منتظری ،دادستان کل کشور:
بــا هــر مدیــری کــه بخواهــد بســتر
حضــور بانــوان در ورزشــگاه را بــا
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برخــورد مــی کنیــم.
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انجمن های علمی در دامن بی مهری فرهنگی
سر مقاله

سارا معصومی
از ســال  1394بــا تاســیس انجمــن هــای علمــی
در معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی ،ســواالت
متعــددی در اذهــان فعالیــن دانشــجویی مطــرح
شــد .در رأس همــه ی ســواالت لــزوم وابســتگی
یــک نهــاد علمــی بــه معاونــت فرهنگــی بیــداد
مــی کــرد .قاعدتــا انتظــار مــی رفــت کــه ایــن
نهــاد دانشــجویی زیــر مجموعــه ی معاونــت
آموزشــی یــا پژوهشــی باشــد .از ایــن رو فعالیــن
ایــن نهــاد دچــار یــک ســردرگمی ،ســکون
و انفعــال شــدند .عــدم همــکاری معاونتهــای
آموزشــی وپژوهشــی نیــز بــه وخامــت وضــع
انجمــن هــا دامــن مــی زد .از طــرف دیگــر
معاونــت فرهنگــی ،سیاســت مشــخصی بــرای
حمایــت از انجمــن هــای علمــی و پیشــبرد
فعالیــت هــای آنــان اتخــاذ نکــرده بــود؛ گویــی
انجمــن هــای علمــی ســربار معاونــت فرهنگــی و
دانشــجویی انــد!
پــس از گذشــت مدتــی خــر معاونــت فرهنگــی از
گل درآمــد و بــا برگــزاری اولیــن مجمع کشــوری
انجمــن هــای علمــی بــه آنهــا سروســامان داد.
طــی ایــن نشســت نواقــص خــارج از شــمارش
آییــن نامــه ،بررســی و اصــاح شــد .اکنــون
بیــش از8مــاه از نشســت مذکــور مــی گــذرد و
آییــن نامــه ی اصــاح شــده ،هنــوز در انتظــار
تصویــب اســت! برنامــه ریــزی بــرای تشــکیل
انجمــن هــای ملــی و بهبــود همــکاری معاونتهــا
بــا انجمــن هــای علمــی از دیگــر دســتاوردهای
نشســت مذکــور بــود کــه بــه آنهــا مــی پردازیــم.
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انجمن های
انجمن های علمی

آزمون و خطای انجمن های کشوری

را از ســطح فعالیــت هــای ملــی کنــار مــی زننــد .فــارغ
از ایــن کــه علــت اصلــی ،برخــورد ســلیقگی بــا افــکار
و رفتــار افــراد زیــر مجموعــه اســت .ایــن کار نــه تنهــا
از منظــر قانــون بلکــه از از منظــر اخــاق پیگــرد دارد.
چــرا کــه فعالیــن دانشــجویی بــی هیــچ چشــم داشــت
مالــی و معنــوی وقــت خــود را تمــام و کمــال صــرف
گــره گشــایی از مشــکالت اجتماعــی کــرده انــد .روا
نیســت کــه نیروهــای مســتعد و پــاکار را منــزوی
کنیــم .اساســا انجمــن هــای کشــوری بایســتی بــا
اســتفاده از پتانســیل هــای انجمــن هــای دانشــگاهی
تامیــن نیــرو شــوند .تدبیــر پیــش روی ایــن افــراد بــا
رســالت انجمــن هــای کشــوری در تضاد اســت .هدف
از اینگونــه تدابیــر نابخردانــه چیســت؟ جــز اینســت
کــه خواســته یــا ناخواســته بنــای بیرونــی انجمــن
کشــوری تخریــب مــی شــود؟ مجــری نظــارت بــر
ایــن گونــه سیاســت هــا در کدامیــن نهــاد چــرت مــی
زنــد؟ اصــا شــورایی بــرای نظــارت تشــکیل شــده
اســت؟؟؟
انجمــن هــای کشــوری را بــه بهانــه نوپــا بــودن
بــه حــال آزمــون و خطــا رهــا کــرده ایــد .آزمــون و
خطاهایــی کــه بعضــا تجربــه شــده و نتایجشــان قابــل
پیــش بینیســت! وقــت آن نیســت مجموعــه فرهنگــی
معاونــت بهداشــت ،مرجعــی بــرای نظــارت بــر انجمــن
هــای کشــوری برقــرار کنــد تــا رونــد فعالیتــی آنــان
در چارچــوب قانــون رصــد شــود؟ شــاید ایــن مطالبــه
هــم بایــد در کنــار هــزار ملزومــات دیگــر انجمــن
هــای کشــوری بدســت گــذر زمــان ســپرده شــود!

انجمــن هــای علمــی کشــوری  ،در شــرایطی
تاســیس شــدند کــه تنهــا کورســوی امیــد بــه بقــای
انجمــن هــای علمــی بودنــد .قریــب بــه دومــاه از
تشــکیل انجمــن هــای علمــی مــی گــذرد .ایــن اتفــاق
اگرچــه مــی توانــد نویــد پیشــرفت تنهــا نهــاد علمــی
معاونــت فرهنگــی باشــد امــا مقدمــه بــروز مشــکالت
بیشــتر بــرای ایــن نهــاد در ســطوح فــرا دانشــگاهی
نیــز اســت .چنانچــه در بــدو شــکل گیــری شــان بــی
قانونــی هایــی دیــده شــد .انتظــار اینســت کــه طــی
ایــن مــدت شــالوده فعالیــت هــای ملــی انجمــن
هــای کشــوری ریختــه شــده باشــد؛ ولــی عــدم
تصویــب اساســنامه خــاف انتظــار را نشــان میدهــد.
گویــی انجمــن هــای کشــوری تنهــا در اســم تشــکیل
شــده انــد و از منظــر حقوقــی رســمیتی ندارنــد .وقتــی
معاونــت محترمــه ی فرهنگــی ،ســاختار و نظــم
درونــی را بدرســتی ســامان ندهــد ،ریــزش ســاختار
بیرونــی طبیعیســت.
چنانچــه مــی بینیــم ،برخــی هــا بــا پرداختــن
بــه حواشــی از هــدف اصلــی دور شــده انــد ،بطوریکــه
مــدام درحــال انتخــاب القــاب و القــای تصــور منصــب
نشــینی انــد .بــا عینــک ایــن دوســتان ،انجمــن هــا
کــم از کابینــه دولــت نیســتند .چــه بســا بــا عناویــن
دبیــرکل انجمــن ،خــود را وارث تمــام معنــای انجمــن
هــای علمــی مــی داننــد .ریشــه ی ایــن غلــط انــگاری
در چیســت؟
از طــرف دیگــر ،شــاهد سیاســتگذاری هــای
دهان دانشجو را ببندید!
اشــتباه برخــی انجمــن هــای کشــوری هســتیم .گویــا
دســت هــای پشــت پــرده در تالشــند تــا جرقــه ی
گاهــی اوقــات وزارتخانــه ی محتــرم دســت بــه
شــعله ور نشــده انجمــن کشــوری را در دل بخواباننــد.
بــا تیشــه ی تدبیــر ریشــه ی اتحــاد انجمــن را نشــانه کارهایــی مــی زنــد کــه گویــی هــدف ،تنهــا بســتن
گرفتــه انــد .بــه بهانــه ی بکارگیــری نیروهــای دهــان مطالبــه گــر دانشجوســت .فــارغ از ایــن کــه
توانمنــد و تخصصــی رشــته ،انجمــن هــای دانشــگاهی بدیــن گونــه دهــان را معطــر بــه فیــض رســاندن بــه

مسســئولین مــی کننــد .یکــی از ایــن کارهــا برگــزاری
بــی مقدمــه و اســاس دومیــن نشســت کشــوری
انجمــن هــای علمــی بــود .نشســتی کــه هنگامــه ی
برگــزاری آن مصــادف بــا ســیزدهمین دوره المپیــاد
ورزشــی در تبریــز شــده بــود .قریــب بــه نیمــی از
فعالیــن انجمنهــای علمــی بــه ســبب شــرکت در
المپیــاد از حضــور در نشســت بــی بهــره ماندنــد .ســوال
اینجاســت کــه آیــا تقویــم فرهنگــی انعطــاف تغییــر
تاریــخ نشســت را نداشــت یــا مســئولین مربوطــه حــال
تغییــر تاریــخ نشســت را نداشــتند! نظــر بنــده اینســت
کــه مســئولین از اهالــی شــیراز بودنــد کــه کنداکتــور
برنامــه را هــم بــه مــوازات اجــرای برنامــه بســتند!
نشســت مذکــور بــا هــدف تشــکیل انجمــن
هــای علمــی ملــی برگــزار شــد امــا بــی حســاب و
کتــاب! ایــن کــه مــی گویــم بــی حســاب و کتــاب
بــه جهــت مشــاهده تخلفــات در رونــد انتخابــات
انجمــن هاســت .چنانچــه اعــام دعــوت بــه
کاندیداتــوری ،بررســی صالحیــت کاندیدهــا ،تعییــن
زمــان تبلیغــات آنهــا ،بررســی افــراد دارای حــق رای
و چــه و چــه انجــام نشــد .بــه قــدری ســاده و بــی
تدبیــر انتخابــات ملــی را برگــزار کردنــد کــه خاطــره
ی انتخابــات نماینــده کالس دبســتان برایــم تداعــی
شــد .ممکــن اســت اغــراق آمیــز بــه نظــر برســد امــا
واقعیتــی اســت کــه دیــده شــد .پیــش از انتخابــات
هیــچ گونــه فراخوانــی بــرای کاندیداتــوری اعــام
نشــد؛ همانطــور کــه در بررســی صالحیــت کاندیدهــا
و تعییــن زمــان تبلیغــات آنهــا نیــز بــی مباالتــی
صــورت گرفــت .درواقــع اعتمــاد بــه افــراد در باالترین
ســطح ادعــا قــرار داشــت .عامــل برتــری رزومــه ی
کاندیدهــا ،ذهــن خــاق در پــرورش ایــده بــود .بــی
هیــچ پیــش شــرطی همــه افــراد قــادر بــه حضــور در
ســالن انتخابــات بودنــد .برخــی افــراد کــه فاقــد حــق
رای بودنــد در انتخابــات حضــور داشــتند .برخــی دارای
حــق رای کــه حضــور نداشــتند ،نماینــده ی فاقــد
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علمی در دامان بی مهری فرهنگی
با منتقل شدن به زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت بهداشت
در دانشگاه های تابعه ،دچار سردرگمی شده اند
تا کنون علت دقیق این انتقال مشخص نگردیده است!

پای حرف مسئولین بنشینید!
بــه نظــر گ بنــده کــه قریــب بــه 2ســال اســت
معاونــت فرهنــی را یط االرض یم کنــم ،بهـ تـر اســت
پــای حــرف مسـ ی ن
ـئول� بنشــینید تــا پــای عملشــان! پــای
عمــل چـ ی زـری کاســب نــی شــوید؛ امــا پــای حرفشــان
بنشــینید چــای بیســکویت میــل یم کنیــد هم ـراه بــا
شــعار هــای صــد مــن یــه غــاز! ممکــن اســت شــعار هــا
بــه مزاقتــان خــوش نیایــد امــا چــای بــا بیســکویت را
حتمــا یم پســندید.
پــس از آمــد و شــدهای بســیاری کــه ب ـرای
تشــکیل جلســه شــورای ناظــر بــر انجمــن هــای علــی
ـ� جلســه ناچــارا پــای حــرف مسـ ی ن
داشــتیم .در اولـ ی ن
ـئول�
نشســتیم .ب� دعــوت و ب� اطــاع از دســتور جلســه،

،،

،،

حــق رای را بجــای خــود فرســتاده بودنــد .تعرفــه
هایــی کــه 5جــای خالــی داشــت بــا نــام 7نفــر پرشــد
و بدیــن ترتیــب بــود کــه فــرد دارای باالتریــن رای،
آرایــی بــه تعــداد بیــش از افــراد حاضــر در انتخابــات
را بــه خــود اختصــاص داد!
از معاونــت فرهنگــی وزارت بهداشــت کــه
تجربــه ی برگــزاری انتخابــات قانونمنــد نهــاد هایــی
همچــون اهالــی نشــریات را بخــود دیــده ،بعیــد بــود
کــه چنیــن انتخاباتــی را بــرای انجمــن هــای علمــی
برگزارکنــد .شــاید هــم انتظــار بنــده بیجاســت کــه
میــزان توجــه بــه همــه ی نهــاد هــای دانشــجویی را
بــه یــک انــدازه الزم مــی بینــم .البتــه بــا اســتناد بــه
حــرف جنــاب قاضــی زاده هاشــمی ،ایــن احتمــال را
هــم نبایــد نادیــده گرفــت کــه برگــزاری نشســت قفــط
باهــدف ســرگرم کــردن دانشــجویان بــوده و دغدغــه
هــای آنــان بــرای ایجــاد یــک ســاختار قانونمنــد بــه
هیــچ حســاب شــده اســت .یــادآوردن عرایــض وزیــر
محترمــه در نشســت کشــوری دوم ،دقیقــا مصــداق
تیتــر اســت.

گــو� مهمانــان ناخوانــده ی گــپ مسـ ی ن
ـئول� شــدیم .داغ ایــن آش ب� مهــری نشــوند؟
ی
گ
درصورتیکــه مسـ ی ن
در کنــار دغدغــه هــای سیســتم پایــش فرهنــی،
ـئول� بزرگــوار مجهــز بــه تانــک و
نظــری هــم بــه
تــوپ ب ـرای تاخــت و تــاز بــه دانشــجوی بینــوا آمــاده
بودنــد .بــا � انصـ فـا� تمــام ،فعالـ ی ن
هــای
دغدغــه
ـ� انجمــن هــای علــی
ب
ن
انجمــن هــای علــی
ـئول�
را بــا خــاک یکســان کردنــد .درواقــع هریــک از مسـ ی
بندازیــد10 .درصــد
ـجو� زیــر مجموعــه ی خــود بــود.
حــایم نهــاد دانشـ ی
ســهم انجمــن هــای
اینجــا بــود کــه گانجمــن چشــم بــه دســت ســخاوتمند
علــی گ از بودجــه
معاونــت فرهنــی
کجــا
فرهنــی
د ا شــت ؛
انجمنی که موهایش در انتظار بیداری
ـود؟
د ر حا لیکــه
تزریــق یم شـ گ
شــورای فرهنــی
معاونــت ،انجمــن
مسئولین پیرشد.
دانشــگاه از کانـ گـون
را بــا کانـ !ـون جمـنـع انجمن های علمی ،مظلومترین نهاد فرهنگی
فرهنــی
هــای
یم بست انجم�
هستند که در سطوح دانشگاهی و وزارتی
نماینــده دارد امــا از
کــه از اســاس و
انجمــن هــای علــی
ســاختار متفــاوت
مورد بی مهری قرار گرفته اند.
چطــور! از میــان
بــا کانــون هــای
یــادآوردن عرایــض وزیــر محترمــه
حد و د ا  0گ2کا نــو ن
فر هنگیســت .
در جلســه دم در نشســت کشــوری دوم ،دقیقــا مصــداق
فعــال فرهنــی تنهــا
یــک نماینــده کشــوری
از
همــکاری تیتــر اســت « :برنامــه را برگــزار کنیــدو
از ع.پ جهــرم داریــم؛
از
ـت
ـ
ی
حما
و
دهــان دانشــجو را ببندیــد»
ایــن درحالیســت کــه
انجمــن هــا زده
از میــان 5انجمــن
شــد؛ امــا در عمــل
ب ـرادری تــان را ثابــت کردیــد.
علــی 2نماینــده
در شــورای مرکــزی
در آن جلســه مــا شــنونده بودیــم .امــا اکنــون
شــما از پویــش صــدای مــا را بشــنوید .مسـ ی ن
هــای
انجمــن
ـئول� محـ تـرم
کشــوری داریــم!
وقــت آن نرســیده کــه از الک جزیــره ای کار کــردن
ت
کم�یــن حــق ب ـرای
بـ یـرون بیاییــد؟ انجمــن هــای علــی نیــاز بــه همــکاری
ت
انجمــن هــای علــی
ـجو�
پــای عمــل دارنــد نــه پــای حــرف! کمــر نهــاد دانشـ ی
را یم تــوان یافــت کــه همچــون انجمــن هــای علــی ،زیــر در برگـزاری منظــم جلســات شــورای ناظــر را هــم قائــل
مجموعــه ی یــک معاونــت باشــد و خـ یـرش بــه ســایر نــی شــوید؟!( البتــه مقصــود جلســات قانونمنــد
ـئول� وز ت
معاونــت هــا هــم برســد .مسـ ی ن
ار� ب� مهــری بــه اســت نــه دورهــی و عکــس یادگاری!)پــس بگوییــد تــا
ـ� یک پــای حــرف مسـ ی ن
انجمــن هــا را بــه حــد اعــا رســانده اند(یــادآوری :آیـ ی ن
ـئول� بنشــینیم؟!
نامــه اصــاح شــده ی انجمــن هــا در انتظــار تصویــب،
8ماهــه شــد .).بهـ تـر نیســت مسـ ی ن
ـئول� دانشــگایه پیــاز
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پرونده ویژه

ـی در
ـان واقعـ
ـور ذی نفعـ
ـأ حضـ
خـ
ـی
ـورای فرهنگـ
شـ

دانشجویان تنها در حضور یا عدم حضور یک عضو می توانند تأثیر بگذارند

،،

،،

دانشــگاه هــا در سراســر دنیــا نهــاد هــای
قدرتمنــدی متشــکل از ســه ضلــع آمــوزش  -فرهنــگ
 نــوآوری هســتند .دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم درهــر یــک از ایــن اضــاع ضعــف هــا و قــوت هایــی
دارد کــه البتــه ضعــف هــای آن مشــخص ًا بــر نقــاط
قــوت پیشــی دارنــد .در حیطــه آمــوزش نظــم برنامــه
هــای آموزشــی و اهمیــت اســاتید بــه مســئله آمــوزش
گویــا تریــن توصیــف وضعیــت آمــوزش مــی باشــد .در
حیطــه پژوهــش و فنــاوری و نــوآوری نیــز خیــل عظیــم
پروپــوزال هایــی کــه تصویــب و تأییــد مــی گردنــد و در
ســال هزینــه هــای میلیــاردی بــر روی دســت دانشــگاه
مــی گــذارد وقتــی خروجــی را حاصــل ننمایــد گویــای
حــال و روز خــود اســت .ضلــع پژوهــش و نــوآوری پاشــنه
آشــیل دانشــگاه شــده اســت کــه حتــی مراجعــه کننــدگان
بــه آن نیــز صرفـ ًا امتیــاز هــا و منافــع شــخصی را مدنظــر
قــرار مــی دهنــد و آن را در سراشــیبی پیــش رو بیــش از
پیــش ُهــل مــی دهنــد.
وضعیــت فرهنگــی دانشــگاه بــاز تــا حــدی بــا دو
ضلــع دیگــر تفــاوت دارد و از انــدک پویایــی و حرکــت
رو بــه رشــد مثبتــی برخــوردار اســت .امــا ایــن حرکــت
بــا هــر تصمیــم نابجــا مــورد تهدیــد قــرار مــی گیــرد.
شــورای فرهنگــی عالــی تریــن نهــاد تصمیــم ســاز و
سیاســت گــذار فرهنگــی هــر دانشــگاه اســت.
شــاید بپرســید در دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم
ایــن شــورا چــه کار هایــی انجــام مــی دهــد؟ در پاســخ
مــی بینیــد کــه:
 ایــن شــورا در برگــزاری یــا عــدم برگــزاریجشــن هــای فــارغ التحصیلــی مظابــق میــل دانشــجویان
تصمیــم گیرنــده اســت.
 ایــن شــورا مرجــع تجدیــد نظــر در دعــاویمرتبــط بــا نشــریات اســت.
 ایــن شــورا در خصــوص صــدور یــا عــدم صــدورمجــوز کانــون هــا وظیفــه مســتقیم دارد .در حالــی کــه
در دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم بــا بیــش از  15کانــون
هنــوز کانــون هــای مؤثــر و پرطرفــدار را راه انــدازی
نکــرده اســت.

 مجــوز برگــزاری جشــن هــای دانشــجویی حــق رأی جهــت مشــاوره و اظهــار نظــر بــه جلســاتمختلــف را ایــن شــورا صــادر مــی نمایــد.
دعــوت کنــد .امــا جــای ایــن ســؤال باقیســت کــه دبیــر
شــورای فرهنگــی چــرا ایــن حداقــل از ارزش را بــرای
 و ...فعالیــن فرهنگــی قائــل نیســت کــه در دعــوت هــا
همــه ایــن وظایــف بــه خوبــی نشــان مــی دهــد
صــورت گرفتــه عدالــت ،نمایندگــی مســتقیم دانشــجویان
کــه عمــده تریــن مخاطبــان تصمیــم هــای شــورای
و مصلحــت عمومــی دانشــجویان را مدنظــر قــرار دهــد؟!
فرهنگــی دانشــجویان هســتند .امــا بــه دو دلیــل ایــن
و چــرا دبیــر شــورای فرهنگــی راه ابــراز نظــر هــای
شــورا در دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم از کارایــی الزم
در
دانشــجویان
برخــوردار نیســت .اولیــن دلیــل بــه ضعــف آییــن نامــه باز
مســائل مختلــف
مــی گــردد کــه مطابــق آن بیشــتر اعضــای ایــن شــورا را
فرهنگــی را بــه
کارمنــدان دانشــگاه تشــکیل مــی دهنــد .دومیــن دلیــل
صــورت مســتقیم
ضعــف آن اســت کــه
همــوار نمــی کنــد؟!
دانشــجویانی کــه
بــا رونــد
در جلســات شــورای
فعلــی و بــر اســاس
جــای ایــن ســؤال باقیســت کــه
فرهنگــی حاضــر مــی
العمــل
دســتور
شــوند (بــا حــق رأی دبیــر شــورای فرهنگــی چــرا ایــن
اجرایــی شــورای
یــا بــدون آن) نمــی حداقــل از ارزش را بــرای فعالیــن
فرهنگــی دانشــگاه
تواننــد بــه
خوبــی فرهنگــی قائــل نیســت کــه در
وزارت
هــای
ٌخواســت دانشــجویان
بهداشــت ایــن شــورا
را نمایندگــی کننــد .دعــوت هــا صــورت گرفتــه عدالــت،
بــا بیــش از  10عضــو
بــرای مثــال نمایندگــی مســتقیم دانشــجویان و
مــی توانــد تشــکیل
اخیــراً شــنیده هــا مصلحــت عمومــی دانشــجویان را
جلســه بدهــد کــه
حاکــی از آن اســت مدنظــر قــرار دهــد؟!
تنهــا یــک عضــو آن
کــه شــخصی بــه
بــه صــورت منطقــی
نمایندگــی از کانــون
دانشــجویان مــی
هــای فرهنگــی در
تواننــد در انتخــاب آن
جلســات حاضــر مــی
نقــش داشــته باشــند.
شــود کــه نــه بــا انتخــاب دیگــر دبیــران برگزیــده شــده
انتظــار مــی
اســت و نــه حتــی دبیــر بزرگتریــن و فعــال تریــن کانــون
رود دبیــر شــورای
اســت! برخــی دبیــران کانــون هــا از برگــزاری هرگونــه
بــا
فرهنگــی
انتخابــات بــرای ایــن مســئله اظهــار بــی اطالعــی مــی
هماهنگــی ریاســت
کننــد .و شــخص نامبــرده دبیــر کانــون قــرآن و عتــرت،
بزرگتریــن و فعالتریــن کانــون دانشــگاه ،نیــز نیســت .شــورا بــه نحــو بهتــری از حضــور و نظــرات دانشــجویان
بــه صــورت عادالنــه اســتفاده ببرنــد .اقشــار گوناگــون
همــه ایــن هــا در حالــی اســت کــه همچنــان
هــر چــه در تصمیــم گیــری برنامــه هــای گوناگــون
نماینــدگان مدیــران مســئول نشــریات و نماینــده انجمــن
نقــش مؤثــر تــری داشــته باشــند طبیعتـ ًا همــکاری آنــان
هــای علمــی از حضــور در ایــن جلســات محــروم هســتند.
در اجــرای آن تصمیمــات نیــز بیشــتر خواهــد بــود.
هــر چنــد ایــن شــورا مــی توانــد افــرادی را بــدون
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صنفی

روابط عمومی در انحصار

همزمــان بــا برگــزاری برنامــه کوهنــوردی دانشــجویان ،برنامــه یــی
ـد.
ـزار گردیـ
ـز برگـ
ـان نیـ
ـرای کارکنـ
ـابه بـ
مشـ

گــزارش عملکــرد و اطــاع رســانی از اتفاقــات
و رویــداد هایــی کــه مــی توانــد پیــام امیــد و شــادی
اجتماعــی را بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد ،از مهــم
تریــن وظایــف روابــط عمومــی دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی مــی باشــد.
بــا انگیــزه تریــن قشــر دانشــگاه ،دانشــجویان
هســتند کــه در عیــن حــال اکثریــت جامعــه دانشــگاهی
را تشــکیل مــی دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه رویکــرد
روابــط عمومــی دانشــگاه در پوشــش اتفاقــات مثبــت
مرتبــط بــا فعالیــت هــای دانشــجویی رویکــرد تحریمــی
اســت.
بــرای نمونــه جمعــه یــی کــه گذشــت دانشــگاه
شــاهد برگــزاری تــو برنامــه کوهنــوردی یکــی مخصــوص

دانشــجویان و یکــی مخصــوص کارکنــان بــود .امــا
بازتــاب ایــن اتفــاق در خروجــی هــای رســانه یــی مرتبــط
بــا دانشــگاه بســیار متفــاوت بــود.
روابــط عمومــی دانشــگاه تنهــا بــه پوشــش برنامــه
کارکنــان بســنده نمــود و هیــچ واکنشــی نســبت بــه
برنامــه دانشــجویی از خــود بــروز نــداد.
ایــن در حالــی اســت کــه برنامــه هــای فرهنگــی
دانشــگاه وقتــی مــی توانــد بــه موفقیــت دســت یابــد کــه
از ســویی مشــارکت دانشــجویان در تصمیــم گیــری و
اجــرا را جلــب نمایــد؛ از ســویی دیگــر موفقیــت اینگونــه
برنامــه هــا در گــرو اطــاع رســانی هــای مناســب بــه
عمــوم جامعــه اســت.
خصوص ـ ًا در شــرایط فعلــی کــه معاونــت محتــرم

فرهنگــی  -دانشــجویی چنــد ماهــی بیشــتر از آغــاز
بــه فعالیــت شــان در ایــن ســمت نمــی گــذرد بــه نظــر
مــی رســد همســویی و همراهــی در ایــن خصــوص بــا
رویکــرد هــای نویــن معاونــت از ســوی رســانه هــای
جمعــی دانشــگاه دیــده نمــی شــود.
از همیــن رو انتظــار مــی رود روابــط عمومــی
دانشــگاه بــه پوشــش بهتــر فعالیــت هــای فرهنگــی -
دانشــجویی همــت مضاعــف گمــارد .ایــن اتفــاق مثبــت
تأثیــرات دو طرفــه یــی بــر دانشــگاه و عمــوم مــردم
خواهــد گذاشــت.
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سیاسی

نشانه شکست در بازتولید ایدئولوژی

،،

،،

هفتـهی گذشــته بــازی دوســتانهی ایــران و بولیــوی
در حالــی در اســتادیوم آزادی برگــزار شــد کــه بــرای
نخســتین بــار تعــدادی از زنــان توانســتند در ورزشــگاه
حضــور یابنــد.
هرچنــد کــه زنــان حاضــر در اســتادیوم ،تمــام
آنهایــی نبودنــد کــه طــی ایــن ســالها تــاش کردنــد
تــا درهــای اســتادیومهای ورزشــی بــه روی زنــان
بــاز شــود و طبــق بخشــنامه زنــان خــاص کــه شــامل
«خانــواده بازیکنــان تیــم ملــی فوتبــال ،همــه تیمهــای
ملــی بانــوان فوتبــال و فوتســال ،کارمنــدان زن فدراســیون
فوتبــال و البتــه تعــدادی همیــار هــوادار زن» میشــدند،
امــکان حضــور در آزادی را پیــدا کردنــد ،امــا همیــن امکان
کــم و تغییــر جزئــی نیــز مــورد اســتقبال بســیاری از فعاالن
مدنــی قــرار گرفــت و آن را هرچنــد انــدک امــا گامــی بــه
جلــو بــرای بازشــدن درهــای آزادی بــه روی زنــان قلمــداد
کردنــد.
امــا در ســوی دیگــر میــدان ،بعضــی از مســئوالن
کــه تــا بــه حــال بــا ایــن اقــدام موافــق نبــوده و هرآنچه در
تــوان داشــتند بــرای ســنگاندازیها ب ـهکار بردنــد ،ناچــار
بــه تهدیــد روی آوردهانــد .در همیــن فضــا ،دادســتان کل
کشــور ،جعفــر منتظــری تهدیداتــی کــرد کــه اظهاراتــش
ســوژهی طنــز در فضــای مجــازی نیــز شــد .دادســتان کل
کشــور بــا نیمــه برهنــه خوانــدن فوتبالیســتها ،حضــور
زنــان در اســتادیوم و تماشــای فوتبــال را گنــاه دانســت.
امــا نکتــه مهمتــر آنجــا بــود کــه او تهدیــد کــرد
اگــر مســووالن بخواهنــد بــه ایــن رویــه ادامــه دهنــد،
قطعــا بــا آنهــا برخــورد قضایــی صــورت میگیــرد،
اظهاراتــی کــه از منظــر حقوقــی مــورد نقــد شــدید قــرار
دارد.

فــارغ از تمــام بحثهــای حاشــیهای پیرامــون ایــن اســت و نــه خــارج از آن.
مســاله و مخالفــت نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه بــا حضــور
و ای کاش آقــای دادســتان معنــای مواضــع اخیــر
زنــان در آزادی ،نکتــهای حائــز اهمیــت در ایــن بیــن ،خــود را درک کنــد و بدانــد بــا ایــن تهدیدهــا ،کــه هیــچ
تهدیــد شــدن مکــرر مســووالن اجرایــی توســط مســووالن تاثیــر بازدارنــدهای در میــان افــکار عمومــی نــدارد ،فقــط
قضایــی اســت ،کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
ارکان تصمیمگیــری و تصمیمســاز در داخــل سیســتم را
پیــش از ایــن نیــز در هنــگام تغییــر شــهردار تعضیــف میکنــد ،حــال بایــد پرســید آیــا ایــن نتیجــه،
تهــران ،زمانــی کــه اعضــای شــورای شــهر بــا اســتعفای مــورد قبــول آقــای دادســتان اســت یــا خیــر؟  /امتــداد
محمدعلــی نجفــی مخالفــت کردنــد دادســتان کل کشــور
 ریحانــه طباطبایــیبــا اعتــاب آنــان را خطــاب قــرار داد و تهدیدشــان کــرد
نتیجــه چنیــن رفتــار هــای
کــه نپذیرفتــن ایــن اســتعفا تبعاتــی دارد .پــس از آن
بــی منطقــی چیــزی جــز آنچــه
نیــز بارهــا از محســن هاشــمی و اعضــای شــورای شــهر
معــاون اول رئیــس جمهــور در
شــنیده شــده اســت کــه آنــان
خصــوص اعتمــاد مــردم بــه حــرف
بــه خاطــر اظهــارات خــود بــه
هــای مســئولین ارشــد نظــام
جعفــر منتظــری
قــوه قضاییــه احضــار شــدهاند.
نیســت .ایــن قبیــل رفتــار هــا از آن
کــه
کــرد
تهدیداتــی
ایــن
واقــع
در
جهــت در اذهــان مــردم بــی منطــق
تهدیدهــا علیــه مســئوالن و اظهاراتــش ســوژهی
قلمــداد مــی شــود که بــرای ســالیان
متوالــی مســابقات گوناگــون چــون
دســتگاههای اجرایــی و نــه طنــز در فضــای مجازی
کشــتی و شــنا از صــدا و ســیمای
مــردم ،نشــاندهنده شکســت نیــز شــد.
نظــام در بازتولیــد ایدئولــوژی
ملــی پخــش گردیــده اســت.
خــود و ناتوانــی در اقنــاع
همچنیــن فتــوا هــای برخــی
کارگــزاران و مدیــران خویــش
مراجــع نیــز در خصــوص عــدم
اســت ،تــا آنجــا کــه مجبــور بــه تهدیــد و خــط و نشــان
حرمــت حضــور زنــان در ورزشــگاه
کشــیدن بــرای مدیرانــی میشــود کــه منتخــب آنهــا
بــه جهــت تماشــای بــازی هــا نیــز
نیســتند و بــا رای مــردم انتخــاب میشــوند.
مزیــد بــر علــت مــی باشــد.
هنگامــی کــه کار بــه اینجــا میرســد و در
ســادهترین و پیــش پــا افتادهتریــن امــور ،قــدرت توجیــه
و اقنــاع مدیــران وجــود نــدارد و بعضــی از «منویــات»
از طــرق اداری نظیــر؛ صــدور بخشــنامه و دســتورالعمل،
اجرایــی نمیشــود زنــگ خطــری بــه صــدا در میآیــد
کــه نشــانگر بحــران و فروپاشــی در داخــل سیســتم شــده
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اجتماعی

گذر سخت پروانگی

مالل جنسیتی اختاللی که باید از توهم آن یا همجنسگرایی تمایز داده شود

،،

،،

«آنجــا بهشــت بــود ،فضــا ،لحظــه و همــه چیــز بــرای
مــن بهشــت بــود .در راهــرو بــودم و مــی شــنیدم کــه امــام
خمینــی از اطرافیــان خــود عصبانــی هســتند و فریــاد مــی زنند
کــه چــرا بــا کســی کــه بــه مــا پنــاه آورده اینگونــه برخــورد
مــی کنیــد و باعــث آزار ایــن فــرد شــده ایــد ،امــام خمینــی
مــی گفتنــد :ایــن هــم بنــده خداســت».
ـون پــور ملــک
ایــن بخشــی از خاطــرات مریــم خاتـ ِ
اســت کــه بــا مراجعــه بــه جمــاران و در دیــدار با حضــرت امام
(ره) موفــق بــه اخــذ فتــوای تاریخــی تغییر جنســیت از ایشــان
شــد .او بعــد هــا انجمنــی تحــت عنــوان انجمــن حمایــت از
ترنسکشــوال هــا تاســیس کــرد.
ترنسکشــوال هــا مجــرم نیســتند ،آنهــا بیمارنــد.
بیمــاری ای کــه از زمــان تولــد بــا آنهــا بــوده اســت و اگــر
درمــان نشــود تــا آخــر عمــر بــا آنهــا خواهــد بــود .ترنــس هــا
کســانی هســتند کــه جســم مردانــه دارنــد امــا هویــت و روح
زنانــه و بالعکــس .همانطــور کــه حضــرت امــام (ره) فرمودنــد:
«جســم را مــی شــود تغییــر داد امــا روح را نــه ».بــه همیــن
دلیــل هــم بــود کــه فتــوای تاریخــی تغییــر جنســیت را در
دهــه  ۶۰صــادر کردنــد.
اختــال هویــت جنســی عبارتــی اســت کــه بــه طــور
رســمی از طــرف مقامــات دولتــی ،قضایــی و پزشــکی بــرای
اشــاره بــه ترنــس هــا در ایــران بــه کار مــی رود؛ امــا بســیاری
از ترنــس هــا عبــارت مــال جنســیتی را ترجیــح مــی دهنــد.
ترنــس هــا بــه دلیــل اخــال در ترشــح هورمــون های
تنظیــم کننــده بــدن شــان بیشــتر تمایــل دارنــد بــا هویــت
جنــس مخالــف شــان شــناخته شــوند و ایــن تضــاد را بیشــتر
زمانــی متوجــه می شــوند کــه وارد مدرســه شــوند و خودشــان
را در اجتماعــی مــی یابنــد کــه هیــچ نقطــه اشــتراکی بــا آنهــا
ندارنــد.
اگــر اندکــی بیشــتر راجــب آنهــا تحقیــق کنیــم مــی

بینیــم کــه واقعــا وضعیــت خوبــی ندارنــد .آنهــا ابتــدا از طــرف مواجحــه بــا ایــن اشــخاص اولیــن و بهتریــن التیــام روحــی
خانــواده خــود طــرد میشــوند و آواره خیابــان هــا شــده و کــه مــی توانــد درخــور جایــگاه کادر بهداشــت و درمانــی
انــواع آســیب هــای اجتماعــی را متحمــل مــی شــوند.
باشــد ،احتــرام گذاشــتن بــه آنــان همچــون دیگــر افــراد
حتــی بــا اینهمــه فشــار و بــا آگاهــی از اینکــه بــا ایــن معمولــی یــا دیگــر بیمــار هاســت.
کار دیگــر هیــچ وقــت قــادر بــه بچــه دار شــدن نیســتند ،بــاز
خوشــبختانه در ســال هــای اخیــر حمایــت هایــی کــه
هــم در تصمیــم خــود بــرای عمــل تغییــر جنســیت مصمــم از طــرف دولــت ،نهــاد هــای حقوقــی و هنرمنــدان چــون
هســتند و حاضــر انــد ایــن قمــار بــزرگ را در زندگــی شــان بهنــوش بختیــاری از ترنــس هــا شــده اســت و حتــی صحبت
انجــام دهنــد تــا شــاید از ایــن حــال بــد روحــی رهایــی یابنــد .کــردن راجــب ایــن موضــوع در تلویزیــون باعــث شکســتن
بــر اســاس آمــار هــای رســمی ســازمان پزشــکی
ایــن تابــو شــده اســت.
قانونــی کشــور ،از ســال  1385تــا  1389بیــش از یــک هــزار
همــه ما مــی دانیــم حمایت
و  366نفــر مجــوز عمــل تغییــر جنســیت را دریافــت کــرده
از ایــن افــراد یعنــی حمایــت از
انــد .کــه از میــان آنهــا  56درصــد
انســانیت .درواقــع ایــن نیــز نوعــی
مــی خواهنــد زن شــوند و  44درصــد
درد کشــیدن اســت کــه خــود را در
ترنسکشوال ها مجرم
جنســیتی دیگــر درک مــی کنــد،
قصــد دارنــد بــا تغییــر جنســیت مــرد نیستند ،آنها بیمارند .ترنس
شــوند.
روحــش را اســیر جســمی اشــتباه
در جامعــه مــا ایــن مســئله ها عبارت مالل جنسیتی را
بیابــد.
بــا حجمــه نــگاه هــای ســنگین از ترجیح می دهند .همه ما می
البتــه ایــن موضــوع را نیــز
طــرف مــردم رو بــه روســت و ایــن
بایــد در نظــر گرفــت کــه افزایــش
دانیم حمایت از این افراد
قشــر از جامعــه را بــا همجنســگرایان
چشــمگیر ایــن اختــال در بیــن
یعنی حمایت از انسانیت.
اشــتباه مــی گیرنــد.
جوانــان ،درواقــع توهــم ترنــس
مــردم نمــی تواننــد قبــول
بــودن اســت کــه ایــن موضــوع
کننــد کــه ایــن اختــال بــا انتخــاب ایــن افــراد نبــوده و از
بایــد بــه وســیله آزمایــش هایــی
همــان ابتــدا ایــن بیمــاری در آنهــا وجــود داشــته اســت.
کــه در ایــن مــورد انجام می شــود،
اعضــای خانــواده علــوم پزشــکی همانطــور کــه وظیفــه
اثبــات شــود .آمــار باالی خودکشــی
کمــک بــه بیمــاران و درمــان جســم آنهــا را بــر عهــده دارد،
در بیــن ایــن تراجنســی هــا نشــان
درمــان وضعیــت روحــی افــراد را نیــز بــر عهــده دارد .خانــواده از ایــن دارد کــه ایــن افــراد خیلــی بیشــتر از ایــن هــا بــه
علــوم پزشــکی بایــد درمــان وضعیــت روحــی ترنــس هــا را پشــتیبانی هــای روحــی و روانــی نیــاز دارنــد.
نیــز وظیفــه خــود بدانــد؛ چــرا کــه تجربــه زندگــی در جامعــه
ای کــه بــا بــی رحمــی بــا آنهــا برخــورد کــرده اســت روح
آنــان را نیــز بــه ســختی آزرده اســت .بــا توجــه بــه امــکان
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بــه انــدازه رود کارون در شــبانه روز چــاه هــای جهــرم،
آب برداشــت مــی کننــد

،،

،،

.حجــت االســام والمســلمین مدبــر امــام جمعه جهــرم در
خطبههــای نمازجمعــه:
مهمتریــن مســئله بحــران آب در شهرســتان اســت .طبــق
آمــار حــدود  ۹۰۰میلیــون متــر مکعــب ســاالنه از منابــع آبهــای
زیرزمینــی شهرســتان برداشــت میشــود کــه ایــن عــدد را ممکــن
اســت بعضیهــا متوجــه نشــوند.
اگــر مــی خواهیــد بدانیــد چــه مقــدار آب از زمیــن زیــر
پــای شــما خــارج میشــود گفتــه شــده بــه انــدازه رود کارون کــه
بزرگتریــن رودخانــه کشــور اســت شــبانهروز از منابــع آبهــای
زیرزمینــی جهــرم برداشــت میشــود.
آخریــن چاهــی کــه حفــر شــده عمــق بــه  ۵۱۲متــر
رســیده و امــکان کــف شــکنی دیگــر در بعضــی از چاههــای
شهرســتان وجــود نــدارد .در یــک کالم خیلــی از مــا حواسمــان
نیســت کــه دارد شــهرمان خشــک میشــود و تبدیــل بــه کویــر
مــی شــویم.
ضمــن تشــکر از مســئوالن بــرای انتقــال آب ســد ســلمان
بــه جهــرم ،آیــا ایــن منبــع قابــل اعتمــادی اســت اگــر چند ســالی
بــاران نیایــد و ســد خشــک شــود و چاههــا نیــز خشــک شــود
چــه خواهــد شــد؟
شــنیدم از وزارت نیــرو دســتورالعملی برای مســئوالن شــهر
آمــده کــه چاههــای غیرمجــاز را پــر کننــد و تصمیــم گرفتــه شــده
کــه تــا آخــر ســال  ۵۰۰چــاه غیرمجــاز پــر شــود .خــوب ایــن چــه

ـترین برداشــت غیرمجــاز را دارنــد؟ ســوال ایــن
مقــدار چــاه غیــر مجــاز اســت کــه قــرار اســت  ۵۰۰عــددش پــر میکنیــد کــه بیشـ ٌ
شو د ؟
اســت کــه آیــا فقــط نداشــتن پروانــه چــاه جــرم اســت یــا آنهایــی
مــن چنــد ســوال دارم کــه ایــن را از عالمــه طباطبایــی کــه برداشـتهای بیشــتر از پروانهشــان را هــم دارنــد هــم شــامل
فــرا گرفتــهام کــه درخواستشــان را بــه صــورت ســوال مطــرح مــی شــود؟ آیــا آن کســانی کــه آمدنــد پروانــه چــاه گرفتنــد بــرای
میکردنــد.
مرغــداری و یــک خشــت هــم بــرای مرغــداری
ضمــن تشــکر از مســئولین عزیــز کــه احســاس
نگذاشــتند و چنــد هکتــار بــاغ درســت کردنــد ،این
مســئولیت میکننــد
هــم غیرمجــاز اســت دیگــر؟ آیــا بــرای ایــن هــم
آیــا ایــن فصــل
برنامــه داریــد یــا خیــر؟ پــر کــردن چــاه اولیــن راه
مهمتریــن مســئله بحــران
و ایــن زمــان بــا
حــل نیســت آیــا واقعــا همــه مراحــل طــی شــده
وضعیــت سیاســی آب در شهرســتان اســت.
اســت؟ آیــا عبــور و مــرور دســتگاه هــا و ماشــین
ظاهــرا ً بیــش از دو هــزار
اجتماعــی فعلــی آیــا
آالت حفــاری کنتــرل شــده اســت؟
وقــت مناســبی اســت چــاه غیرمجــاز در شهرســتان
آیــا نصــب کنتــور هوشــمند عمومیــت
بــرای مســدود کــردن داریــم کــه الزم اســت کشــاورزان
پیــدا کــرده اســت؟ بــر روی همــه چاههــا کنتــور
را جمــع کنیــد تــا بــا مشــورت و
چا ههــا ؟
هوشــمند بگذاریــد و اجــازه ندهیــد بیشــتر از حــد
مجــاز از چــاه برداشــت شــود.
یــک عــده نظرخواهــی بتوانیــد مشــکل را
خیلــی از کارهــا مــی شــود بــرای رفــع
اشــتباه کردنــد کــه حــل کنیــد.
چاههــای غیرمجــاز
ایــن مشــکل انجــام داد .تــا انشــااهلل شهرســتان
را حفــر کردنــد و مســئوالن هــم اشــتباه کردنــد کــه چاههــای
بــه کویــر تبدیــل نشــود و میتــوان کاری کــرد
غیرمجــاز حفــر شــده اســت.
بــا کمتریــن مشــکل و تبعــات بــه خواســته و هدف
ظاهــراً بیــش از دو هــزار چــاه غیرمجــاز در شهرســتان کــه حفاظــت از منابــع آب هــای زیرزمینی اســت رســید/.دفتر خبر
داریــم کــه الزم اســت کشــاورزان را جمــع کنیــد و بــا مشــورت و صداوســیما جهــرم
نظرخواهــی بتوانیــم مشــکل را حــل کنیــم .یــا از چاههایی شــروع

