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گفتوگو دربارهی
تاالر گفتوگو
سوءتفاهم رخ نمیداد و با گفتوگو ،ضرورت کار بر
		
همگان روشن میشد.
بارها از زبان مسئوالن شنیدهایم که تاالر گفتوگو
کارکردهای مختلف دارد و دانشجویان هم امکان
برگزاری برنامه در آنجا را دارند .حتی در نشست
دوشنبهی ماه قبل هم دکتر غفاری گفت شاید اگر
ما به جای نام تاالر گفتوگو همان اسم اتاق شورا
را بر آن میگذاشتیم این همه نزاع پیش نمیآمد.
اختصاص ندادن تاالر گفتوگو به انجمنهای
دانشجویی مثل انجمن برنامهریزی بنابر نظر
شخص آقای رئیس ،باعث شده است تا ادعای فوق
			
تحتالشعاع قرار بگیرد.
قطعاً بحث استهالک و فرسودگی برای همگی بدیهی
است و در دانشکدهی علوم اجتماعی که سه سالن
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رسالت
دانشجویی!
بسیج اردوی جهادی برگزار میکند ،اگر چپها را
در سازمانهای مردمنهاد راه نمیدهند بیایند در
اردوهای جهادی /در اردوهای جهادی بعضاً بچهها از
جیب پول میگذارند ،شما اعتقاد ندارید ،ما اعتقاد
داریم صدقه بدهیم پولمان بیشتر میشود( .خطاب به
یکی از دانشجویان در پاسخ به اینکه اگر «بچهها» از
دولت پول نمیگیرند از کجا میآورند) /نسبت امام با
جبهه ملی چیست؟ نسبت امام با بازرگان چیست؟/
اسالم خطی واحد است.
الجوردی نیز گفت :بسیج سعی دارد از آب گلآلود
ماهی بگیرد ،در مقاالت نشریه خود از شهدای  16آذر
که یکی تودهای و یکی عضو جبهه ملی است سخن
میراند /در مقاالت خود به ژیژک ارجاع میدهند/
بسیج بودجه دولتیاش کم شده که از دولت انتقاد
میکند /در جنبش دانشجویی فضای برابر وجود
ندارد /استاد امنیتی میآورند ،یک شبه گروه تأسیس
میکنند /بسیج توهم دراختیار داشتن «اکثریت» را
دارد ولی انجمن چنین ادعایی ندارد و سعی میکند
حقوق اکثریت را به رسمیت بشناسد /هر کس که
مخالف باشد بسیج از حراست استفاده میکند /بسیج

دیگر هم دارد برای هر مراسمی نباید به سراغ تاالر
گفتوگو رفت .در هر صورت برای آن اتاق کنفرانس
خرج هنگفتی شده است و برنامهی مورد نظر باید
معیارهایی را داشته باشد ،به عنوان مثال پخش زنده
مراسم از تلویزیون یا اهمیت واالی مهمان و 		. ...
اگر مسئوالن در تصمیم خود برای حفظ و نگهداری
توگو و جلوگیری از استهالک زودهنگام آن
تاالر گف 

بدنهی دانشجویی دور یک میز بنشینند و با مدنظر
قرار دادن بخشی از واقعیتها ،قانونی پایا و عادالنه
برای آن بنویسند .قانونی که بتواند هم از استهالک
زودهنگام این سرمایهی ناخواستهی دانشکده (سالن
کنفرانس) جلوگیری کند و هم نسبت همهی اهالی
علوم اجتماعی را با آن به طور دقیق مشخص کند.
از موارد پیشنهادی آن است که به عنوان مثال هر
انجمن علمی جدای از آنکه چه برنامهای دارد ،سالی
دوبار مجاز به استفادهی از تاالر گفتوگو باشد؛ یا آنکه
بخش مشخصی از درآمد سالن در صندوقی اندوخته
شود و از آن صندوق برای ادامهی سایر طرحهای
کوچک توسعهمحور دانشکده مثل راهاندازی خانهی
		
نشریات استفاده شود.
به نظر میرسد این امر بتواند سوءتفاهمهای پیشین
را برطرف کند و حال که دانشجویان در تصمیم
ساختن این سالن -که در نهایت به نام آنها تمام
شد -سهمی نداشتهاند ،الاقل در نحوهی استفاده از
آن حق مشارکت داشته باشند و تاالر گفتوگو در
واقعیت هم شایستهی نامی بشود که بر سر درش حک
شده است.

ابزار امنیتی خود را کنار بگذارد سپس به گفت وگو
مینشینیم.
جلسه بعد از یک ساعت و نیم «نمایش اسناد
علیه یکدیگر» به پایان رسید ،اما سؤاالتی باقی ماند.
بسیج و انجمن اسالمی که سالیان سال در حال نقد
یکدیگر هستند چه خروجیای برای بدنه دانشجویی
داشتند؟ آیا سیاستزدگیای که صادقیان از آن سخن
میگوید و آن را آفت بدنه دانشجویی میداند ،از خود
این دو تشکل منشأ نمیگیرد؟ آیا انجمن اسالمی که
از حقوق دانشجو دفاع میکند ،موقع به خطر افتادن
منافع خود نیز این ادعا را دارد؟ (همگی بهار  91را به
خاطر داریم) .آیا این دو تشکل به جز مغلوب کردن
یکدیگر هدف دیگری دارند؟ آیا «دانشجو» چیزی جز
مهره برای این دو تشکل محسوب میشود؟ آیا اساساً
میتوان این دو تشکل را دانشجویی دانست؟
با وجود این سؤاالت در واقع نتیجهگیری ناممکن
است .این دو تشکل ادعای دادن فضا به قشرهای
مختلف دانشکده را دارند اما تا به حال چه حد این
اتفاق افتاده است؟ وجود فضایی خصمانه میان این
تشکلها که در مواقع مختلف شکاف میان خود و
دانشجویان را کام ً
ال مشخص میکند ،لحظه به لحظه
امکان به وجود آمدن گفتوگو را سلب میکند و بر
کرختی فضای دانشگاه میافزاید؛ و مثال نیز برای
این موارد بسیار است .بسیج و انجمن اسالمی که
بیشترین فضای فیزیکی دانشکده را اشغال کردند،
به وقت پیگیری مطالبات دانشجویی به راحتی خود
را عقب میکشند .خواه تحصنی برای دفاع از علوم

اجتماعی مستقل باشد ،خواه پیگیری مسائل مالی.
هنگامی که مطالبهای مطرح شود این دو تشکل در پی
برچسبزدن بر بدنه دانشجویی است و تأکید میکند
که «راه را اشتباه رفتهاید» .برای اثبات حقانیت خود
همهجا حضور دارند و سخن میرانند و بر شخصیت
حقیقی خود تکیه میکنند .ولی وقتی پای منافع در
میان باشد ،یا سعی میکنند که با ارائه «اطالعات
مردمی» به نهادهای امنیتی رسالت دانشجویی خود را
نشان دهند و یا با قرار گرفتن در مقابل دانشجویان و
تغییر مسیر آنان به سمت اهداف خود ،بهترین استفاده
را از بدنه دانشجویی بکنند و رسالت دانشجویی خود
را نشان دهند.
رسالت دانشجویی ،واژگانی است که ملعبه دست
سیاسیون دانشگاهی میشود .رسالت دانشجویی یعنی
صدای کف زدن برای کدام تشکل بلندتر میشود ،خواه
مانند دادگاه تفتیش عقاید دانشجویی را به بیاعتقادی
متهم کنند ،خواه از حقوق دانشجویی صحبت شود
که به وقت بحران قطعاً فراموش میشود .دانشگاه
سکوی پرتاب است .پس رسالت دانشجویی یعنی بعد
از تحصیل ،در کدام یک از نهادهای دولتی ،نقشی
در پروژههای راهبردی کشور داشته باشید .رسالت
دانشجویی یعنی در حین تحصیل چگونه رزومه
خود را با حضور در این دو تشکل پر کنید .رسالت
دانشجویی یعنی در مناظرههای دانشجویی(!) چگونه
رسالت تشکل خود را اثبات کنید .رسالت دانشجویی
واژهای است که هر طیف سیاسیای میتوانند از آن
استفاده کند به جز دانشجویان.

چه بهتر که برای استفاده از مکان مورد
نظر به جای عمل بر مبنای یک قانون
سلیقهای و نانوشته ،با بخشی از بدنهی
دانشجویی دور یک میز بنشینند و با
مدنظر قرار دادن بخشی از واقعیتها،
قانونی پایا و عادالنه برای آن بنویسند
سالن مجلل -که در نگاهی کلیتر پول ملت و مملکت
به پایش ریخته شده است  -جدی هستند ،چه بهتر
که برای استفاده از مکان مورد نظر به جای عمل
بر مبنای یک قانون سلیقهای و نانوشته ،با بخشی از

شماره بیستم /آذر 								 ۱۳۹۴
صاحب امتیاز :شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مدیرمسئول :مهدی یار زمزم
سردبی ر :صبورا سمنانیان

گفتوگو دربارهی
تاالر گفتوگو
مهدی یار زمزم

در دوران ریاست دکتر نوربخش ،طرح توسعهی
اتاق شورا با یک تصمیم خیرخواهانه و آیندهنگر
اما شاید ساده انگارانه آغاز شد .کمتر از یک سال
بعد ،طرحی که هیئت رئیسه گمان مینمود در
فهرست کارنامهاش قرار بگیرد و صدها آفرین
و احسنت را به خود اختصاص دهد به یکی از
چالشیترین بحثهای دانشکده تبدیل شد.
دانشجویان در هر نشریه برایش نوشتند و در
هر جلسه و نشستی در بابش سخن گفتند و هیچ
کدام از پاسخهای مسئوالن ،قانعشان نکرد .علت
تبدیل آن ساختوسا ِز از نظر هیئت رئیسه ساده
به مناقشهی میان مسئول (استاد) و دانشجو چه
بود؟
دکتر رسول صادقی (معاون فرهنگی وقت)،
در یکی از نشستهای عمومی هیئت رئیسه
با دانشجویان در تاالر مطهری در ابتدای سال
تحصیلی  ،۹۲-۹۳وعدهی ساخت اتاق نشریات
را در طبقهی همکف دانشکده داد که نیاز به
هزینهای باال در حدود  90میلیون داشت .مدتی
بعد اهالی علوم اجتماعی آغاز ساختوساز در
حوزهی ریاست را شاهد بودند و خبری از اتاق
نشریات نبود و طبق گفتهی دکتر صادقی ،بخشی
از اعتبار فراهم شده برای طرح خانهی نشریات

(حدود  10میلیون) صرف هزینهی هنگفت تاالر
گفتوگو شد.
فارغ از آنکه سرنوشت خانهی نشریات چه شد
توگو
(چه بسا به نظر نگارنده ساخت تاالر گف 
منفعت بیشتری از خانهی نشریات برای دانشکده
داشته باشد) اما دانشجویان این بار صحبتهای
آقای رئیس و معاونان محترمشان را به یادآوردند
که اکثر اوقات در برابر هر درخواست ،از بیپولی
و بیچارگی دانشکده ناله میکردند .دانشجویان
این سوال را مطرح کردند که «اگر این همه
مشکل و خرابی چشمگیرتر در دانشکده وجود
توگو
دارد پس چه اولویتی برای ساخت تاالر گف 
بود .ای آقایان مدیر! مگر شما نباید اهم و مهم
کنید؟ مگر شما نباید اهل تدبیر و برنامهریزی
			
باشید؟»
مسئوالن هر بار به کوچک بودن مکان قبلی برای
جلسات اساتید ،نبود فضایی آبرومندانه و مناسب
برای برنامهها و کنفرانسهای بینالمللی و غیره
اشاره کردند -که در جای خود درست و صحیح
است -اما اگر مدیران مدبر یک بار قبل از اجرایی
کردن طرح ،از روی بزرگمنشی خود مشورت
مختصری با دانشجویان میکردند یا حداقل
آنان را در جریان قرار میدادند شاید این همه
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رسالت
دانشجویی!
پدرام پذیره
در روز بیست و دوم آذرماه ،بسیج دانشجویی
دانشکدهی علوم اجتماعی ،برنامهای تحت عنوان
«رسالت جنبش دانشجویی» با حضور محمد
صادقیان ،بامداد الجوردی و نوید قیداری ترتیب
داده بود .این برنامه که امثال آن در نزدیکی روز
 16آذر بسیار تکرار شده است ،بر این مبنا بود که
مناظرهای بین طیفهای مختلف دانشکده من باب
جنبش دانشجویی برگزار کند؛ اما همانطور که
انتظار میرفت به چنین چیزی منتج نشد .در ابتدای
جلسه قیداری از دو تشکل حاضر در جلسه انتقاد کرد
که چرا دو تشکلی که خود را دانشجویی میدانند،
راهحلهایی جز راهکارهای سرمایهدارانه برای حل
بحرانهای منطقه در چنته ندارند .انجمن اسالمی در
بیانیهای در نزدیکی وقوع جنگ عراق از حمله آمریکا
به این کشور دفاع کرد و حال بسیج از دخالت نظامی
روسیه در سوریه دفاع میکند.
قیداری همچنین این موضوع را مطرح کرد که دو
تشکل مذکور ،خود را از سرمایهدار خارجی و داخلی
جدا نشان میدهد ،در صورتی که مجموعه اقدامات
انجمن اسالمی نشاندهنده وابستگی آن به یک قشر
خاص است و بسیج -که عنوان بسیج مستضعفین را
به دوش میکشد -مالک بانک مهراقتصاد است که
باالترین نرخ بهره را در میان بانکهای مختلف دارد.
بعد از پنج دقیقه سخنرانی ،قیداری مطرح کرد که
این تریبون ،تریبونی سرمایهدارانه است و با اینکه به
خاطر احترام به توده در این جلسه حاضر شده ولی
مجبور است که از نهادهای سرمایهدارانه فاصله بگیرد
و پس از این سخن ،جلسه را ترک گفت.
قطعاً پرداختن به سخنان صادقیان و الجوردی
تکرار مکرراتی بیش نیست و تنها به صورت تیتروار
به چندی از گزارههای آنان( نقل به مضمون) اشاره
خواهیم کرد .محور اصلی صحبتهای صادقیان را این
موارد در بر میگرفت :انتقاد از دولت /انجمن اسالمی،
اسالمی نیست؛ اگر اسالمی است چرا مطالبهی حجاب
نمیکند؟ /بسیج مانند سپاه از دل مردم برآمده است/
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چرند و پرند

آن شیخ رفت و این شیخ آمد

             
اندر حوالی ماه مهر سال پر شور و هیجان  88و در
کنار انتخابات مهم ریاست جمهوری ،اتفاقی شگرف
دانشکدهی علوم اجتماعات تهران را تحت تاثیر قرار داد
و آن اتفاق همانا ورود شیخ جمیع جماعات ،امام جهتی
از جهات به دانشکده بود .از احواالت و داستانهای
شیخ ما بسیار گفتهاند و عالقهمندان به آن حضرت
میتوانند به شمارههای سالهای دور همین نشریه
رجوع کنند و از احواالت شیخ با خبر گردند( .در اینجا
توصیه میشود دانشجویان جدیدالورود از دانشجویان
قدیمالورود اتفاقات گذشته بهشت برین دانشکدات
تهران ،علوم اجتماعات را جویا شوند) .اما در تابستان
گذشته متأسفانه به دالیلی شیخ ما رخت سفر بر تن
مبارک کردند و تهران را ترک نمودند( .این دالیل در
نسخه خطی کتاب "از نواب تهران تا بشیکتاش" به
			
تفصیل آمده است).
ولی از آنجا که دانشکده ما در طول تاریخ فعالیت
گوهربار علمی خود از نعمت حضور امثال شیخ،
خالی نبوده است ،در مراسمی رسمی با حضور
تمامی مقامات عالیرتبه ،شیخ جدید معرفی گردید
و هماکنون وی بسان پلنگی ازین سو به آن سوی
بهشت برین جستوخیز میکند و من باب وظیفه،
بنده که یکی از مریدان شیخ قبلی و ارادتمند شیخ
کنونی هستم ،قصد دارم روایاتی از محافل درس و
بحث شیخ و حاالت ایشان در سال جاری نقل کنم.

اول روایت از دلیل طوالنیشدن دورهی کارشناسی
شیخ جدید است .زیرا نقل شده است شیخ کنونی
لیسانس خود را طی سالیان دراز کسب نموده و این
البته به دلیل آن است که شیخ با بدشانسیهای متعدد
مواجه شده است .از جمله که روزی شیخ ما در جمع
متصوفه بود در کالسی سترگ و مریدان از پس و پیش،
جمعی دست بر ریش و عدهای سر در گریبان خویش،
ساعات و لحظات و دقایق به بطالت میگذرانیدند تا
			
مگر بحثی به میان آید.
ناگه شیخ ما عنان کفایت از کف هدایت بداد و به
پس گردن مرید بغلدستی را نواخت ،همگان
ضربتیِ ،
را امارات ترس و قراین هراس بر جبهه و پیشانی و
بعضی جوارح دیگر نمودار گشت که مگر مرید چه
کاری کرده است که شیخ به زحمت افتادند و بر پس
گردن مرید نواختند؟ لیک شیخ چشم از جماعت

              در باب معرفی شیخ
امیر جالیر

برگرفت و از روی صندلی بر روی زمین نشست .پس
همگان این واقعه را حمل بر کرامات شیخ کردند و در
دل نعرهها برکشیدند و نفیرها زدند!
پس شیخ رو به جوانان نمود و فرمود :بشنوید از من
که چه جفا از زمانهی جافی و دنیای بدین خالفی رفته
است؛ که روزی بر سر کالسی جلوس کرده بودیم ،و
آن مجلس ،جلسهی آخر از آن درس بود و از شادی
مخاتمت آن کالس کسالتبار ،سر در مراقبت انداخته
بودم و خدای تعالی را سپاس میگفتم از فزونی صبری
که مر مرا عنایت نموده بود .حالی که من در این افکار
بودم ،ناگه موبایلم در صدا آمد و «دیلینگی» بکرد.
اعنی مر مرا «مسیجی» در رسیده است .حالی که
این صدا از آن همراه در شد ،اوستاد ز جا جست و با
اشارت دست و کنایت زبان ،مرا به زیر شپاشاپ فحش
و چکاچاک دشنام گرفت که «ای  ...ساله مر مرا سخن
به جاهای باریک و نقاط تاریک بحث رسیده بود و
عنقریب بود که قصد داشتم پرده از رازهای گیتی
بدرم ،که ابلهی چون توام صحنهی خاطر مغشوش و
جلوۀ باطن مخدوش داشت» .پس از جا برخاست و به
مدد «اوردنگی» مرا به در انداخت و سپس مرا پرونده
از بایگانی به در کشید و در جلوی چشمم سوزانید و
گفت تا تو باشی که دیگر موبایلت را در مجلس استاد
			
«سایلنت» نمایی.
پس مرا سالهای سال از عمر با برکات در راه این
حرکات سوخت شد .بعدها که در «گوشی» خود نظر
انداختم دیدم آن دیلینگ از پیام تسلیت یکی از دوستان
بود به مناسبت باخت تیم محبوبم فجر سپاسی! (که
تیمی بود سخت در مضیقه ی مالی) .حالی که شیخ
این بگفت ،تنی چند از مریدان فریاد آغازیدند و گلوی
خویش دریدند که وا اسفا بر این ظلمها که شما را
				
رفت.
بسی گذشت .همه جا ساکت بود که ناگهان شیخ،
دوم دلیل طوالنی شدن دورهی کارشناسی خود را
بیان نمود« :در آن هنگام که بهر تحصیل علوم قدیمه
و جدیده به اینجا رسیده و از سربازی پریده بودم ،ما را
از بدی بخت کجرفتار و کجی چرخ بدکردار حکایتی در
رسید شنیدنی .از همان اوان ورودمان به دارالعلم (آن
زمان هنوز دانشگاه اختراع نشده بود) مر مرا این خیال

در سر اوفتاد که با مشایخ و کبار آنجا بحثها درآغازم
و طرحی نو دراندازم و جامع علوم گردم .لیک هرچه
با ایشان بیش نشست و برخاست مینمودم کمتر در
مییافتم .پس گفتم باشد که این گناه از بخت کوته ما
باشد؛ چرا که دیگران به راحتی واحدها پاس نمایند و
ما با این همه مجادلت و مباحثت ،هنوز اندر خم یک
کوچهایم .پس این امر با یکی از همدرسان قدیم در
میان نهادم و او هم درد مرا داشت و سپس این موضوع
با تنی چند از یاران دگر گفتم دیدم همگی همین
درد را دارند .پس به مدد عقل دریافتم که اشکال
از جای دیگر است و با جمع دوستان به دنبال راه
چاره افتادیم			.
البته خیرخواهان اندرزهامان دادند و گفتند که این
واحدات همگی محض پاس نمودن است و بس و مباد
که در فکر دیگری درافتید که خللها زاید و صفراها
و صفرها فزاید .لیک ما را چو سخت بگرفته بود و در
پی اصالح عالم فانی بودیم ،پس نشریتی بکردیم و
در آن راز دل خویش به همه بندگان خدا نمودیم.
پس یاران را وقت خوش گشت و همگان زبان به
تحسین گشودند که« :شجاع دانشجوآ که شمایید و
این نشریت بکردید و راه اصالح در پیش گرفتید».
پس ما را نیز شور دربر گرفت و عزم آن کردیم که
باقی خرابیها را هم باصالحیم .که این خبر دهان
به دهان گشت و اساتید دارالعلم مجمعی بکردند و
ما را بر درازگوش نشانیدند و سرمان بتراشیدند و به
جرم اتالف کاغذ (که در آن زمان نیک گرانی گرفته
بود همچون گوجهفرنگی) از دارالعلم به در کردند و
به این نیز بسنده نکردند و در آن نشریت نیز تخته
بکردند و ما عمری در این فقره تلف کردیم بیرون از
			
دارالعلم ماندیم.
و از سوم دالیل طوالنیشدن دورهی کارشناسیام . . .
که ناگهان شیخ فریاد زد آخر بس است آن جنایتها
که گیتی غدار و دنیای فریفتگار در حق ایشان
بکرده است و من سر آن دارم تا جانشین شیخ سفر
کرده گردم!			
پس مریدان را حالتی خوش دست داد از رویآوری
همای سعادت به رویشان! همگان از جای بلند شدند
و دست شیخ را بسیار فشردند و گفتند الحق که شما
را شایسته است تا شیخ ما گردی و دعا فرمودند
اللهم احفظ اقدامهم و اطول به طول حیاتهم و ارفع
درجاتهم و احول حالهم الی احسنالحال!
ادامه دارد...

هفت صبح است و چشمی باز و چشمی بسته با
کتریای وارد آشپزخانه میشوی( .البته بدون عینک)
بزرگی بچهگربهای به سمتت
ناگهان موجودی به
ِ
میآید .طبقه سوم و گربه؟! چشمانت را باز و بسته
میکنی و دقیق که میشوی ،موشی گربههیبت را
میبینی .چارهای جز جیغ کشیدن نمییابی .پس از
در جریان قرار دادن خدمه و در دام افتادن موش،
خاطرت آسوده میگردد .اما هنگام غروب ،در طبقهی
اول با اتاقی مواجه میشوی که اثاثش وسط سالن
است و دانشجویانی که به دنبال یافتن جای خواب
برای شبشان هستند .پیگیر که میشوی ،درمییابی
اتاقی جدیدشان ،جناب موش ،بدون
که ظاهرا ً هم
ِ
		
هماهنگی وارد اتاقشان شده است.
غرق در بالیای به وجودآمده توسط این مهمان
سرزده ،از ساختمان خارج میشوی .منظرهای را
میبینی که مدتی طوالنیست شاهد آن هستی.
منظرهای با سایههای سیاه و عمقی محدود،که
دختران ساختمان  71و  72خوابگاه چمران ،برای
طی کردن راه پرفراز و نشیب و طوالنی سلف ،با
آن هم مسیر هستند.گودالهایی که تقریبا از اواسط
مهرماه جلوی ساختمان  72حفر شدهاند .چندی
 ...و شهریه بر وزن مهریه اندر لغت ،گزافه مبالغی از
نقدینگی را گویند که از جمع طالبین و طالبات ،لوجه
التحصیالت مأخوذ دارند و آباء دانشجو مقروض! و
علمای علم لغت را در وجه تسمیهی این لغت اختالف
باشد .علی قول بعضهم شهریه اسم منسوب است از
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کسیچهکهبود؟!
تهرانت
گوینددانشگاه
و نبود،
چمدانها را پشت در اتاق گذاشتم ودر را باز کردم.
اگر از میز پوسیده و کمدهای جویدهشده بگذریم،
به کفپوش صورتی کمرنگی میرسیم .اتاقها آدم را به
یاد فیلمهای هندی میانداخت که در یک اتاق ،چند

خوابگاه

مهمان سرزده
مهسا الیاسی
پیش با جویاشدن از علت حفر گودالها ،مطلع
شدم حمامهای ضلع غربی ساختمان  72با گرفتگی
چاههای فاضالب مواجه هستند .این گرفتگیها منجر
به باال آمدن آب و در نتیجه غیرقابل استفاده شدن
		
حمامهای آن سمت شده است.
بدین ترتیب  520دانشجو 20 ،حمام( بدون در نظر
گرفتن دوشهای خراب) ؛ به عبارتی هر  26دانشجو،
 1حمام .وضعیت فاجعهبا ِر پیشآمده موجب کثیفی
بیش از حد حمامها میشود و البته در نظرگرفتن
مشکل همیشگی سردشدن آب حمامها از ساعت
 22شب به بعد هم مطرح است .البته پاسخ دکتر
اسماعیلی ،مسئول کل خوابگاه های دانشگاه تهران،
در مواجهه با سردی آب درساعات اوج مصرف ،بسیار
جالب است .از نظر ایشان این مسئله به دو طریق
قابلحل است که گزینهی اول برایشان مقدور نیست؛

چرند و پرند

یعنی همان افزایش آبگرمکنها .و اما راهحل طالیی از
نظر ایشان ،برقراری تعادل برای حمامرفتن در ساعات
اوج مصرف میباشد .ایشان به بنده یادآور میشوند
که اگر  4نفر پشت سرهم از دوش حمام خانهمان
استفاده کنند ،به یقین آب ،سرد خواهد شد! مقایسهی
بسیار بجا و قابل تأملی است .دانشجوی عزیزی که
روزها دانشکدهای ،چه لزومی دارد که شبها به
کمی مایع دستشویی
حمام بروی .به چه منظور از
ِ
و باالآمدن فاضالب دستشویی و کثیفیاش ،برآشفته
میشوی .اگر در خانهی خودتان هم ،برای هر  16نفر،
 1دستشویی تعبیه میشد ،حتماً با کثیفی و گرفتگی
فاضالب مواجه میشدی		.
از حمام و دستشویی و کثیفیهایشان که بگذریم،
باید به این نکته هم اشاره کرد که ورودیهای جدید
در طبقه  4با فشار پایین آب نیز مواجه بودند.
مشکالت این خوابگاه که البته تمامی ندارد.
پس از فیضبردن از غذای لذیذ سلف ،در راه
بازگشت ،با دیدن دوبارهی گودال ،و در ورودی 71
که تقریباً نیمهباز است ،پیوستاری به ذهنم خطور
میکند .حمام و گودال و د ِر نیمهباز و راه هموار و
البته مسیر سبز موش.

شهریه ،شهریه ،شهریه

خوابگاه امیر جالیر
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راسرویس
یکبار لکهگیری میشود -نیز بگذریم ،به مسئلهای
مهم یعنی «اینترنت خوابگاهی» میرسیم.که این
سرعت پایین ،برای یک خوابگاه ،آن هم برای یک
دانشجو ،آن هم دردانشگاهی در پایتخت حکومت قابل

تحمل نیست .اما برخی ذلت همین سرعت الکپشتی
را به جان خریدهاند و راههایی را در این زمینه
پیشنهاد دادهاندکه میتوان به چند مورد اشاره کرد:
تا بازشدن یک آیکون اگر اهل درس باشید میتوان
چند صفحه جزوه خواند ،حتی میتوانید وارد صفحه
اینستاگرام خود شوید وکتری آب را بر اجاق گذاشته،
با دوست خود گپ زده و هنگامی که برمیگردید
عکس موردنظر لود شده است .اگر بخواهم ادامه بدهم،
هرشب نیز شب یلدا باشد،گفتنش تمام شدنی نیست.
دوستان ،عزیزان ،همراهان ،مسئوالن! بیایید با
یکدیگر روراست باشیم؛ آیا در شأن دانشگاهی چون
دانشگاه تهران استکه با این همه انسانهای فرهیخته
که تحویل جامعه داده و میدهد ،وضع خوابگاه هایش
اینطور باشد؟
آیا این شرایط میتواند باعث رشد علم و دانش
شود؟بعید میدانم .همهی این مشکالت در صورتی
که عزمی راسخ برای حل آن باشد ،به انداره ی یک
میلیونیوم مذاکرات هستهای هزینه و وقت نمیخواهد.
اگر این هم حل شود ،برای بعضی میتواند در حد
پیروزی باشد؛ اما حداقل این مورد دیگر مخالفی ندارد
و همه برای حل آن توافق نظر دارند.

