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دانشگاه پلی تکنیک: دانشجویان در دوراهی مبارزه با موش یا حفظ جان شان
دانشــجویان پلی تکنیک از جمله کسانی هســتند که از ابعاد متفاوت با مصائب 
مرتبط با خوابگاه روبه رو شــده اند. جنجال برانگیزترین موضــوع هم درباره خوابگاه 
ناصر االسالمی است. خوابگاهی نزدیک میدان رازی که بارها و بارها محل تنش بوده 
و حتی چندین بار پای نیروی انتظامی هم به وســط آمده است. داستان دردسرهای 
این خوابگاه را از زبان «الف»، یکی از دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشد پلی تکنیک 
می خوانیم: «ما قبال خوابگاهی در جماران داشتیم؛ اما مدیران جدید گفتند که مدیریت 
ســابق آن را فروخته تا پاساژ ساخته شــود و همین باعث شد که جمعیت خوابگاه 
ناصر االســالمی هم باال برود. تا بــه امروز که خیری از آن فروش به ما دانشــجویان 
نرســیده اســت. خوابگاه میدان رازی هم جز دردســر و ناامنی چیزی برای ما ندارد. 
چندین بار محلی های این منطقه مقابل ســاختمان ناصر االسالمی تجمع کرده اند یا 
از نیروی انتظامی خواســته اند که با ما برخورد شود. علت چیست؟ چون ساکنان این 
خوابگاه همه پســران مجرد هستند و این هم خواسته فردی بود که این ساختمان را 
وقف دانشــگاه کرده بود. حاال محلی ها می گویند که پســران خوابگاه با رکابی روی 
تراس می روند و ســیگار می کشند و این برای خانواده های شان خوب نیست. در یکی 
از تجمعات شان که حتی انتظامات خوابگاه را هم کتک زدند و کار به نیروی انتظامی 
کشــید؛ اما حضور پلیس هم مشــکلی را حل نکرد. غائله آنجا ختم شد؛ اما باز هم 
محلی ها مــا را تهدید کردند. به بچه ها گفته اند که برای شــما آرامش نمی گذاریم. 

چندین بار شب ها بچه ها را خفت کرده اند. گوشی یک نفر را زدند».
ناامنی در این خوابگاه آن قدر باال رفته که برخی از دانشجویان حتی حاضر شدند به 
خوابگاه شهدا بروند؛ اما در ناصر االسالمی نمانند: «خوابگاه شهدا واقعا شبیه بیغوله 
است. در محوطه موش دیده می شود. حمام و سرویس بهداشتی و پکیج ها درست 
کار نمی کنند. فرش نداریم. اینترنت وای فای وجود نداشــت؛ چون خیلی ناگهانی باز 
شد و ســاختمان نیمه کاره بود؛ اما بچه ها حاضر شدند در همین خوابگاه کف خواب 
شوند؛ اما حداقل جان شان در خطر نباشد. این را هم لحاظ کنید که ما با وجود ویروس 

کرونا باید با این مشکالت دست و پنجه نرم کنیم و تازه درس هم بخوانیم».
طبق آیین نامه دانشــگاه موظف است که ۲۲ روز پیش از حضوری شدن کالس ها، 
ضوابط و شــرایط اخذ خوابگاه را به دانشجویان اعالم کند؛ اما دانشجویان می گویند 
این اتفاق نیفتاده اســت: «خیلی دیر به ما اعالم کردند و بچه ها هم در یک شــرایط 
ناگهانی قرار گرفتند. انگار می خواهند با این روش دانشــجویان ورودی که اطالعات 
کمتری دارند و قوانین را نمی شناســند، گول بزنند و ارشــد و دکترا را هم بهتر تحت 

کنترل خودشان نگه دارند».
همــه خوابگاه هایــی که متعلق به پلی تکنیک اســت، باز شــده اند و بیشــتر از 
ظرفیت شــان هم دانشــجو جذب کرده اند. این نکته ای اســت کــه «الف» می گوید: 
«مشکل ما یکی، دوتا نیســت. خوابگاه ها باز شده اند و بیشتر از ظرفیت هم دانشجو 
پذیرفته اند؛ اما ساختمان ناصر االسالمی عمال فقط مشکل آفرین بوده است. محلی ها 

می گویند نباید پســر مجرد در این خوابگاه اسکان داده شود؛ اما کسی که آن را وقف 
کرده، اساسا خواسته که پسران مجرد در این خوابگاه باشند. آن قدر هم جدی است که 
اگر این شرط لحاظ نشود، خوابگاه را به شریف خواهند داد. حاال ما مانده ایم و امنیتی 

که از یک طرف نیست و درسی که نمی دانیم چطور می شود بخوانیم».
در حال حاضر حدود ۱۴۰ دانشــجو در خوابگاه ناصر االســالمی با ظرفیت ۴۰۰ نفر 
مســتقرند؛ اما خوابگاه های دانشگاه مشــکل ظرفیت دارد. اهالی محل هم در حال 
جمع کردن استشهاد محلی هستند و مشخص نیست سرنوشت این دانشجویان چه 

می شود.
دانشگاه تهران: اتاق هایمان نه کولر دارد و نه تهویه

«شــین» دانشجوی ارشد دانشگاه تهران اســت. ابتدا در خوابگاه امین ساکن بود 
که جزء خوابگاه های کوی دانشــگاه تهران نیســت و االن در خوابگاه ۱۳ آبان اقامت 
دارد. از نظر او این خوابگاه ها حتی در شأن زیست انسانی هم نیستند: «با تمام احترام 
برای همه، این خوابگاه اصال در ســطح سکونت انســان ها نیست و شأن انسانی در 
این خوابگاه ها رعایت نمی شــود. حاال اصال شــأن نخبه ها بماند. اگر ما می پذیریم و 
اعتراضی نمی کنیم، از نجابت دانشجوهاست. حاال همین خوابگاه ها که قبل از کرونا 
هم اوضاع خوبی نداشتند، در دوران پاندمی ویروسی که جهان را از کار انداخته است 
بدون اینکه بهبود کیفی پیدا کنند، میزبان دانشــجوها شده  اند. درست است که آمار 
ابتالی کرونا کمتر شــده اما به همان نســبت، این پاندمی سبک زندگی همه مردم را 
تغییر داده و الزامات بهداشتی را افزایش داده است. فکر می کردیم بعد از این ماجرا 
ظرفیت هــا را کاهش دهند و منطقی و عقالنی اش هم همین بود اما کامال برعکس 

شده است. اتاق هشت نفره را به ۹ نفر می دهند».
این روزها دانشــجویان حتی بــه راحتی نمی توانند تخت پیــدا کنند و به عبارتی 
«کف خواب» می شــوند: «حاال دیگر کف خوابی برای دانشجوها به اتفاقی عادی بدل 
شــده است. حتی تخت هم نیســت. همین دیروز در خوابگاه ۱۳ آبان بچه ها مجبور 
شــدند در اتاقی پذیرش بگیرند که تکمیل بود. حاال ســایر امکانات که بماند. فرش 
و موکت که جزء بدیهیات امکانات خوابگاه به شــمار می رود از ما دریغ شــده است. 
موکت های خوابگاه های آن قدر کثیف و پوسیده است که حتی نمی توان روی آنها قدم 
گذاشت چه رسد به اینکه بخواهیم روی آنها بنشینیم. تصور می کردیم در این دو سال 
که دانشگاه خلوت شده و هزینه ها تقریبا نزدیک به صفر رسیده، بودجه ها و پول های 
خرج نشــده کمی صرف بهبود اوضاع خوابگاه شود. اما هیچ بهبودی حاصل نشد و 
حتی حداقل لوازم زندگی در یک خانه هم اینجا با مشکل روبه رو است. مثال اگر اینجا 
یک گاز برای طبخ غذا وجود داشته باشد، همیشه دو شعله اش روشن نمی شود. یکی 
از شیرهای آب همیشه آب نمی دهد. سرویس های بهداشتی همیشه خرابی دارند. از 
حمام ها یک دوش از کار افتاده اســت. هیچ  وقت شرایط بدون نقص نیست. هوا گرم 
شــده اما نه خبری از تهویه است و نه کولرها راه افتاده  اند. حال تصور کنید برخی از 
اتاق های خوابگاهی مثل امین، حتی پنجره هم ندارد. یعنی ما معطل نیازهای اولیه 

هســتیم و برای همین کسی دیگر حواســش پِی زیبایی محیط، اتاق مطالعه، فضای 
ورزشی و سایر امکانات نیست».

در چنین شــرایطی، همواره دانشــجویان دختر با مشکالت بیشــتری هم روبه رو 
می شــوند. شبیه آنچه «ف» در این روزها تجربه می کند: «آنچه در دانشگاه ما خیلی 
برجسته اســت و به موضوعی تنش زا در دانشگاه بدل شده، فشار نیروهای حراستی 
بر حجاب اســت. رفتارهای حراست به شدت تند شده و بارها و بارها به دانشجوها، 
چه پســر و چه دختر تذکرهای پوششی داده اند. ورودی های جدید اصال هیچ ایده ای 
ندارنــد که روال عادی چه بــوده و برای همین همه چیز را به راحتی می پذیرند. مثال 
در بخــش ورودی خوابگاه اطالعیه ای زده اند که آیا می دانید برای ورود و خروج باید 
پوشش اسالمی داشته باشید؟ با همین اطالعیه حتی نسبت به دانشجویی که قصد 
بیرون رفتن از خوابگاه را ندارد هم تذکر می دهند. مثال به دختری که یک ژاکت پوشیده 
و کالهی بر سر کرده و فقط می خواهد بسته یا غذایش را تحویل بگیرد تذکر می دهند 
و با لحن های تند با آنها برخورد می کنند. برای اینکه متوجه عمق اتفاقی که رخ داده 
بشــوید به شــما بگویم که همین چند روز پیش موقع خروج از گیت خوابگاه برای 
لباســی تذکر گرفتم که قبال با آن به دانشگاه می رفتم و حراست دانشگاه کاری با من 
نداشــت. ولی آن روز که همان لباس را پوشــیدم تا راهی خانه یکی از بستگان شوم، 

تذکر گرفتم».
حساســیت ها برای ساعت ورود و خروج هم بیشــتر از گذشته شده است: «برای 
ســاعت ورود به خوابگاه هم حساســیت ها را بیشتر کرده اند. مثال قبال اگر دانشجوی 
دختری بعد از ساعت ۱۰ به خوابگاه می رسید فقط نامش را ثبت می کردند و اتفاقی 
هم رخ نمی داد. اما حاال گفته اند فقط یک بار در ماه اجازه می دهند تا پس از ساعت 
۱۰ بــه خوابگاه مراجعه کنیم و حتی حرف و حدیث هایی وجود دارد که می خواهند 

این ساعت را هم حتی کاهش دهند».
دانشگاه عالمه: بدون کارت واکسن هم اتاق گیرتان می آید

شــاید در حال حاضر مشــکل مشــترک در تمامــی خوابگاه ها، همین مســئله 
رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی باشد. موضوعی که «نون» دانشجوی ارشد یکی 
از دانشــکده های دانشگاه عالمه هم به آن می پردازد: «با وجود کرونا باید ظرفیت ها 
را کاهش می دادند و تعداد کمتری از دانشــجویان را در خوابگاه ها و ساختمان های 
بیشتری اسکان می دادند. اما حاال و در برخی خوابگاه ها حتی سالِن هال را هم تبدیل 
بــه اتاق خواب کرده اند و همان مبلغ اتاق را از دانشــجو می گیرند. قبل از کرونا حق 
انتخاب وجود داشت و دانشجوها می توانستند تصمیم بگیرند که اتاق دوتخته داشته 
باشند یا شش تخته. اما حاال همه چیز برعکس شده است. با اینکه باید حساسیت ها 
را افزایش دهند تا مثال دانشجویی که شرایط جسمانی خوبی ندارد و یا دارای بیماری 
زمینه ای است بتواند در اتاق کم جمعیت تری بماند، به خاطر کمبود ظرفیت، دانشگاه 
خودش تصمیم می گیرد که اتاق دانشــجوها چگونه باشــد و آنها را تقسیم می کند. 
از ابتدا که قرار شــد دانشگاه حضوری شود، بنا بود که فاصله گذاری اجتماعی حتما 

رعایت شود. اما ما پیش بینی می کردیم که با توجه به ظرفیت خوابگاه ها عمال امکان 
چنین کاری وجود نداشــته باشــد چون یا باید به تعداد خوابگا ه ها افزوده می شد یا 
اینکه همه دانشــجوها را حضوری نمی کردند. االن در عالمه فقط ورودی های ۱۴۰۰ 
حضوری نشده اند که قرار شده آنها هم از ۴ و ۵ اردیبهشت آموزش حضوری داشته 

باشند».
«نون» می گوید حتی هیچ الزامی برای واکسیناسیون هم به چشم نمی خورد: «به 
ما گفته بودند فقط در صورتی که واکسیناسیون شده باشید می توانید اتاق بگیرید. اما 
در عمل چنین لزومی وجود نداشت و بدون بارگذاری کارت واکسن هم می توانستیم 
اتــاق بگیریم. حاال گفته اند که در زمان ورود کارت واکســن را چک می کنند اما بعید 

است بتوانند نظارت الزم را در آن مرحله داشته باشند».
دانشجوی دیگری اما از این شکایت دارد که با وجود تمامی این کاستی ها، هزینه 
دانشــجویان هم باال رفته است: «فاصله گذاری اجتماعی در خوابگاه ها چیزی شبیه 
شــوخی است. با این وجود، قیمت اســتفاده از امکانات قدیمی را هم باالتر برده اند. 
بــا اینکه توجهی به موضوع کرونا نمی کنند اما در مقابل هزینه ها را باال هم برده اند. 
بدون اینکه امکانات ویژه ای در اختیار ما قرار دهند. امسال از ما صد هزار تومان برای 
خدمات رفاهــی دریافت کردند و به جز آن حدود ۶۰۰ هــزار تومانی هم گفتند جدا 
بپردازید. بعد اعالم کردند که اگر از این رقم مبلغی اضافه آمد، دانشجویان برای ترم 
آینده بســتانکار می شوند. یعنی اصال هیچ رقم مشخص و چارچوب معینی برای این 

هزینه هایشان وجود ندارد».
حتی خبری از اتاق قرنطینه هم نیســت: «با اوج گرفتن امیکرون در سال گذشته، 
اعــالم کردند که یک اتاق قرنطینــه برای مبتالیان به کرونا در نظــر می گیرند. اما در 
خوابــگاه همت که بزرگ ترین خوابگاه عالمه اســت هم خبری از چنین اتاقی نبود و 
حاال با کامال حضوری شدن تمامی ورودی ها هم که دیگر اصال حرفی از اتاق قرنطینه 
نمی زننــد. تا به امروز هم نگفته اند که آیا برنامه ای برای دانشــجویان دارای بیماری 

زمینه ای دارند یا خیر».
«ســین» هم کــه در خوابگاه دختران اقامــت دارد، نگران مبتالشــدن دوباره به 
کروناســت: «قبل از بازگشــایی دانشــگاه بد نبود. همه اتاق ها هم نصف ظرفیت پر 
می شــد. با این وجود بیشــتر ما کرونا گرفته بودیم. اما االن ظرفیت ها را پر کرده اند و 
معلوم نیســت که قرار است چه بالیی بر سر دانشجوها بیاید. انگار اصال کرونایی در 
کار نیســت. آن وقت در چنین شرایط ملتهبی همه هم و غم مدیران پوشش و زمان 
برگشت ما دختران به خوابگاه است. نظارت بر پوشش را به شدت افزایش داده اند و 
مدام می گویند اگر کسی دیر به خوابگاه بیاید یا اگر با پسری دیده شود، باید در حراست 

و کمیته انضباطی پاسخ بدهد».
دانشگاه علم و صنعت: از پروتکل های بهداشتی می گویند، اما مایع دستشویی نداریم

در حالی که مدیران مدام بر بازگشــایی دانشــگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مانور می دادند، «شــین» از ســرویس های بهداشــتی می گوید که مایع دستشــویی 

نداشــت: «شاید به نظر موضوع ساده ای به نظر برســد اما حس بدی است که شما 
به عنوان دانشــجو در دوران کرونا و بعد از دو سال به خوابگاه بروید و مدیران مدام 
از حساســیت های بهداشــتی بگویند ولی چندین روز زمان ببرد تــا ظرف مایع های 

دستشویی سرویس های بهداشتی پر شوند».
به گفته او در یکی از خوابگاه ها بخش قابل توجهی از فضای سالن های مطالعه 
هــم در دوران تعطیالت به انبار تغییر کاربری دادند که هنوز تخلیه نشــده اند: «یکی 
دیگر از این سالن ها هم اخیرا به اتاق تغییر کاربری داده شده که این موارد در آستانه 
امتحانات میان ترم فضای قابل اســتفاده برای مطالعه را به شدت کم و محدود کرده 
اســت. عالوه بر اینکه حق انتخاب اتاق هم از دانشــجویان گرفته شده، طی تماس 
یکی از دانشجویان با خوابگاه دختران مشخص شد که ظرفیت اتاق ها همچنان مانند 
ســابق ۴ و ۶ نفره اســت و با وجود بیماری و قول هایی که در زمینه کاهش ظرفیت 
اتاق ها دادند اما هیچ تغییری حاصل نشد. آن هم اتاق هایی که بسیار کوچک و اکثرا 
فاقد تهویه مناسب هستند و با توجه به موقعیت بیماری و کرونا اصال وضعیت خوبی 

در انتظار دانشجوها نیست».
دانشــجوی دیگری از فقدان خوابگاه برای دانشــجویان شــبانه می گوید: «کاش 
خودشــان جســت وجو می کردند تا ببینند هیچ خوابگاه خالی وجود ندارد. به همه 
خوابگاه های خودگردان زنگ زدم اما به جز آنهایی که در شــمال تهران هستند بقیه 
هم ظرفیتشان کامل شده است. خوب مِن شهرستانی که هیچ جایی در این شهر ندارم 
تکلیفم چیست؟ کاش حداقل زودتر خبر می دادند که ما هم بتوانیم دنبال یک راهکار 
دیگر باشیم. من باید بیستم ماه آینده چندین پروژه تحویل دهم و کار آزمایشگاهی هم 
دارم. خوابگاه دولتی نمی دهند و خوابگاه های خودگردان هم که جای خالی ندارند. 
تکلیف ما چیست؟ این رفتار یعنی خودتان دنبال خانه باشید. خوب ما اگر توان اجاره 

خانه در تهران را داشتیم که اصال دنبال ادامه تحصیل نمی رفتیم».
در این میان محدودشدن ســاعت ورود به خوابگاه هم قوز باالی قوز شده است: 
«ســاعت های ورود و خروج هم محدودتر شــده اند برای پسران ســاعت ۱۰ شب و 
دختران ۹ شــب هرچند این محدودیت برای پسران بیشتر روی کاغذ است و در عمل 
اجرا نمی شود ولی برای دختران جدی است و با توجه به دوربودن خوابگاه های علم 
و صنعت از مرکز شهر فرصت استفاده از امکانات شهری را برایشان محدود می کند».

علوم پزشکی تهران: کرونا در کمین همه ماست
«میم» که در دانشگاه علوم  پزشکی تهران تحصیل می کند، می گوید بی اعتمادی 
نخســتین معضلی است که بین دانشجوها و مدیران دانشگاه فاصله می اندازد و این 
بی اعتمادی این روزها بیداد می کند: «مشکل اینجاست که اساسا اعتماد دوسویه بین 
دانشجویان و مدیران تصمیم گیرنده دانشــگاه وجود ندارد. در نتیجه تصمیماتی که 
از ســوی رأس مدیریت گرفته می شــود عموما فاصله زیادی با مطالبات دانشجویان 
دارد. غذا بی کیفیت است. وضعیت اسکان کیفیت افتضاحی دارد. برخورد نیروهای 
حراست فضای خوابگاه را از محیطی دلنشین تبدیل به زندان کرده است و همه چیز 

دست به دست هم داده اند تا تجربه سکونت در خوابگاه تبدیل به کابوس شود. این 
مشــکالت قبال هم با میزان های متفاوتی وجود داشت اما موضوع اینجاست که االن 

ویروسی به نام کرونا هم در کمین همه ما وجود دارد».
وضعیت غذا در کوی پســران دانشگاه علوم پزشــکی تهران آن قدر بد بود که در 
همین روزها اخیر دانشجویان تجمعی برپا کردند و در حرکتی نمادین که البته رفتاری 
دارای نماد مشــخص در محیط دانشگاه است، ظرف های غذا را در محوطه خوابگاه 

به ترتیب چیده بودند و خواستند تا به مطالبه آنها رسیدگی شود.
دانشگاه الزهرا: ۶ نفر در یک اتاق کوچک ساکنیم

 وضعیتی که پیرو شــیوع کرونا در دانشــگاه و خوابگاه ها ایجاد شده شاید در نگاه 
اول معطوف به امکانات باشد اما در نهایت، ذات آموزش عالی را نشانه قرار خواهد 
داد. یکی از دانشــجویان دانشگاه امیرکبیر با اعتراض به این موضوع در توییتر نوشته 
اســت: «بچه های شهرستان نمیتونن تو کالســای حضوری شرکت کنن چون نوبت 
خوابگاهشون نشده هنوز. اساتید هم اکثرا فقط میرن سر کالس حضوری به بچه های 

تهران درس میدن و تمام. بچه های شهرستان هیچ ارزشی ندارن این وسط».
اگرچه دانشــگاه هایی که خوابگاه می دهند هم همان طورکه اشاره شد مشکالت 
خودشان را دارند. مشکلی شــبیه به آنچه سایرین به آن اشاره کردند هم دانشجوی 
لیســانس دانشگاه الزهرا را نگران کرده اســت: «به همه ما خوابگاه رسیده است اما 
شش نفر دانشجو در یک اتاق بسیار کوچک ساکنیم. خوابگاه در فضای دانشگاه قرار 
دارد و امکانات کافی برای ما مهیا نیست. غذاها اگرچه کیفیت بدی ندارند اما خیلی 
افزایش قیمت داشــته اند. آخرین ســاعت ورودمان به خوابگاه هم ۹ و نیم شب شده 
است. در چنین شرایطی و با این همه مشکالت، باید نگران ابتال به کرونا هم باشیم که 

خودش هزینه و مشکلی مجزاست».
مدیر سابق دانشجویی دانشــگاه عالمه: مشکل دانشگاه ها نه بودجه بلکه ظرفیت 

خوابگاه هاست
با وجود تمامی این شکایت ها اما برخی مدیریت دانشگاه را همراه با ازخودگذشتگی 
توصیف می کننــد. حمیدرضا مقامی، عضو هیئت علمی دانشــکده روان شناســی 
دانشــگاه عالمه و مدیر سابق دانشجویی این دانشگاه ظرفیت کم خوابگاه ها را منشأ 
اصلی معضل فعلی می داند: «من اطالع مشــخصی از وضعیت جدید دانشــگاه و 
خوابگاه ها ندارم و صرفا می توانم براســاس تجربیات خودم برای شما بگویم. وقتی 
اسفند سال ۹۸ تعطیلی ها شروع شــد، دانشگاه عالمه عمال هیچ تعطیلی نداشت. 
در شرایط ســختی بودیم و محدودیت ها هم ایجاد شده بود و دقیقا در همان روزها 
موضوع بودجه هــم مطرح بود. اما آنچه جدی تری از موضوع بودجه در سیســتم 
دانشگاهی ما و مشخصا مرتبط با موضوع خوابگاه ها مشکل ساز می شود، ظرفیت کم 
خوابگاه هاست. ابتدا در روزهای نخست کرونا امکان استفاده از همه ظرفیت وجود 
نداشت و اینکه بتوانیم چیدمان خوابگاه ها را هم دقیقا منطبق بر ظرفیت خوابگاه ها 
تعیین کنیم کار ســاده ای نبود. پس افزایش بودجه در این سال ها رخ داد اما ظرفیت 

خوابگاه ها افزوده نشــد و همین هم کار را برای همه مشکل کرد. وقتی یک دانشگاه 
دانشجو می پذیرد، این پذیرش و برنامه ریزی ها همه بر اساس تعداد دانشجویان انجام 
می شــود. دانشگاه مطلع است که از این تعداد دانشجوی جدید، چه درصدی نیاز به 
خوابگاه خواهند داشت و بر همان اساس هم برنامه ریزی ها انجام می شود. بر همین 
اساس هم تا قبل از کرونا این مدیریت به خوبی انجام می شد و کسی هم از خوابگاه 
جا نمی ماند اما االن چون شرایط متفاوت شده و نمی توان از همه ظرفیت ها استفاده 
کرد و باید پروتکل های بهداشــتی مقابله با کرونا هم رعایت بشوند، همه چیز عوض 

شده است».
مقامــی معتقد اســت مدیران عالمه از قضــا خیلی هم با تدبیــر عمل کرده اند: 
«مثال همین دانشــگاه عالمه با وجود اینکه هیچ تعهدی هم بر اساس قانون نسبت 
به خوابگاه دانشجویان شبانه نداشت، همیشــه و هرساله خوابگاه را برایشان تأمین 
می کــرد. اما االن چنیــن کاری را نمی توان به راحتی انجــام داد. حتما خودتان هم 
در خاطرتان هســت که در ابتدای پاندمی چه وضعیتی داشــتیم. بیشتر مردم تصور 
می کردند که با رســیدن فصل گرما کرونا هم تعطیل شــود اما این طور نشــد. اتفاقا 
بالفاصله پس از گرما بود که چندین ســویه پشــت ســر هم در کشور پخش شد. به 
نظرم اینکه مسئوالن دانشگاه حاضر شدند که در چنین شرایطی دانشگاه ها را باز کنند 
یک ازخودگذشتگی واقعی بوده است. به هر حال خطر هنوز وجود دارد. هنوز مردم 
روزانه جانشــان را به خاطر کرونا از دست می دهند. باید در درازمدت به این موضوع 
فکر کنیم و امکانات بیشــتری را برای دانشگاه و دانشجویان تعبیه کنیم امکاناتی که 
البته برای عملی شدن به حمایت دولت و وزارتخانه ها نیاز دارد. اما تا به اینجای کار 
از نگاه من که خودم هم روزی مسئولیتی داشتم، مدیران ما با تدبیر خوبی پیش رفتند 

و تا به اینجا اوضاع را به بهترین شکل مدیریت کرده اند».
رئیس سابق دانشگاه پلی تکنیک: رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خوابگاه ها ساده 

نیست
ســید احمد معتمدی، رئیس ســابق دانشــگاه پلی تکنیک معقتد اســت کرونا 
حادثه عجیبــی بود که تمامی کشــورها و نهادها را با معضــالت متعددی روبه رو 
کرد. دانشــگاه ها هم از این قاعده مســتثنا نبودند و نتیجه این شد که مشکالتی هم 
به وجود آمد: «شــاید به نظر موضوع فاصله گذاری اجتماعی ســاده باشد اما وقتی 
شــما درمورد جایی چون خوابگاه صحبت می کنید، اجرای همین بند به نظر ســاده 
با محدودیت های جدی روبه رو می شــود. اینجاست که مسئله گنجایش خوابگاه ها، 
تعداد اتاق ها، تخت ها، سرویس های بهداشــتی و حمام و بسیاری موارد دیگر مهم 
می شــود. وقتی چنین امکاناتی به شــکل فشرده باشــند و در تعداد باال در دسترس 
نباشــد، مدیریت کردن هم با چالش روبه رو می شــود. اتاق های خوابگاه ها عموما ۴، 
۶ و ۸ نفره هســتند. اگر شــما بخواهید که این اتاق ها را پر کنید، عمال فاصله گذاری 
اجتماعــی را زیر ســؤال برده اید. اگر پر نکنید، در تأمین خوابگاه برای دانشــجویان با 

مشکل مواجه می شوید».

کوهیار آفاق: کرونا هر لحظه در کمین دانشجویان و استادان و کارکنان دانشگاه است. زیست ساده در خوابگاه 
با چالش های متعدد روبه رو شــده؛ از امکانات حداقلی که یا ندارند یا مســتهلک اســت تا امنیتی که حتی در 
برخی خوابگاها تحت خطر قرار دارد. به عقیده برخی از دانشــجویان کرامت انســانی در بسیاری از خوابگاه ها 
رعایت نمی شود و این سطح از زندگی به هیچ عنوان در شأن یک انسان نیست. همه اینها در شرایطی است که 
این دانشجویان، جمعیتی شاخص از چهره های نخبه کشور هستند. رتبه های برتر کنکور را در رده های مختلف 
لیسانس و تحصیالت تکمیلی به خود اختصاص داده اند و اگرچه تعداد قابل توجهی از آنها دست به مهاجرت 
می زنند اما تعداد زیاد دیگری قرار اســت در همین کشور بمانند، تدریس و پژوهش کنند و به نحوی در چرخه 
تولید دانش همین کشور نقش فعال و بازتولیدی داشته باشند؛ اما دقیقا در چنین شرایطی که دانشگاه پس از 
گذشــت دو سال بازگشایی با این حجم از بحران روبه رو شده است، آنچه از فعالیت مدیران و دغدغه های آنها 
برای تغییرات در دانشگاه در اخبار دیده و شنیده می شود، هیچ گونه قرابتی با مطالبات دانشجویان و دغدغه های 
آنان ندارد. چراغ اول هم در دانشــگاه تهران روشن شــد؛ همان روزی که متن ضوابط و مقررات خوابگاه های 
دانشگاه تهران، ویژه دختران دانشجو در شبکه های اجتماعی منتشر شد و دانشجویان شروع به بازگویی تجارب 
خود کردند. دانشجویان نسل جدید و نسل قدیم با عناوین مختلف به نقد رویه جدید در این دانشگاه پرداختند 

و از تجارب خوشان نوشتند.

اگرچه این رفتارها از ســوی مسئوالن دانشگاه با ساکنان خوابگاه و مشخصا خوابگاه دختران پدیده جدیدی 
نیســت اما هر بار ابعاد تازه ای پیدا می کند و ســختگیرانه تر می شــود. به طور مثال طبق دســتورالعمل جدید 
مســئوالن دانشــگاه به زن متأهلی که پس از ســاعت قانونی به خوابگاه برگردد تنهــا در صورتی اجازه ورود 
بدون ایجاد مشــکل انضباطی را خواهند داد که زن به همراه همســرش به خوابگاه مراجعه کند. یعنی دختر 
دانشجویی که به طور مثال در مقطع کارشناسی ارشد مهم ترین دانشگاه این کشور تحصیل می کند و به سطحی 
از تعقل هم رســیده که تشــخیص داده می تواند ازدواج کند، خودش به تنهایی از چشم مسئوالن خوابگاه به 

اندازه کافی موجه نیست و برای حضورش در خوابگاه نیازمند این است که با شوهرش دیده شود.
در بخش دیگری از متن این مقررات و ذیل موارد مرتبط با اقامت شبانه دانشجویان دختر خارج از خوابگاه 
نوشته شده است: «دانشجویان می توانند در منازل خویشاوندان خویش که قبال مشخصات آدرس و نسبت آنها 
با دانشــجو قید شده و به تأیید اولیای او رسیده اســت با رعایت سایر موارد، حداکثر تا دو شب در هفته اقامت 
نمایند و پس از بازگشــت از مســافرت موظف هستند حضور خود را به مسئول خوابگاه اعالم نموده یا در دفتر 

ثبت نمایند».
در واقع دانشجوی دختر برای اقامت در خانه بستگانی که والدینش هم از آن راضی هستند باز محدودیت 

دارد و نمی تواند بیشتر از دو شب در هفته آنجا بماند.

محدودیت های مرتبط با ســاعت بازگشت به خوابگاه نیز همیشــه برای دختران دانشجو دردسرساز است. 
در این متن هم به این موضوع اشــاره می کند و اگرچه این زمان برای دختران شــاغل بیشــتر اســت اما باز هم 
محدودیت خاص خودش را دارد: «دانشجویان شاغل در مراکز دولتی و قابل قبول می توانند با ارائه معرفی نامه 
و گواهی اشــتغال نسبت به درخواســت مجوز مدیر کل خوابگاه به مدت یک ســال اقدام نمایند». این بند به 
دختران می گوید که در وهله نخســت باید در یک مرکز دولتی شــاغل باشید و اگر محل کار شما دولتی نباشد، 
نیاز اســت «قابل قبول» باشد اما نگفته چه مرجعی مسئول است تا مقبولیت محل اشتغال دختران را رصد و 
تأیید کند. ضمن اینکه اگر هم در نهایت شــغل شــما مورد تأیید خوابگاه بود، باز هم مجوزتان تنها تا یک سال 
اعتبار خواهد داشت. البته این اولین بار نیست که زنان دانشجو مورد هدف رفتارهای کنترل گرایانه از سوی نهاد 
دانشــگاه قرار می گیرند. در تمامی سال های اخیر، یکی از آشکارترین و البته قهری ترین سیاست های کنترلی در 

خوابگاه، کنترل عبور و مرور بوده و هر بار با رویکردی جدید گویی به روز می شود.
نباید فراموش کرد که تمامی این محدودیت ها هم صرفا درباره دانشــجویان دختر اســت و پســران تا حد 
زیادی از گزند این حجم از کنترل گری ها در خوابگاه در امان هســتند. دانشــگاه تهــران در این بخش به عنوان 
نمونه مطرح شــد اما اوضاع در سایر دانشــگاه ها هم تفاوت چندانی ندارد. نمونه دیگر این تغییرات و اعمال 
محدودیت های جدی تر دانشگاه علم و صنعت است که دانشجویانش درباره آن در کانال مخصوص خوابگاه ها 

نوشــته اند: با شــروع فرایند بازگشــایی کامل همه خوابگاه های علم و صنعت، متوجه شدیم که زمان ورود و 
خروج به خوابگاه ها نیز تغییر کرده است. برای پسران ساعت ۱۰ شب و دختران ساعت ۹ شب به عنوان ساعت 
بسته شدن دِر خوابگاه ها اعالم شده و ورود بعد از این ساعت ها به خوابگاه منوط به تعهد شده است. اقدامی 
که حداقل درباره پسران بی سابقه است و در سال های گذشته رفت وآمد در تمام ساعت های شبانه روز آزاد بود. 
تنها در ســال ۹۸ بود که سخت گیری هایی بعد از ساعت ۱۲ نیمه شــب صورت می گرفت. در رابطه با دختران 
نیز گرچه تغییر خاصی صورت نگرفته اســت اما این محدودیت همواره یکی از عوامل مهم نارضایتی دختران 
ســاکن خوابگاه بوده اســت». در وصف هرچه بهتر این نارضایتی ها می توان به حادثه ای اشاره کرد که مهرماه 
سال ۹۸ در یکی از خوابگاه های دختران همین دانشگاه رخ داده بود. ساعت های محدودیت رفت وآمد در کنار 
دوربودن خوابگاه های علم و صنعت از مرکز شــهر، کار را به جایی رساند که مسئوالن خوابگاه به دخترانی که 
دچار مسمومیت غذایی شده بودند، اجازه خروج را ندادند و همین ماجرا به دردسری بزرگ برای دانشجویان و 

دانشگاه بدل شده بود. حاال همان زمان را محدودتر هم کرده اند.
تمامی این محدودیت ها از یک ســو و قوت گرفتن تذکرات مرتبط با پوشــش و حجاب از سوی دیگر، منِش 
گشــت ارشادی را گویی دوباره در دانشــگاه ها زنده کرده است. هم زمان با انتشار خبر محدودیت های جدید در 
دانشــگاه ها بود که در شبکه های اجتماعی، گروهی از دانشجویان زن دانشگاه تهران نیز اعالم کردند مقام های 

حراســت این دانشگاه به زنان برای پوشیدن مقنعه در دانشگاه فشــار وارد کرده اند. یکی از این دانشجویان در 
توییتی نوشــته بود که حراســت کارت دانشجویی او را به دلیل نپوشــیدن مقنعه ضبط کرده است. آن هم در 
حالی که سال هاســت پوشیدن مقنعه در دانشــگاه تهران قانون نبوده و هر بار هم که فرد یا افرادی سعی در 
اجباری کردن این پوشش داشته اند، دختران دانشجو زیر بار نرفته اند؛ اما این بار گویی موضوع جدی تر از همیشه 
اســت چراکه مسئله پوشــش در دانشگاه ها از مراکز متعددی پیگیری می شــود؛ برای مثال، مؤسسه فرهنگی 
- اجتماعی که در صدر گزارش های سیاســتی خود تدوین نظام نامه ارتقای حجاب و عفاف در دانشــگاه های 
کشور را گنجانده است. حال آنکه این پژوهشکده با تعریف خودش، با هدف «پژوهش در زمینه های فرهنگی و 
اجتماعی آموزش عالی و توســعه و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی» تأسیس شد. ایده اولیه اش براساس نیاز 
به تأسیس پژوهشکده های مستقل در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نیازهای علمی دانشگاهی 
کشــور، از تحقیقات و مطالعاتی به دســت آمــد و در دفتر برنامه ریزی اجتماعــی و مطالعات فرهنگی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. همچنین نیاز به انجام پژوهش ها و مطالعاتی که هدف آنها ارائه نظریه، 
ایــده و راهبرد به نظام تصمیم گیری باشــد، ضرورت ارتباط پیاپی با صاحب نظــران و نخبگان و تداوم فعالیت 
مرکزی برای تحلیل و نظریه پردازی درباره آموزش عالی ایران، موجب تأســیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی از سال ۸۲ شد.

از مطالبات دانشجویان تا دغدغه مدیران
ضوابطی که دانشجو را محدود می کند، نه کرونا!

نیلوفر حامدی: از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۱؛ دقیقا ۲۴ ماه و ۱۴ روز، دانشگاه در یک برزخ غریب به سر برد. برزخی که نام آموزش مجازی را بر آن 
نهادند و پاندمی کرونا هم همان هیوالیی شــد که صدا و حرکت را از دانشگاه گرفت؛ اما باالخره و پس از گذشت دو سال و ۱۴ روز، به پایان رسیدن 
قرن گذشته و شش سویه ویروس کرونا، باالخره زور هیوال کم و دانشگاه ها دوباره باز شد. در حالی که به نظر می رسید این دو سال شبه تعطیلی، زمانی 
برای بازیابی دانشــگاه باشد؛ اما حاال و با حضور دوباره دانشجویان تنها چیزی که به گوش نمی رسد و به چشم ها نمی آید، همین بازیابی است. پس 
از گذشت بیش از دو سال، حاال دانشگاه و دانشجویانش با مصائبی روبه رو شده اند که زیست روزمره دانشجویی را برایشان از همیشه دشوارتر کرده 
اســت. دانشجویان دانشگاه های تهران، علوم پزشــکی، پلی تکنیک، علم و صنعت، الزهرا و عالمه در گفت وگو با «شرق» از این مصائب می گویند؛ از 

دشواری هایی که نه تنها کرونا را در کمین آنها قرار داده است؛ بلکه ذات آموزش را هم تحت خطر جدی قرار داده است.

«شرق» از مصائب زیست دانشجویان پس از پایان تعطیلی ها گزارش می دهد

خوابگاه نه؛ جانکاه

مواجهه با تعلیق دانشگاه
برای بررســی وضعیت کنونــی نهاد دانشــگاه، باید به عقب بازگشــت و از 
زاویه ای کالن تر، آن را مورد بررسی قرار داد؛ چرا که هر وضعیتی در حال حاضر، از 
تالقــی و در هم تنیدگی عناصر متفاوت و تاریخی که هر کدام از این عناصر، در آن 
موجودیت یافته اند، تشکیل شده است. گسستی که نهاد دانشگاه به خاطر وجود 
همه گیری کرونا به آن دچار شــده و تبعاتی که در ادامه  آن متحمل شده است، 

تنها در نسبت با تاریخ خودش، قابل شناسایی است.
نهاد دانشــگاه بعد از انقالب در ایران دچار گسست های متعددی شده است. 
در یک نگاه اجمالی دو نوع وضعیت منتخب را پیش از همه گیری کرونا می توان 
بازشناســی کرد. اول، موقعیت نهاد دانشــگاه بعد از انقالب فرهنگی و بازشدن 
مجدد آن و دوم، ســازوکار دانشــگاه بعد از رخداد انتخابات ۸۸ و وقایع مرتبط 

با آن.
هر گسســتی، ویژگی ها و مختصات خودش را دارد. به همین دلیل اینجا نیتی 
برای مقایسه این بازه های زمانی وجود ندارد؛ چرا که گاهی تالش برای مقایسه، از 

میزان و عمق مســئله می کاهد و وقایع تاریخی را از محتوای خود خالی می کند. 
اینجا به این خاطر به دو وضعیت پیشــین هم اشاره شده است؛ چراکه دانشگاه 
در این نقاط بیش از پیش بی حفاظ و تنها بوده است و ضرباتی خورده که دانشگاه 

را از ماهیت خود خالی تر کرده است.
شــاید در فرم و محتوا بتوان شــباهت هایی را در این وضعیت ها آشکار کرد؛ 
اما مســئله دانشــگاه در دوران کرونا، نه با ویرانی ای که از پس انقالب فرهنگی 
به وجود آمد، همخوانی داشــت و نه با ناامیدی و ســرخوردگی عمومی بعد از 
اتفاقات ۸۸. دانشگاه در دوران کرونا هم بود و هم نبود. هم می توانستی در آنجا 
حضور داشته باشی و هم مدت ها بود که حضوری نداشتی. مجازی شدن، تعلیق 
دانشگاه را در پی داشــت. تفاوت اینجاست که این تعلیق، بیش از پیش توانست 
دانشگاهی سیاســت زدوده را تولید کند، بی آنکه به صورت آشکار، چگونگی این 

فرایند برای همگان آشکار شود.
اکادمی با یک ســری ویژگی ها قرار است متمایز شود. اگر آکادمی معنای خود 

را از دســت بدهد، دانشــجویی هم دیگر وجود نخواهد داشــت. آکادمی و نهاد 
دانشــگاه که ما به صورت بالواسطه می شناســیم، به صورت واقعی استقاللی 
از خود نداشــته اســت. آزمون و خطاهای محدودی در بازه های زمانی کوتاهی 
شکل گرفته است که تالش شده تا اندکی دانشگاه، استقالل خودش را به دست 
بیاورد؛ اما روندها و ســاز و کارها برای استخدام هیئت علمی، تغییر سر فصل های 
درســی به ویژه علوم انسانی و اسالمی سازی رشــته ها، اخراج استادان و گزینش 
دانشــجو، روند انتخاب هیئت امنا و بســیاری از عوامل دیگر، نشان می دهد که 
ماهیت درونی این نهاد، چگونه عمل می کند. دانشــگاه مجازی، دســت عده ای 
را برای آنچه در تمام این ســا ل ها، می خواستند، باز گذاشت؛ چرا که در دانشگاه 

مجازی، «دانشجویی» نمی تواند وجود داشته باشد.
دانشــجوی مجازی، به ویژه به صورت منفرد، یک انسان بی چهره است. بدون 
داشــتن ایده ای راجع به دیگری. دانشجویی که جز با شنیدن یک صدا نمی تواند 

به وجود هم کالسی های خود پی ببرد.

اگــر یک فــرد نابینا در مرور زمان، حــواس دیگرش را تقویــت می کند، اینجا 
اما ما با دانشــجویانی مواجهیم که ناگزیر در وســط میدانی حضور داشــتند که 
بدن های شــان، هیچ ارتباطی بــا یکدیگر ندارند و دانشــجوی از خود بیگانه زاده 

می شود.
سیاســت های خصوصی ســازی از جملــه پردیس های خود گــردان، کاهش 
ورودی هــای روزانــه، کاهش ســنوات، کم کــردن ظرفیــت خوابگاه هــا و... از 
ســویی و بومی گزینــی، ســهمیه بندی های جنســیتی و غیر جنســیتی در ایــن 
آکادمی در دهه  اخیر نهادینه شــده اســت. در همین راســتا، مقاومت شــدید و 
اعمال نظــارت در همین فضا علیــه منطق علم آکادمیــک عمومی هم وجود 
دارد (بــه خوانــش انتقادی علــم موجود در اینجــا نمی پــردازم؛ چرا که آنچه 
به عنــوان علم، در ایران عموما آموزش داده می شــود هــم، فعال تفاوت زیادی

 با آنچه باید، دارد).
این به آن معناست که سیاست های نئولیبرالی در کنار آیین نامه های باالدستی 

که از پیش تعیین و ابالغ شده، جزء تشکیل دهنده منطق حکمرانی موجود است. 
سیاست زدایی به شکلی خاص، در دستور کار تکنوکرات های دولت پیشین وجود 

داشت و در این دولت هم به شکلی دیگر در حال اجرا شدن است.
دانشــجو، در وضعیتــی کــه بیان شــد، دســتور کار از پیش آماده شــده  یک 
دانشــگاه، یعنی کســب دانش عمومی را هم نمی تواند به انجام برســاند. البته 
منطــق هیچ دانشــی جــدا از قدرت نیســت؛ اما ایــن چرخه  موجــود، بیش از 
آنکه دغدغه  دانشــی بســنده را در درون خود داشته باشــد، درگیر نظام قدرت 
پیچیده ای اســت که در درون آن وجود دارد و هیچ چیزی خارج از آن نمی تواند

 تعریف شود.
در چنین فرایندی اســت که تشکل ها و نهاد های دانشجویی مثل انجمن های 
اســالمی (به عنوان تنها امکان موجود، برای ایجاد کنش های سیاســی رســمی 
و قانونــی)، شــوراهای صنفی (نهادی رســمی برای احقاق حقوق دانشــجو) 
کانون ها و نشــریات دانشجویی، محملی بوده  و هستند که بتواند در این منطقی 

که به ســرعت دارد پیش می رود، خللــی وارد کنند و اجازه ندهند که بدون هیچ 
مانعی، به پیش برود. دانشــگاه مجازی، ســرعت گیر را هم از میان برداشــته و 
احســاس تعلقی را هم در بین دانشجو با دیگر دانشجویان و خود نهاد دانشگاه 

به وجود نمی آورد.
اکنون، بعد از دو ســال جــوالن محدودیت و ممنوعیت، باالخره بازگشــایی 
حضوری دانشــگاه اتفاق افتاده اســت (بعد از باز شــدن باشــگاه های ورزشی، 
ورزشــگاه ها، رســتوران ها، ســالن های عروســی و الی آخر). بازگشــایی ای که 
به ســرعت نشــان از پیشــروی مســئوالن فعلی برای از بین بردن دستاوردهای 
حداقلی پیشــین می دهد. آیین نامه هــای جدید خوابگاه، شــرایط خوابگاه های 
زنان و ســخت گیری های مضاعف برای ورود و خروج و اقامت، از این جمله اند. 
همچنیــن خبرهایی مبنی بر عدم واگــذاری خوابگاه به بعضی از دانشــجویان 
شهرســتان، تذکرهای متعدد راجع به پوشش، کیفیت بد غذا و اخراج بعضی از 
استادان دانشگاه، به گوش می رسد. وضعیت بد اقتصادی کشور هم هرچه بیشتر 

موجب می شود تا امکانات رفاهی حداقلی برای دانشجویان در نظر گرفته شود.
این تنها بخشــی از آن چیزی اســت که اتفاق افتاده و رســانه ای شده است. 
این نکته قابل ذکر اســت که این موارد، جدا از فشار و پرونده سازی برای فعاالن 
دانشــجویی است که در این مدت هم، با وجود رکود فضای فعالیت، همچنان با 

آن دست به گریبان بوده اند.
نهادهای دانشــجویی تا قبل از دوران همه گیری تــالش می کردند تا در کنار 
دانشجویان، برای زیست روزمره  خود فعالیت کرده و در کنار آن نقش میانجی را 
در حوزه عمومی، ایفا کنند. در حال حاضر دانشــجویان ورودی جدید با جهان به 
نسبت متفاوتی مواجه می شــوند. جهانی که پیوندهای خود را با آنچه ماه های 
آخر در دانشــگاه یعنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ در حال رخ دادن بود، از دست داده 
است. روزهایی که در سراسر دانشگاه های کشور، حداقل حیات دانشجویی وجود 
داشت، با اینکه رنگ رکود در همه جا رخنه کرده بود؛ چرا که کنش و مطالبه گری، 
می تواند مکانیســم زندگی را در همه جا فعال کند. با اینکه تغییرات ســاختاری 

درون دانشگاه، همان طور که اشاره شد، در تمام این مدت تالش می کرده است تا 
اثری از امر سیاسی در درون دانشگاه باقی نگذارد.

سیال بودن نسل های دانشجویی درون دانشگاه، هم امکان خالقیت در کنش 
را فراهم کرده و هم هراس انقطاع کنشگری را افزون می کند. در چنین شرایطی 
اســت که گسست های درونی دانشگاه، می تواند آن را فلج کند یا توان بازآفرینی 

به شکل دیگر را در درون خود به وجود بیاورد.
به هر روی، خبرهایی که به گوش می رســد، نمایانگر تالش مســئوالن، برای 
مستقر کردن جهان دیگری بر دانشــگاه است. یک تالش جمعی، روزمره و شاید 
مضاعف الزم اســت که بتواند جلوی اســتقرار این روندهــا را بگیرد؛ چرا که در 
وضعیت تعلیق، امکان اینکه شــرایط موجود به هر طرف ســنگینی کند، وجود 
دارد و برایند نیروهاست که در آخر تعیین کننده خواهد بود. چگونگی تأثیر بر این 
وضعیــت هم، بدون واقع گرایی، تالش برای فهم وضع موجود و همچنان حفظ 

تخیل و آرمان گرایی صورت نمی گیرد.

فعال دانشجویی
فرشته طوسی

او درباره شائبه هایی مبنی بر فروش خوابگاه کشاورز در خیابان جماران نیز توضیح داد: «از زمان 
تغییرات مدیریتی در دانشگاه پلی تکنیک زمزمه هایی وجود داشت مبنی بر اینکه خوابگاه کشاورز در 
خیابان جماران در مدیریت قبلی فروخته شــد تا تبدیل به پاســاژ شود و برای این فروش ۱۴ میلیارد 
هم ودیعه گرفته شــده است. موضوعی که باعث شده تا دانشــجویان مدام بپرسند پس این مبلغ 
کجا رفته و کجا خرج شــده که دانشــجویان هیچ ســودی از آن نبرده اند. متعمدی اما این روایت را 
به طور کامل رد می کند: «خوابگاه جماران را به واســطه اینکه موقعیت خوبی نداشــت و به درد 
دانشــجویان نمی خورد در یک مزایده گذاشــتیم. البته نفروختیم و تنها در مزایده ای ثبت نام کردیم 
که با مبلغ به جا مانده از آن بتوانیم در همان حوالی خود دانشــگاه چند خوابگاه دیگر و با استاندارد 
باال برای دانشجویان بســازیم. چون واقعا چه لزومی داشت که خوابگاه دانشجویان پلی تکنیک در 
نیاوران باشــد؟ سعی داشتیم که پول ســاختمان جماران را به سود خود بچه ها خرج کنیم. این کار 
می توانســت در همان ابتدا چندصد میلیون پول در اختیار دانشــگاه بگذارد اما به هیچ عنوان آن را 
نفروختیم. اصال آن زمین به خاطر اینکه در کوچه بود موقعیتی نداشــت که بتواند تبدیل به پاســاژ 
شــود. البته االن که من دیگر مســئولیتی در آن دانشــگاه ندارم اما برنامه ها بر این منوال بود که آن 
خوابگاه را تبدیل به احسن کنیم و از محل فروش سهمش سه تا چهار برابر خوابگاه استاندارد برای 

دانشجویان ساخته شود».
گالیه بی پولی از دانشگاه خواجه نصیر تا شهید بهشتی

اگر دانشــجویان را به عنوان مخاطبان اصلی دانشگاه ها به حســاب آوریم، این مخاطبان در حال 
حاضر از شــرایط راضی نیســتند. آن هم دانشجویانی که جامعه نخبه کشــور را تشکیل می دهند و 
هرکــدام از آنها با رتبه هایی که آورده اند و درس هایی که در ســال های متمادی خوانده اند، می توان 
دانش آینده کشور را به نام و سرنوشت آنها پیوند زد. با وجود این و با تمامی حساسیتی که در فضای 
دانشــگاه و محل پرورش نخبگان کشــور وجود دارد، اظهارات مدیران آموزش عالی کشور در بخش 
اجرائی، خبرهای خوبی نمی دهد؛ برای مثال، معاون آموزشــی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوســی چهارم فروردین سال جاری، بازگشــایی دانشــگاه ها را منوط به وضعیت کرونا و همچنین 
شــرایط اقتصادی دانست. علیرضا صالحی در این باره گفته بود: «در ســال ۱۴۰۱، اگر شرایط کرونا و 
وضع مالی دانشگاه اجازه دهد، قطعا کالس ها را به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد. با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم در سال جدید هم شرایط کرونا و هم شرایط دیگر این اجازه را 
به ما بدهد که برنامه ریزی هایی را که انجام داده ایم، پیاده  سازی کنیم و کالس های حضوری را نه تنها 
برای یک ورودی، بلکه برای چند ورودی آغاز کنیم. البته چنین اقدامی مشــروط بر این است که هم 

شرایط کرونایی بهبود یابد و هم وضع مالی دانشگاه بهتر شود».
معاون آموزشــی دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین با اشــاره به ارائه آموزش ترکیبی در این 
دانشــگاه تأکید کرده بود که برگزاری ترکیبی کالس ها ممکن نیســت: «برنامه ای که به طور هم زمان 
هم کالس حضوری و هم کالس مجازی برگزار کنیم، نداریم واگر شرایط کرونا و شرایط مالی دانشگاه 
اجازه دهد، امکان ندارد این دو شیوه آموزش را به طور هم زمان در دانشگاه اجرا کنیم. اما اگر شرایط 
کرونــا به ما اجازه ندهد، ممکن اســت یک ســری از ورودی ها را به صورت حضــوری دعوت کنیم و 
آموزش یک سری از دانشجویان را به صورت ترکیبی به صورت بومی و غیربومی ارائه دهیم. علت این 
کار هم این اســت که می دانیم، آموزش مجازی افت آموزشی دانشجویان را دارد و هم اکنون نیز این 
احساس را داریم که افت آموزشی به وجود آمده است. به همین دلیل اصال برای جامعه دانشگاهی 

صالح نمی دانیم که آموزش ترکیبی را دنبال کنیم».
صالحی اگرچه تنها اشــاره ای به موضوع مالی کرد اما رئیس دانشگاه شهید بهشتی به راحتی از 
مشــکالت مالی دانشگاه حرف زده بود. ثریا سعداهللا نصیری دی ماه سال ۱۴۰۰ با شکایت از وضعیت 
بودجه دانشــگاه شهید بهشــتی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفته بود: به طور متوسط بودجه دانشگاه ها 
حدود ۲۹ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است که البته در مقایسه با بخش های دیگر 
دولت افزایش خوبی است اما از این جهت که کفاف هزینه های دانشگاه ها را بدهد، این بودجه کافی 
نیســت و با این میزان افزایش همچنان مشکالت جدی خواهیم داشت. ما در دانشگاه شهید بهشتی 
هر آنچه از خزانه می گیریم، بابت حقوق می پردازیم و متأسفانه به همین دلیل فعالیت های پژوهشی 
و فرهنگی و موارد دیگر با مشــکالتی مواجه شده اســت. این در شرایطی است که دانشجویان هنوز 
به طور کامل در دانشگاه حضور پیدا نکرده اند و مشکالتی چون تأمین منابع تجهیز خوابگاه و تغذیه 
دانشــجویان را کمتر داریم اما اگر از ترم آینده در دانشــگاه حضور صد درصدی داشته باشند، قطعا 

مشکالت ما چندین برابر خواهد شد.
نصیری همان زمان اعالم کرده بود که با این بودجه در بخش رفاهی و پژوهشی دانشگاه با مشکل 
مواجه خواهد شــد: حتی اگر بتوانیم حقوق استادان را بدهیم اما قطعا در مسائل رفاهی و پژوهشی 
که از اولویت های جدی دانشــگاه است، مشکل خواهیم داشت. دانشگاه ها در نشست با وزیر علوم، 
معاونان ســازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با استدالل و عدد 
و رقم تأکید کردند که وضعیت بودجه ای دانشــگاه مناســب نیســت و امیدواریم ان شاءاهللا خواسته 
دانشگاه ها برآورده شود. دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر حدود ۸۰ میلیارد تومان کسری بودجه 
دارد و به دلیل شــرایط بودجه ای موجود، فعالیت پژوهشی و فرهنگی در حداقل ترین شرایط ممکن 

قرار گرفته است.
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