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13.8 درصد از معتادان تزریقی 
مبتال به ایدز هستند

مدیرکل درمــان و حمایت های اجتماعی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سهم 
اعتیاد تزریقی در انتقال ویروس اچ آی وی در 
معتادان طی سال های اخیر در کشور کاهش 
یافته است، گفت: طبق اعالم وزارت بهداشت 
13.8 درصد معتادان تزریقی، مبتال به ویروس 
اچ آی وی )ایدز( و حــدود50 درصد معتادان 

تزریقی دچار آنتی بادی هپاتیت c هستند. 
 به گزارش اعتمادآنالین حمید جمعه پور 
با بیان اینکه ســهم اعتیاد تزریقی در انتقال 
ویروس اچ آی وی در معتادان در کشــور طی 
ســال های اخیر کاهش یافته اســت، اظهار 
کرد: این موضوع به آن معنا نیســت که توجه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به برنامه های 
کاهش آسیب ، کاهش یافته است. وی افزود: در 
حال حاضر ستاد به منظور کاهش آسیب ها و 
عوارض ســوء مصرف مواد و اعتیاد از برنامه ها 
و فعالیت های متعددی همچون ارائه خدمات 
و بســته های کاهــش آســیب و حمایتی به 
معتادان دارای رفتارهای پرخطر، شناســایی 
معتادان مبتال به ایدز، ارائه خدمات تشخیصی، 
مشــاوره ای و درمانی به این افراد و همچنین 

واکسیناسیون هپاتیت، حمایت می کند.
    

مهدهای کودک از پذیرش 
کودکان معلول ممانعت می کنند 

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران 
گفت: متاســفانه حضور کودکان معلول در 
مهدهای کودک تنها در حد حرف باقی مانده و 
مهدهای خصوصی از پذیرش کودکان معلول 
به بهانه تاثیرگذاری منفی بر روحیه کودکان 
ممانعت می کننــد و همین موضوع تجربیات 
اجتماعی و اســتقالل کــودکان معلول را به 

مخاطره می اندازد. 
به گزارش تســنیم علی همت محمودنژاد 
با اشاره به فرایند ثبت نام دانشجویان معلول 
در کشور گفت: امیدوارم امسال دانشجویان 
معلول هنگام ثبت نام با مشــکالت پرداخت 
شهریه مواجه نباشند. محمودنژاد همچنین 
خواســتار رایگان شــدن هزینــه مهد برای 

فرزندان ناشنوایان شد. 
    

دستگیری عامل انتشار تصویر کشتن 
یک قالده روباه در فضای مجازی 

معاون اجتماعی پلیس فتا نیروی انتظامی 
گفت: فــردی کــه تصویر دردناک کشــتن 
و مثله کــردن یک قــالده روبــاه در فضای 
 مجازی را منتشــر کرده بود توسط پلیس فتا 

دستگیر شد. 
به گزارش ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی در 
تشریح این خبر، افزود: کارشناسان فنی پلیس 
فتا اســتان آذربایجان غربی موفق شدند، فرد 
مجرم را در شهرستان ماکو شناسایی و ضمن 
هماهنگی با ســازمان محیط زیســت استان 

دستگیر کنند. 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: هرگونه 
تصاویر مربوط بــه حیــوان آزاری در فضای 
مجازی رصد و در صورت مشاهده موارد مشابه 
با انتشــار دهندگان این تصاویر دردناک که 
باعث جریحه دار شــدن احساســات عمومی 
هموطنان در فضای مجازی می شود، با جدیت 

برخورد می شود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

شیوه نامه انضباطی دانشجویی در 
حالی به دانشگاه ها ابالغ شده که فعاالن 
این حوزه نسبت به این شیوه نقدهای 
زیادی داشته اند، تا جایی که حتی عضو 
کمیسیون آموزش مجلس هم خبر از 
طرح پرسش از وزرای علوم و بهداشت 

درباره این شیوه نامه داده است.
در طول چند روز گذشته شیوه نامه 
اجرایی آیین نامه رسیدگی به تخلفات 
انضباطی دانشــجویان، به دانشگاه ها 
ابالغ شد و پس از آن معاون دانشجویی 
و فرهنگی وزارت بهداشت در مصاحبه 
با خبرگزاری مهر، با اشاره به تغییرات 
صــورت گرفتــه در این شــیوه نامه 
گفت:»این شیوه نامه به نفع دانشجو 
تغییر و در جهتی حرکت کرده است که 

حق دانشجویان ضایع نشود.« 
حاال این شیوه نامه انضباطی جدید 
دانشجویی ســیبل انتقادات فعاالن 
دانشجویی شده اســت. شیوه نامه ای 
که نه تنها حقوق دفاعی دانشــجویان 
در کمیته انضباطی را محدودتر کرده 
بلکه با افــزودن تخلفــات جدید، راه 
ورود به حریم خصوصی دانشــجو را 
هم باز گذاشته اســت. به دنبال ابالغ 
این شــیوه نامه، برخی دانشجویان در 
فضای مجازی به نقد این شــیوه نامه 
پرداختند. آن ها معتقدنــد ابالغ این 
شــیوه نامه دردی از برخوردهــای 
ســلیقه ای در کمیته های انضباطی 
دوا نمی کند و حتی در مواردی شاید 
دامنه  برخوردهای سلیقه ای را توسعه 
دهد. در این میــان عدم رعایت مفاد و 
اصول رسیدگی منصفانه به تخلفات 

انضباطی دانشجویان، تناقض با برخی 
از مفاد آیین نامه انضباطی دانشجویان 
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و 
نبود تضامین عینی برای رعایت کرامت 
انسانی دانشجویان، از جمله نقدهایی 

است که در این باره مطرح شده است.
 حقوق دادرسی دانشجو را 
به طور کامل رعایت نمی کند

در این میــان محمــود صادقی، 
نماینده مردم تهران در مجلس نسبت 
به این شــیوه نامه اعتراض کرده و در 
این باره گفته اســت: »این شیوه نامه 
در مجموع قابل انتقاد اســت. حقوق 
دادرسی دانشجو را به طور کامل رعایت 
نمی کند و قیودی که در آن وجود دارد، 
به عــالوه اصالح هایی کــه در قانون 
وجود دارد، باعث می شود دانشجویی 
که از نظر انضباطی مورد پرسش قرار 
می گیــرد نتواند از حقوق دادرســی 
به طورکامل بهره مند شود.« او با اشاره 
به طرح ســوال در مجلس ادامه داده 
است: »بنا دارم بعد از تعطیالت از وزیر 
علوم و وزیر بهداشت در مجلس طرح 
سوال کنم. از آنجا که این شیوه نامه به 
امضای هر دو وزیر می رسد، نیاز است هر 

دو وزیر درباره آن پاسخ دهند.«
فــی،  صر مجیــد  همچنیــن 
فارغ التحصیــل دکتــری حقــوق 
خصوصی از دانشــگاه تهــران و عضو 
سابق دانشــجویی کمیته انضباطی 
مرکــزی وزارت علوم در ایــن باره به 
ایرنا گفته اســت: »اکثر دانشجویان 
در دانشــگاه بــا مباحــث انضباطی 
مواجه نمی شــوند به همیــن دلیل 
بحث تحوالتی که در شــیوه نامه های 
انضباطی در مصوبــات وزارتین اتفاق 
می افتد مورد توجه عموم دانشجویان 
نیست. اما دانشــجویانی که در طول 

دوران تحصیل با اتهام انضباطی مواجه 
می شوند اهمیت یک رسیدگی عادالنه 

را درک کرده اند.«
توجه به اصول دادرسی در فضای 

دانشگاهی دوچندان است
صرفی در ادامه توضیح داده است: 
»توجه به اصول دادرســی منصفانه 
و حفظ کرامــت انســانی در جریان 
رســیدگی به یک تخلف و یک اتهام 
در یک فضای دانشــگاهی نسبت به 
بخش های دیگر جامعه دوچندان است. 
علت این است که دانشجویان اشخاصی 
هســتند که تازه دوران نوجوانی را در 
دبیرستان ها طی کرده و از خانواده خود 
جدا شده اند و دانشــگاه اولین محیط 
اجتماعی است که به صورت مستقل  
تجربــه کرده اند، لــذا اقتضا می کند 
که وقتی در دانشــگاه تخلفی به آن ها 
منتســب می شود، رســیدگی ای که 
نســبت به این تخلف انجام می شود با 
رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه 
و با حفظ کرامت و شــان و شخصیت 
دانشــجو انجام بگیرد. این موضوع در 
آیین نامه انضباطی مصوب شــورای 
عالی انقالب فرهنگی و شیوه نامه ها و 
آیین نامه هایی که توســط وزارتین به 
تصویب رســیده باید مورد توجه قرار 

گیرد.«
شیوه نامه جدید اما نه تنها امیدهای 
قدیمی را ناامید کــرده، بلکه با اضافه 
کردن بندهای جدید و افزایش تعداد 
تخلفات و فراهم کــردن زمینه اعمال 
تنبیهات ســنگین تر، باعــث ایجاد 
نگرانی های جدی شده است. به ویژه 
اینکه دانشــجویان از ایــن دولت، با 
شــعارهایی که داده بود، انتظار عملی 
کردن وعده دانشــگاه امن تر و آزادتر 

را داشتند. 

سختگیرانه، مداخله جویانه و 
البته سلیقه ای

محمدعلی کامفیــروزی، وکیل 
دادگســتری و فعال دانشــجویی، در 
گفت و گو با اعتمادآنالین این شیوه نامه 
را فاتحه ای برای دانشــگاه امن و آزاد 
خوانده اســت و گفته اســت: »اخیراً 
شیوه نامه انضباطی دانشجویان توسط 
وزرای علوم و بهداشت امضا و ابالغ شده 
که تغییرات گسترده و قابل مالحظه ای 
در مقررات انضباطی سابق انجام داده و 
سرجمع وضعیت رسیدگی به اتهامات 
دانشجویان در کمیته های انضباطی 
را به مراتب ســختگیرانه تر و شدیدتر 
و البته سلیقه ای تر کرده و زمینه نقض 
حقــوق دانشــجویان در کمیته های 
انضباطی را بیش از پیش فراهم کرده 

است.«
کامفیروزی ادامه می دهد: »ما در 
حوزه مقررات انضباطی یک آیین نامه 
انضباطی دانشــجویان داریم که سال 
1374 و در آن فضــای خاص تصویب 
شده است. جالب است بدانید که حتی 
در آن آیین نامه هــم رویکرد مواجهه 
با اتهامات دانشجویان این قدر شدید 
و سختگیرانه نیست که در شیوه نامه 
جدید پیش بینی شــده است؛ یعنی 

اوالً در آن آیین نامــه حدود صالحیت 
شوراهای انضباطی صرفاً در محدوده 
رســیدگی به تخلفات دانشــجویان 
اســت. طبق این آیین نامه، شوراهای 
انضباطی حق ندارد به اتهامات کسی 
که دانش آموخته شــده یا واحدهای 
درســی اش را گذرانــده رســیدگی 
کند؛ حق نــدارد مــدرک تحصیلی 
دانش آموختــه را نگــه دارد و تحویل 
فرد ندهد، بلکه صرفاً حق دارد درباره 
اتهامات فردی تصمیم گیری کند که 
همچنان دانشجو است و دانشجو را هم 
در ماده یک خوِد کســی دانسته که به 

تحصیل اشتغال دارد.«
 امکان صدور تنبیهات 

متنوع و متکثر
وی با بیان اینکه تخلفات و تنبیهاتی 
به شــیوه نامه جدید اضافه شــده که 
اصــاًل در مقررات انضباطــی تاکنون 
سابقه نداشته است، توضیح می دهد: 
»تخلفاتی مثل »نگهداری محصوالت 
رســانه ای غیرمجاز«، »عدم رعایت 
ضوابط پوشــش ابالغــی وزارتین«، 
»انتشــار موضوعــات غیراخالقی در 
فضای وب« و... درباره تنبیهات هم به 
همین ترتیب اســت؛ یعنی برخالف 
آیین نامــه انضباطی، در شــیوه نامه 
جدید کمیته های انضباطی می توانند 
به جای هر یک نیم سال منع موقت از 
تحصیل، دانشجو را تا 6 ماه از تحصیل 
محروم کنند که این می تواند به تنبیهی 
بیش از یک ترم محرومیت از تحصیل 
منجر شود. همچنین با اعمال تغییرات 
در بخش بندی های شیوه نامه مصوب 
1388، امکان صدور تنبیهات متنوع 
و متکثر برای شــوراهای انضباطی به 

شدت افزایش یافته است.
 حفظ حق سرک کشیدن به 
حریم خصوصی دانشجویان 

کامفیروزی در پاسخ به این پرسش 
که پس چطور برخی مسئوالن وزارت 
علوم از تغییرات مثبت این شیوه نامه 
می گوینــد و آن را بهتــر از مقررات 
انضباطی قبلی می داننــد، می گوید: 
»این یک ادعای کلی و موهوم اســت. 
مثاًل می گویند این شیوه نامه تجسس 
در حریــم خصوصی دانشــجویان را 
ممنوع کرده است. اوالً بجز مفاد همان 
ماده ای که ســال 88 هم در شیوه نامه 
قبلی بود و از عدم تجســس در حریم 
خصوصــی دانشــجویان می گفت، 
چه چیــز جدیدی به این شــیوه نامه 
اضافه شده اســت؟ اصاًل چه ضمانت 
اجرایی ای برای برخورد با مســئولی 
که حریم خصوصی دانشــجو را نقض 
می کند، وجود دارد؟ ثانیــاً چرا مواد 
موجــود در دســتورالعمل انضباطی 
ســال 1394 را که به روشنی هرگونه 
تجسسی در حریم خصوصی و صفحات 

شخصی مجازی دانشجویان را ممنوع 
می کرد از این شیوه نامه حذف کرده اند؟ 
ثالثاً پیش بینــی تخلفاتی مثل »عدم 
رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط 
با نامحرم به گونه ای کــه آثار علنی و 
مشهود نداشته باشــد«، »نگهداری 
محصــوالت رســانه ای غیرمجاز« و 
»انتشــار موضوعــات غیراخالقی در 
فضای وب به صورت غیرگســترده« 
یعنی چه؟ یعنی حتــی درباره کلیه 
اتفاقاتــی کــه در حریــم خصوصی 
دانشجویان هم ممکن است رخ بدهد 
به خودشــان حق ســرک کشیدن و 

دخالت داده اند.«
از لباس و مانتو گرفته تا مچ بند و 

شال گردن و عطر 
این حقوقدان می گویــد: »من با 
ذکر مصداق و با استناد به مواد همین 
شــیوه نامه به شــما می گویم که این 
یک ادعای نادرست و غیرواقعی است؛ 
مثاًل یکــی از تخلفــات جدیدی که 
در این شــیوه نامه اضافه شده »عدم 
رعایت ضوابط پوشش ابالغی از سوی 
وزارتین« است. حاال آیین نامه ضوابط 
پوشــش وزارت بهداشــت را ببینید. 
درباره تمامی اجزای پوشش از لباس 
و مانتــو و مقنعه و جــوراب گرفته تا 
مچ بنــد و شــال گردن و عطر و کفش 
و... تعیین تکلیف کرده اســت. حتی 
داشــتن مانتوی بلند و گشــاد را هم 
تخلف دانســته یا الزام کرده که کفش 
باید تمیز و جلوبســته و شــلوار باید 
بلند باشد. حتی با تمامی این الزامات 
و محدودیت هــا درباره لــزوم بلندی 
شــلوار و پوشــیدن کفش جلوبسته، 
نپوشــیدن جوراب ضخیم و ساده نیز 
مصداق تخلف انضباطی دانسته شده 
است. خب این اگر مصداق تجسس در 
حریم خصوصی دانشــجویان نیست، 

پس چیست؟«
با همــه ایــن صحبت ها بــه نظر 
می رســد هر دو وزارتخانه باید در این 
شــیوه نامه تجدیدنظر کننــد و برای 
آرامش، آسایش و امنیت ذهنی و روانی 
دانشــجویان تالش کنند نه در جهت 

سلب آن. 

فعاالن دانشجویی: در شیوه نامه انضباطی جدید»حریم خصوصی« دانشجو نقض شده است

فاتحه دانشگاه امن و آزاد را باید خواند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

آیا شما فردی شاد و خوشــحال هستید؟ 
خیلی از اوقات بــا وجود آنکه تمام شــرایط و 
احوال زندگی  بر وفق مرادمان است، باز هم در 
پاسخ مثبت به این سوال تردید داریم و زیر لب 
با خود تکرار می کنیم: براستی آدم خوشحالی  
هستم!؟ برخی افراد نیز هستند با وجود آنکه به 
قول معروف همه چیز در دور و برشان روبه راه 
است باز هم، همینکه به خوشحالی و شاد بودن 
فکر می کنند، غمی وجودشان را فرا می گیرد، 
بطوریکه زمزمه وار می گویند: »من آدم شاد و 
خوشحالی نیستم!«؛ جمله ای که به دفعات از 
کالم مراجعان خود می شــنوم؛ چنین افرادی 
خود را با احساسات متناقضی توصیف می کنند؛ 
معتقدند زندگی روزمره شان بی معنی و ناکارآمد 

شــده ونا امیدی و بدبینی و درماندگی آنها را 
احاطه کرده؛ با احساسات و افکار مالیخولیایی 
منفی ِ دســت به گریبانند و دائمــا در قیاس با 
دیگران، خود را به اندازه دوستان و اطرافیانشان 
خوب نمی بینند. این افراد نگرانی های مزمنی 
در مورد خود، زندگی و روابــط خویش دارند؛ 
دائما نیز تالش می کننــد تا در نقش های خود 
در زندگی زناشویی، محل کار، روابط با همسر، 
دوستان و خانواده فردی شایسته باشند؛ اما این 
دســته از افراد در خودگویی هایی خویش باور 
دارند که به اندازه کافی و متناسب با استحقاق و 
شایستگی شان از آنها قدردانی نمی شود، از اینرو 
در مواجهه بــا چالش های زندگــی به دفعات 

احساس سرکوب شدن را تجربه می کنند.
الزم است بدانید همه آدم ها تمایل ویژه ای 
به شاد بودن و خوشبخت زیستن دارند؛ از اینرو 
تمام تالش خود را بــه کار می گیرند تا در کنار 
تمام نامالیمات و پستی و بلندی های زندگی، 

احساس شادی و خوشحالی را در وجود خویش 
تقویت کنند اما در مقابل این افراد، عده ای دیگر 
نیز هســتند که در اغلب موارد نداشــته های 
خویش را بــا دیده حســرت می نگرنــد و در 
ای کاش های خود غرق می شــوند به طوریکه 
لحظه اکنون را از دســت می دهنــد؛ بنابراین 
با نگرش نقصان نگر خود، غــم خوردن و اندوه 
کشــیدن را به عادتی در زندگی روزانه شــان 
تبدیل می کنند  و به طور مداوم به کمبود آن چه 
که خود را شایسته آن می دانند و از آن بی نصیب 
مانده اند مثل، پول، سالمتی، عشق، دوستی و 

حتی اوقات فراغت می اندیشید.
 بارها و بارها توهماتی را در ذهن خود جای 
می دهند و به مراتب بر شدت احساس غم و اندوه 
خود می افزایند. علت اینکه چرا بعضی از افراد در 
زندگی خویش احســاس شادی و خوشبختی 
ندارند تا حدودی به ویژگی های شخصیتی آنها 
مربوط است. این افراد ســالیان متمادی خود 

را با عادت های غلط ســازگار کرده اند، از اینرو 
میزان خوشحالی و شاد بودن خود را نیز با همان 

معیار های غلط و نابجا نیز می سنجند.
شادی درواقع یک نیاز درونی است؛ بنابراین 
افراد الزم است بدانند که در درجه نخست اولین 
و تاثیرگذارترین عاملي که موجب دست یافتن 
آنها به احساس خوشبختي و شادي مي شود، 
خودشان هستند؛ در واقع گاهی گیر کردن در 
بعضی از بخش های گذشــته، داشتن کینه ای 
قدیمی از والدین و یا دوستان، سرکوب کردن 
اســترس ها و اضطراب ها، عــدم رویارویی با 
مواردی که آدمی از آن واهمــه دارد و فرار را بر 
قرار ترجیح می دهد و همچنین  عدم مواجهه با 
عواملی که نگرانی و تشویش فرد را رقم می زند 
همه و همه دست به دست هم می دهند تا فرد 
از کاه ، کوه   بسازد و حجم زیادی از امواج عاطفی 
منفی را به دوش کشد و نتواند احساس رضایت و 

ترفیع را تجربه کند. 
از اینرو افــراد بــرای آنکه بتواننــد نهال 
خوشــحالی را در وجود خویش باورســازند 
ضروریست پاک ســازی ذهنی داشته باشند و 
با بهره گرفتن از راهنمایی های متخصصان به 

گذشته خویش سفر کنند تا به این ترتیب بتوانند 
با ترس های خود مقابله کرده، از شر افرادی که 
مسبب ناراحتی شان شده خالص شوند تا خود 

را از امواج عاطفی منفی رها کنند.
محیط خانوادگی نیز از عناصر مهمی است 
که میتواند در شکل گیری بستر مناسب برای 
ایجاد حس شــادی و کامیابی نقش شگرفی 
داشته باشد. محیط مناسب، نوع فضاي موجود 
در خانه و چگونگي ارتباطات و قوانین مطرح در 
خانواده، در ایجاد پرتوهای شادی و دوستی تک 
تک اعضاي خانواده تاثیر بســزایي دارد. البته 
چگونگي شکل دادن این محیط، بسته به سلیقه 
و توانایي افراد، متفاوت اســت. گروهي شادي 
و آرامش را در یک محیط کامال تجمل گرایانه 
تجربه مي کنند و بعضي دیگر در نهایت سادگي 
به آرامش مي رسند. بنابراین شادی و شاد بودن 
در زندگی انسان با توجه به سازمان شخصیتی 
هر فرد و بســتری که در آن رشد می کند، فرق 
دارد. بنابراین مهم آن است انسان برای شادی 
چشمانش را بگشــاید، آن را بپذیرید تا از شر 
عادتهای رفتاری و ذهنی که شادی اش را زایل 

می کند، خالص شود. 

شاد باشم یا غمگین؛ اختیار با من است

سخت می گیرد جهان بر مردمان »سختگیر«

شیوه نامه جدید وضعیت 
رسیدگی به اتهامات 

دانشجویان در کمیته های 
انضباطی را به مراتب 

سختگیرانه تر و شدیدتر 
و البته سلیقه ای تر کرده 

و زمینه نقض حقوق 
دانشجویان در کمیته های 

انضباطی را بیش از پیش 
فراهم کرده است

محمود صادقی: بنا دارم بعد 
از تعطیالت از وزیر علوم و 
وزیر بهداشت در مجلس 

طرح سوال کنم. از آنجا که 
این شیوه نامه به امضای هر 
دو وزیر می رسد، نیاز است 
هر دو وزیر درباره آن پاسخ 

دهند
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