنان سطح باالیی از همبستگی و انسجام اجتماعی
را آشکار ساختند .گرچه این اعتراض هیچ دستاورد
مادیِ ملموسی نداشت ،اما برای دانشکدهی ما یک

قدم روبهجلو بود .باید توجه داشت که امتیازات مادی
به مویی بندند .مدیران و رؤسا به سادگی میتوانند
با یک چرخش قلم آنها را پس بگیرند .بنابراین در
جریان اعتراضات صنفی آنچه بیش از امتیازات مادی
اهمیت دارد ،انسجام و همبستگیای است که میان
افراد معترض پدید میآید .در جریان این اعتراضات
است که ما وفاداری به یکدیگر را میآموزیم و
میآموزیم که برای تحقق ارادهمان ،بایستی به یک
سری دشواریها تن دهیم .ما میآموزیم که با اولین
پیشنها ِد اغواکننده ،تضادها را فراموش نکنیم؛ بلکه تا
حل مسأله در کنار و دوشادوش یکدیگر بایستیم.
پایِ ِ
زیرا تا زمانی که مسأله و مشکالت ریشهای به جای
خود باقی است ،هر امتیاز موقت و خوشآبورنگی،
فریبی بیش نیست.
امسال در جریان برگزاری جشنواره مطبوعات اتفاق
شگفتانگیزی رخ داد .این بار نشریات دانشجویی
دانشکدهمان ،با رغبت تمام در جشنواره مطبوعات
دانشگاه شرکت کردند و به پاس فعالیتهایشان از
دست رؤسا و مدیران جایزه گرفتند .تو گویی همهی
تضادها و مشکالت با آقای سرسنگی به فراموشی
سپرده شده بود .انگار برای حل همهی مسائل کافی

چند ماه قبل از طریق تماسهای مکرر خانهی
نشریات ،در جریان برگزاری جشنواره نشریات
قرار گرفتیم؛ اما رغبت چندانی برای شرکت در
آن نداشتیم .تا اینکه پس از پایان مهلت مقرر ،بنا
به اصرار یکی از دوستان  -که دست اندرکار این
جشنواره بود -فرمهای مربوطه را فرستادیم و در
نهایت هم معلوم نشد نتیجه چه شد و میلی هم
			
نداشتیم بدانیم.
اما شاید بتوان دو موضوع را علت اصلی این بیرغبتی
بدانیم .دلیل اول اینکه یکی از راههای سنجیدن
عملکرد هر دانشکده و مسئوالن آن ،میزان شرکت
دانشجویان در اینگونه برنامههای رسمی دانشگاه
است که نتیجهی آن میشود « :عجب دانشکدهی

نشریه دانشجویی ب رنا
( انجمن علمی ب رنامه ریزی اجتماعی)
فعالی است» .دانشکدهی علوم اجتماعی فعال است؛
خصوصاً در بخش نشریات .اما این فعالیت بهخاطر
خود دانشجویان است نه مسئوالن؛ در حالیکه
مسئوالن نه بودجهای به نشریات اختصاص میدهند
و نه مکان فیزیکی مناسب آن را  -که بارها قول
دادهاند -فراهم کردهاند ،اما شرکت پر شور و شوق در
اینگونه برنامهها صرفاً به حساب کارنامهی درخشان
مسئوالن گذاشته میشود		 .
دلیل دوم آن را میتوان نفس شرکت تشکلها در
اینگونه برنامهها دانست؛ در یک کالم جمعآوری

بود آقای سرسنگی ماسک مسئول کمیته انضباطی را
فرهنگی اهداکنندهی
از صورت بردارد و نقاب مسئول
ِ
جوایز را بر صورت بزند .گفتن ندارد که این راهحل،
کمابیش یوتوپیایی و توهمی است .سلسلهمراتب،
سلسلهمراتب است و خوب و بد ندارد .نشریات
دانشجویی با شرکت در جشنواره مطبوعات این
حقیقت ساده را کتمان کردند.
ِ
حرکت سال گذشته دانشجویان
سوژههای
منفرد بودند و سوژههای حرکت امسال نشریات
دانشجویی .مطمئناً تصدیق خواهید کرد که از
یک نشریه در خصوص حفظ همبستگی و انسجام
اجتماعی انتظار بیشتری میرود .پس چرا نشریات
نتوانستند اقدام خاصی در این مورد انجام دهند
ولی دانشجویان منفرد توانستند؟ این سؤال،
پاسخی جدی را میطلبد		 .
باید دید طرزعملمان در یک سال گذشته چه
اشتباهاتی داشته است که دچار چنین پسرفت
آشکاری شدهایم؟ کدام ایده و اندیشه در میان
دانشجویان هژمونیک شده است که نشریاتمان به
سادگی دچار این اشتباهات میشوند؟ و این وضع را
باید به چه کسانی تبریک گفت؟

رزومه کاری .برای خود ما که در تشکلی مشغول
به کاریم حداقل این امر بسیار واضح است که اکثر
برنامهی تشکلها (نه همهی آن ها) در جهت تولید
کارنامهی درخشانی برای اعضاء در طول مدت
فعالیت است؛ بدون آن که بدانیم آیا واقعا این کار
به نفع دانشجویان است و واقعاً مشکلی از مشکالت
آنها را حل میکند یا نه		 .
برای یک انجمن علمی شاید شرکت در اینگونه
جشنوارهها و بردن لوح تقدیر بسیار شیرین باشد،
اما اینکه پیامد مثبتی برای دانشجویان رشته داشته
باشد بعید است .این موضوع حداقل در مورد رشتهی
برنامهریزی صدق میکند .در مورد دیگر رشتهها
شاید وضع به نحو دیگری باشد.

جشنوارهی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران ،با
شعار شناسایی و تقدیر از نشریات فعال دانشجویی،
در حالی بیمقدمه آغاز به کارکردکه دانشجویان –
کنندگان مسلّم آن -درگیر
مخاطبین و مشارکت
ِ
امتحانات و دیگر مشغلههای طبیعی پایان ترم
بودند .اگرچه تعداد قابل توجهی از نشریات ،نهایتاً
آثار خود را برای جشنواره و داوری رساندند ،با این
حال ناهماهنگی جشنواره با برنامهی دانشجویان ،و
بیاعتنایی آن به انتظارات فعاالن نشریات ،واقعیتی
انکارناشدنی بود .همچنانکه در جلسهی اخیر
مسئوالن نشریات با معاون فرهنگی دانشگاه نیز
برخی از دانشجویان صراحتاً مخالفت خود را نسبت
به زمان برگزاری ،شکل برنامه و حتی ماهیت چنین
جشنوارهای اعالم داشتند .با اینهمه ،جشنوارهی
نشریات دانشجویی ،با ضعیفترین شکل اطالع رسانی
و مشارکت حداقلی دانشجویان – چه در طول سه
روز نمایشگاه و چه در مراسم اختتامیه -بی توجه به
خوشآیند یا ناخوشآیند دانشجویان ،در جریان افتاد.
مشارکتکنندگان این جشنواره ،و به تبع آن
برگزیدگان و دریافتکنندگان جوایز ،همگی نشریات
نامآشنا و قابلپیشبینی برای هرکسیست که به
نحوی در خانهی نشریات آمد و شد داشته باشد .به
عبارتی ،این جشنواره برخالف نام سنگین و وزینش،
که مشارکت پرشکوه نشریاتی از گوشه و کنا ِر قلمرو
بزرگ دانشگاه تهران را درذهن تداعی میکرد ،اما
به واقع محدود به حضور همان حاضران همیشگی
جلسات خانه نشریات بود .بنظر میرسد از خیلی
پیشتر ،همین آمدوشدها و جلساتِ نسبت ٌا مداوم با
مسئوالن معاونت فرهنگی و خانه نشریات ،آنها را تا
حد زیادی با فعاالن نشریات آشنا کرده و از ریز و

ادامه از صفحه ی اول

جشنوارهی دانشجویی
نشریات!

حوزهی نشریات دست به قلم هستند و سایرین را هم
به نوشتن در نشریات تشویق کند .همچنین جایزهی
 600هزار تومانی نشریهی برتر هم میتواند بخشی از
مشکالت مالی بعضی از نشریات را که شایستهی مقام
شدهاند برطرف سازد .از مواردی که معاون فرهنگی
دانشگاه در غرفهی علوم اجتماعی مطرح و بار دیگر

درشت مطالبات و دغدغهی آنها آگاه ساخته باشد .به
این ترتیب ،روشن است که جشنوارهی نشریات فاقد
هرگونه کارکرد گردآورندگی ،معرفی و شناسایی –
بین نشریات مختلف ،و بین نشریات و مسئوالن -بود.
ِ
به عبارتی ،آنهایی که همیشه میآمدند ،آمدند و آنها
که نمیآمدند ،نیامدند .و در این بین جشنواره نشریات
هیچ نقشی را ایفا نکرد.
بنابر ادعای برگزارکنندگان ،هدف از برگزاری
جشنواره شناسایی استعدادهای برتر و تقویت
پتانسیلهای موجود نشریات بوده است .با این حساب،
چگونه است که معاونتی که اینچنین دغدغهی ارتقاء
سطح نشریات را دارد ،اما مطالبهی مشخص ،صریح و
دائمی همین نشریات را نادیده میگیرد؟ در حالیکه
ِ
پشت تاالر فردوسی که تندیسها و لوحها دست به
ِ
دست رؤسای دانشگاه به دست دانشجویان سپرده

میشد ،تاریخچهی درازی از جلسات پی درپی
و تریبونهایی است که مطالبات مشخصی چون
تخصیص بودجه و حمایت مالی از نشریات را فریاد
میزنند .در این روند متناقض ،این پرسش بنیادین
مطرح میشود که دانشگاه و معاونت فرهنگی و
جشنوارهای که دغدغهی حمایت و تقویت نشریات
دانشجویی را دارد ،چطور ممکن است بیاعتنا به
جمعی فعالترین نشریات،
خواستهی دیرینه ،صریح و
ِ
به چیدن دکور یک برنامهی تشریفاتی برای کف و
سوت زدن به افتخار تالش ارزشمندشان باشد؟
ِ
نیت خیررسانی به نشریات ،پیش از
بدیهیست
هر چیز مستلز ِم رفع نیازیست که مانع از ادامهی
حیات آنها میشود .با اینهمه ،دبیر جشنواره با دفاع
از برگزاری چنین بز ِم سوت و کوری درتاالر فردوسی
دانشکدهی ادبیات ،جوایز نقدی که به مسئوالن و

در اختتامیه هم بر آن تأکید کرد ،راهاندازی روزنامهی
دانشگاه با قول پرداخت تمام هزینههای آن بود که ابتدا
به دانشجویان دانشکدهی علوم اجتماعی به واسطهی
سابقهی موفق نشریهی »صبح» پیشنهاد شد.
گذشته از قضاوت دربارهی خوب و بد بودن
جشنواره ،که نیاز به نگاهی جامعاالطراف دارد،
سومین جشنوارهی نشریات دانشگاهی و دو برنامهی
جشن روز علم و جشنوارهی ترنج (در حال برگزاری
است) ،یک سؤال مهم را در اذهان برجسته میکند:
مسئوالن دانشگاه تهران که به دلیل کمبود بودجه
بسیاری از برنامههای دانشجویی را رد میکنند،

دستاندرکاران نشریات تعلق گرفت را شکلی از همان
کمکها و حمایتهای نقدی دانست که مدتهاست
مطالبهی اصلی دانشجویان است .بافرض قبول چنین
استداللی ،وجود کانال بیمعنا و فورمالیتهی داوری،
به این نتیجه میانجامد که  اگر بناست بودجهای به
کانال آذین بندی
نشریات فعال تعلق گیرد ،چرا باید از
ِ
و نمایشیشدهی یک جشنواره عبور کند؟
فارغ از تمام این تناقضات بی پاسخ ،آنچه با اشاره
به سرنوشت «ندا» به درستی قابل بررسی است،
تناقض در سیاستگذاری از سوی معاونت فرهنگی
دانشگاه است .به عبارت دیگر ،دریافت رتبهی برتر
در چهار بخش مختلف چون مصاحبه و گزارش و
مقاله توسط ندا ،و دریافت تندیس برترین نشریه
فرهنگی ،توسط نشریهای که چندی پیش به دستور
همین معاونت فرهنگی سه ماه توقیف شده بود،
محل بحث و پرسشهایی جدیست که طبعاً در این
نوشتار کوتاه نمیگنجد  .اما طبق همهی آنچه گفته
شد ،این تناقضات آشکار در روند برگزاری و داوریِ
چنین جشنوارهای ،یک اصل بزرگ را بدیهی و آشکار
میسازد و آن« ،بی اعتباری» این جشنواره است.
جشنوارهای که مقصود و منظور آن مبتنی بر حضور
دانشجویان است ،اما در طول سه روز با حداقلیترین
استقبال دانشجویی مواجه میشود  ،پس بیاعتبار
است .جایزه و تندیسی جلوی دوربینها و رؤسای
دانشگاه با   تشریفات به دست مسئوالن نشریاتی
میرسند که مدتها در ِ
صف یک بودجهی حداقلی
ایستاده بودند ،پس بیاعتبار است .و نهایتاً  ،معاونتی
که روی سن کف مرتب میزند به افتخار نشریهای که
ِ
توقیف غیرقانونی آن را صادر کرده بود،
خودش حکم
پس بیاعتبار است.

چگونه برای تصمیمات مرتبط با خودشان بودجه
دارند یا اگر هم ندارند برای تهیهی آن از هیچ
		
تالشی فروگذار نمیکنند؟
اگر چه برگزاری چنین مراسمی به نوبهی خود وجوهی
مثبت دارد و باید به برگزارکنندگان آن خداقوت
گفت ،اما دانشجویان قبل از هر چیز خواستار آن
هستند تا از حجم موان ِع بر سر راهِ انجمنهای علمی،
نشریات و کانونها کاسته شود و زمانی نسبت به این
گونه برنامهها احساس تعلق خواهند داشت که هدف
اصلیشان را در راستای کاهش موانع تعریف و منطبق
با آن حرکت کنند.

