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راز گلوله وسط پیشانی جسد طاق باز داخل اتاق چه بود؟
ساعت ۸ صبح شنبه،بازپرس پژوهش گزارشی از یک قتل 
دریافت کرد که در آن مردی در غیاب زن و بچه اش که در 
سفر بودند، قربانی دزدان مسلح شده است. دقایقی بعد در 
برابر ساختمان آجر سه سانتی چهارطبقه ای از خودرویش 
پیاده شد و در همان لحظه نخست از حرف های مردم شنید 

مقتول آدم خوبی برای خانواده اش نبوده است.
به نقل از روزنامه خراسان، افسرجنایی با دیدن بازپرس ادعا 
کرد، قاتل به نام محمود شناسایی شده است و دقایقی بعد 

توسط تیم پلیسی بازداشت خواهد شد.
بررسی ها نشــان داد، آویزان بودن طناب سفید رنگ از 
پنجره طبقه سوم ســاختمان تا نیم متری کف کوچه شک 
برانگیز است به ویژه این که در هوای سرد باز بودن پنجره 

خودش دلیلی بر یک اتفاق بود.
بررسی ها نشان می داد، مقتول مردی به نام جمشید بوده که 
به دلیل بدرفتارهای هایش زن و بچه خود را به خانه پدری 
در شمال فرســتاده و قاتل احتمالی شریک او در باشگاه 
بدنسازی است که با هم اختالف داشتند. حتی کارشان به 
بیمارستان هم کشیده شــده بود و تهدید به قتل هم کرده 

بودند.
شــاهد پرونده یکی از مردان همسایه بود. بازپرس بعد از 
وارسی طناب داخل ساختمان شد. چون در ورودی از داخل 
قفل شده بود قفل توســط ماموران شکسته شده. بازپرس 

روی قفل هیچ کلیدی ندید.
او داخل شد و وقتی بین مبل ها ایستاد، میز شیشه ای را دید 
که روی آن دو لیوان شــربت خالی و مقداری میوه دست 
نخورده بود. در جهت مخالف قــرار گرفتن لیوان ها و در 
سوی دیگر میز شیشه ای جســد جمشید طاقباز روی مبل 
افتاده بود. مردی قوی هیکل که لباس راحتی شیکی به تن 
داشت با اصابت یک گلوله به پیشانی اش به قتل رسیده بود.

با توجه به نوع لباس جمشید به نظر می رسید او در حضور 
آشنایی خیلی راحت نشسته بوده و از روبه رو هدف گلوله 

قرار گرفته است.
بازپرس وقتی از جســد دور شد طناب فرار را دید که به 
پایه میز ناهارخوری بسته شده و از پنجره باز اتاق پذیرایی 

در ضلع شمالی اتاق به بیرون آویزان بود.
روی میــز ناهارخوری تنها یک پارچ پر از آب بود که در 
نزدیکی لبه میز که به سمت ورودی آشپزخانه اوپن بود،قرار 

داشت.
وقتی بررســی صحنه قتل تمام شــد از ساختمان خارج 
شد انگار قاتل را بازداشــت کرده بودند او مردی هیکلی 
با سرشانه های عضالنی بود که یک تی شرت آستین کوتاه 
قرمزرنگ به تن داشــت. موهایی کوتاه با پوستی سفید رو 
شلواری سبز و کتانی زرد رنگ که مشخص می کرد او هم 

بدنساز است.
بازپرس ابتدا سراغ شاهد جنایت رفت. مسعود در خانه  ای 

در ســمت مخالفت محل قتل و با سه خانه فاصله زندگی 
می کرد.

مسعود به بازپرس گفت: ساعت ۳ شب به پشت بام رفتم 
تا آنتن را وارســی کنم که چشمم به پنجره این ساختمان 
افتاد،مردی با موهای کوتاه و هیکلی بزرگ تی شــرت تیره 
رنگ وکفش زرد از طنابی که به پنجره طبقه دوم آویزان بود، 
پایین می آمد. همه از جمشید در محله بدشان می آید گفتم 
شاید دزد است چون من هم دل خوشی از این مرد نداشتم 
دزد را نادیده گرفتم و ســریع رفتم تا تلویزیون تماشا کنم 
اما وقتی شنیدم جمشید کشته شده است، سریع نزد پلیس 
آمدم. مسعود با درخواست بازپرس مظنون به قتل را از دور 
دید و درحالی که شوکه بود، فریاد زد شک ندارد که قاتل 

همان مرد است.
فردای آن روز محمود روبه روی بازپرس نشست و با گریه 
ادعا کرد قاتل نیست.او اختالفش را پذیرفت اما گفت زن و 
بچه مقتول برایش خیلی مهم بودند و اصال دوست نداشت 

بی سرپناه باشند.
محمود روانه بازداشتگاه شــد و بازپرس به مرور پرونده 
پرداخت. زودتر از آن چه تصور می کرد قاتل را شناسایی 
کرد. محمود راست می گفت، قاتل نبود اما مشخص نبود 

مسعود چرا همسایه اش را کشته است!؟
ساعتی بعد مسعود با شنیدن دلیل بازپرس قبول کرد قاتل 
است و خصومت و دعوای خیابانی را انگیزه آن اعالم کرد. 
اما بازپرس دلیلی آورد که نشان دهد مسعود همدست داشته 

است و این بار مرد همسایه پرده از راز یک زن برداشت.
مســعود گفت:من دختری به نام نســرین را دوست دارم 
اما مقتول هم با او رابطه داشــت. نسرین به خاطر ترس به 
دوستی با جمشــید ادامه می داد درحالی که می خواست 
با من ازدواج کند. باید او را از بین می بردیم. می دانســتیم 
جمشید تنهاست. ســاعتی قبل از رفتن به خانه اش سری 
به باشــگاهش زدم و دیدم شریکش چه شکلی است و چه 
لباسی به تن دارد. نسرین همه اطالعات را به من داده بود. 
۱۰ شب بود که من و نسرین به خانه مقتول رفتیم و بعد از 

قتل خارج شدیم.
هیکل محمود نشان می داد او وزن زیادی دارد و با توجه 
به طناب آبی رنگ که به پایه میز ناهارخوری بسته شده و 
پارچ پرآب این میز تاب تحمل وزن او را ندارد و مشخص 

بود صحنه سازی شده است.
هیچ کلیدی در خانه پیدا نشــد و در قفل بود. همین نشان 
می داد قاتل از در آپارتمان خارج شده و آن را با کلید قفل 
کرده است، پس مسعود دروغ می گفت شب محمود را دیده 

که از پنجره فرار می کند.
وجود دو لیوان در سمت مخالف افتادن جسد جمشید نشان 
می داد او دو مهمان داشته و برای آن ها نوشیدنی ریخته بود 
و خودش شربت نخورده است. همین نشان می داد، مسعود 

همدست داشته است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دســتگیری اعضاء باند ٥ نفره 
کپی برداران عابربانک شــهروندان تهرانی خبر داد و گفت: 
از مخفیگاه متهمان ۱۲۰ کارت کپی شــده و اطالعات ٥۰۰ 

کارت عابر بانک کشف شد.
    به گزارش رکنا، سرهنگ »تورج کاظمی«گفت: در اوایل 
تیر ماه سال جاری فردی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت: 
مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به صورت اینترنتی بدون اینکه خریدی 
داشته باشم از حسابم کسر شده است و نمی دانم چه کسی 
و چگونه این مبلغ از حســاب بانکی ام برداشت شده است 
تا جایی که یادم هست در فضای مجازی خریدی هم انجام 

نداده ام.
این مقام انتظامی توضیح داد: شکایت مذکور برای بررسی 
های تخصصی در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس فتا قرار 
گرفت و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که برداشت پول 
با استفاده از دســتگاه کارت خوان یک مغازه لوازم یدکی 

فروشی صورت گرفته است.
وی تصرح کرد: در تحقیقــات میدانی محل مغازه لوازم 
یدکی شناسایی و در بررسی تحقیقات مشخص شد که متهم 
پس از خرید ، سوار بر یک دستگاه خودرو وانت پیکان سفید 

شده و به همراه راننده وانت پیکان محل را ترک کرده اند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکــه مالک وانت پیکان 
شناسایی و با دعوت از وی مشخص شد که او راننده وانت 
پیکان بوده و صرفا لوازم یدکی را از محل مغازه لوازم یدکی 
به مغازه ای در اندیشــه که آن هم لوازم یدکی می فروشد، 
منتقل کرده است، ادامه داد: تحقیقات پلیسی وارد گام بعدی 
شد و با مراجعه به محل تخلیه بار، سرنشین خودرو وانت بار 

شناسایی شد.
وی گفت: با شناسایی اولین متهم پرونده وی با هماهنگی 
مقام قضائی دســتگیر ولیکن این فرد خود را کارگر مغازه 
لوازم یدکی معرفی کرد و اظهار داشت که به دستور مالک 

مغازه اقدام به خرید اجناس کرده است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در پایش های اطالعاتی 
به دست آمد که مالک مغازه، فردی سابقه دار بوده و اکنون 

با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
این مقام انتظامی ابراز داشت: در گام بعدی کارآگاهان موفق 
شدند مخفیگاه متهم را در محله اندیشه شناسایی و با دستور 

قضائی وی را در مخفیگاهش دســتگیر و برای تحقیقات 
تکمیلی به پلیس فتا منتقل کردند.

ســرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه دومین متهم پرونده نیز 
دستگیر شد، تصریح کرد: در خالل رسیدگی به این پرونده، 
پرونده های مشابه دیگری به پلیس فتا ارجاع شد که نشان 
از این داشــت: مال باختگان کارت عابر بانکشان را در یک 
مغازه میوه فروشی در منطقه امیریه به منظور خرید میوه مورد 

استفاده قرار داده اند.
وی بیان داشــت: متهم دوم پرونــده در اظهارات خود به 
کارآگان بیان داشت: با همکاری یکی از دوستانم، اقدام به 
تهیه کپی از کارت عابر بانک مشتریان مغازه میوه فروشی در 
امیریه می کردیم و سپس این کارت های جعلی را در اختیار 
افراد مختلف قرار می دادیم و با خرید لوازم یدکی از محل 
های مختلف اقدام به برداشت وجوه نقد از مال باختگان می 

کردیم.
ســرهنگ کاظمی با بیان اینکه متهم ســوم پرونده نیز در 
مخفیگاهش در محله اندیشــه دستگیر شــد، ادامه داد: در 
مخفیگاه این متهم تعدادی اســناد و مدارک جعلی، از قبیل 
کارت ملی، شناسنامه و مدارک دانشگاهی کشف و متهم در 
همان بازجویی اولیه ضمن بیان اینکه مدیریت باند بر عهده 
وی بوده، اعتراف کرد: دســتگاه کپی از کارت های عابر را 
تهیه می کرده و در اختیار ســایر اعضای باند قرار می داده 

است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در پایش های اطالعاتی به 
دست آمد که مالک مغازه میوه فروشی با همکاری همسرش 
از کارت های عابر بانک مشتریان مغازه کپی تهیه می کردند، 
ادامه داد: با مراجعه به محل مغازه میوه فروشی مشخص شد 

که فروشنده به همراه همسرش مغازه را تخلیه کرده اند.
وی گفت: در تحقیقات پلیســی هر دو مخفیگاه این زوج 
کشف و در بازرسی از این محل ها ۱۲۰ کارت چاپ شده و 
اطالعات بیش از ٥۰۰ کارت بانکی شهروندان تهرانی کشف 

شد که متهمان قبل از چاپ این کارت ها دستگیر شده اند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان خاطر نشــان کرد: 
با دســتگیری اعضاء این باند ٥ نفره و کشف ابزار و آالت 
ارتکاب جرم، متهمان برای ســیر مراحل قانونی در اختیار 

مرجع قضائی قرار گرفتند.

 در کازرون رخ داد: 
پسر ۹ ساله توسط مادرش به چاه انداخته شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: ماموران انتظامی فردی که پســر بچه ۹ ساله را داخل چاه انداخته بود 
دستگیر کردند.ســرهنگ محمدی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس اظهار کرد: در یکم مهرماه امسال ماموران 
انتظامی از خبری مبنی بر مفقود شــدن یک کودک ۹ ساله در یکی از روستا های توابع این شهرستان مطلع و موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی، ماموران به مادر این پسربچه که گم شدن او را اعالم کرده بود مظنون و تحقیقات 

خود را آغاز کردند.
سرهنگ محمدی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات و بازجویی های صورت گرفته، مادر این کودک به جرم خود اقرار و 
اعالم کرد کودک خود را به دلیل شیطنت و اذیت کردن در چاه انداخته است.او با بیان اینکه با تالش ماموران انتظامی و 
اعالم ساکنان آن روستا کودک ۹ ساله در چاه کشف شد افزود: با کمک ماموران نیروی انتظامی و عوامل امدادی کودک 

زنده از چاه بیرون آورده شده و به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرارگرفت.

 نگران هســتم ،به مــن حق بدهیــد ،از یک طرف 
خاطرخواه دختر یکی از آشــنایان شده ام و از طرف 

دیگر هزار و یک اما و اگر پیش رویم دارم.
نمــی خواهم بی گدار به آب بزنم و بی هیچ شــک 
و تردیدی نظر مادرم و دیگــر اعضای خانواده ام در 
انتخاب همسر آینده ام مهم است. حاال چه با این دختر 
که مهرش به دلم نشسته و یا هر دختر دیگری که با من 
و خواسته هایم جور در بیاد ازدواج کنم، من دلم برای 

عروس خیالی که می خواهد همسرم بشود می سوزد.
خانواده ام تا قبــل از این فکر می کردند چون وضع 
مالی شان خوب است همه باید برای شان تعظیم کنند.

مادر و خواهرم با غــرور و خودخواهی بیش از حد 
برای برادرم مشکل درســت کردند و آنقدر روی مخ 
او و عروس مان راه رفتند که زندگی شــان به طالق 
کشیده شد.آنها که در جلسه خواستگاری برادرم تعارف 
های آنچنانی تیکه و پاره می کردند بعد از مراسم عقد 
کنان، دخالت های شان را شروع کردند. مادر و خواهرم 
حتی درباره مارک و نوع کاالها و وسایلی که قرار بود 

خانواده عروس مان برای جهیزیه یا سیسمونی تهیه کنند 
امر و نهی می کردند و این مساله اختالف های زیادی 

برای برادرم به وجود آورده بود.
بارها شاهد بودم وقتی عروس مان به خانه ما می آمد با 

نیشخند و سرکوفت اشکش را در می آوردند.
نمی خواهم بگویم همسر برادرم هیچ ایرادی نداشت 
اما این راهش نبود که بخواهند مهارت های زندگی را 
یادش بدهند یا بگویند بی قید و شرط باید طبق نظر و 

خواسته آنها راه برود.
باالخــره دخالت های بیش از حــد و اندازه خانواده 
ام باعث از هم پاشــیدگی زندگــی و طالق برادرم و 
همسرش با وجود یک بچه شد.با این اتفاق ترس من از 
ازدواج بیشتر شد . طفلکی برادرم چند بار می خواست 

سراغ همسرش برود . اما خانواده ام اجازه نمی دادند.
البته او و همسرش هم دست آخر تصمیم قطعی شان 
را گرفتند و با جلسه مشاوره زندگی شان را از نو آغاز 

کردند.
گاهی وقتی مشکالتی که سر برادرم آمد را مرور می 

کنم از ازدواج بیزار می شوم.
مادر و خواهرم حاال از برادرم دست برداشته اند و با 
خط و نشان برای من که باید در انتخاب همسر و نوع 
و شــکل زندگی ام با آنها یکدل و همخوان باشم می 

خواهند مرا سرو سامان بدهند.
ظاهرمان غلط انداز اســت ممکن است دختری که به 
خواســتگاری اش می رویم به ما اعتماد کند. اما همان 
طور که گفتم می خواهم انتخاب درست ومنطقی داشته 
باشم. به مشاوره آمده ام وخوشبختانه مادرم هم حاضر 
شد همراهم بیاید. نتایج این جلسات خیلی خوب است 
. بــه نظر من ، یک فرد قبل از ازدواج باید مطالعه کند 
و مشــاوره برود و ببیند برای ازدواج چه قدر آماده و 
مصمم است. به خصوص جوان هایی مثل من و برادر 
بزرگم که از نظر مالی و شــغلی وابسته خانواده خود 

هستیم.
در پایــان این راهم بگویم مادرم و خانواده از ســر 
دلســوزی این قدر حساســیت دارند اما خوب است 

شرایط و امکانات و موقعیت ها را هم درک کنیم.

حوادث

دلم برای عروس خیالی ام می سوزد!

عشق به نسرین 2 مرد متاهل را به جان هم انداخت

نقشه پلید همسر میوه فروش امیریه تهران برای 500 
مشتری مرد
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حوادث رکنا: نگاه جنسی برخی استادان 
به دانشجویان دختر، موضوعی  دانشگاه 
اســت که دراین گزارش مورد بررسی 
قرار گرفته است. در این گزارش روایت 
دختران دانشــجو که گرفتار این پدیده 
شده اند را بخوانید؛ روایتی از استادانی که 
با هر ترفندی تالش می کنند با دانشجویان 
دختر خــود ارتباط برقــرار کنند و در 
صورت عدم پذیرش دختران، مشکالتی 
همچون ندادن نمره، ایجاد مشــکل در 

پایان نامه و ... برای آنها پیش می آید.
    به گــزارش رکنا، ســارا در مقطع 
او  می خواند.  ارشــد درس  کارشناسی 
قاطعانه می خواهد ادامه تحصیل بدهد و 
در مقطع دکتری تحصیل کند. او با یکی 
از اساتید آشــنا می شود؛ استادی که در 
میان دانشجویان به لحاظ جایگاه علمی 
بســیار مورد توجه است. همان ترم اول 
با کمک استاد و با توجه به دغدغه ای که 
دارد، موضــوع پایان نامه اش را انتخاب 
می کند وقتی از استاد می خواهد که استاد 
راهنمایش باشد، او می پذیرد، اما ... مدتی 
پیام های درســی تبدیل به سخنان  بعد 
شخصی می شود و در نهایت استاد به او 

ابراز عالقه می کند.
هنوز مدت زیادی نگذشــته که استاد 
از ســارا دعوت می کند که به خانه اش 
برود. ســارا نمی پذیرد و همین موضوع 
نقطه آغاز بی جــواب ماندن تماس های 
او از سوی استاد می شود. کم کم کار به 
جایی می رسد که استاد حتی نمرات او 
را نیز کمتر از آنچه حق اوست ارزیابی 
می کند. حال روحی ســارا بهم می ریزد؛ 
از یک ســو دچار بحران عاطفی شده و 
از سویی دیگر نگران پایان نامه است. تا 
اینکه تصمیم می گیرد استاد راهنما را تغییر 
دهد؛ مشــکلی که خوشبختانه به آسانی 

حل می شود.
پس از مدتی ارتباط قطع می شود، اما هر 
از گاهی خبر هایی از آن استاد به گوشش 
می رسد. متوجه می شود که پیش و پس 
از او با دانشــجویان دختر زیادی ارتباط 
داشته اســت. آنقدر این حادثه برای او 
تلخ بوده که مدتی دچار افسردگی شده 
و از درس و دانشــگاه فاصله می گیرد و 
قید شرکت در آزمون دکتری را تا مدتی 

می زند.
این اســتاد هــم اکنــون در یکی از 
دانشــگاه های به نام دولتی مشــغول به 
تدریس است. موضوع نگاه ویژه استادان 
مرد به دانشجویان دختر و در موارد کمتر 
نگاه اســتادان زن به دانشــجویان پسر، 
مقوله ای پیچیده، حساس، مهم و اجتناب 
ناپذیر اســت؛ اما آنچه در این بین مهم 
است، لزوم وجود قوانین، حدود و ثغوری 
برای این ارتباط است. قوانینی متعادل و 
مناسب که نه آنقدر این ارتباط را محدود 
و سخت کنند که کرامت انسانی هر دو 
طرف زیر ســوال رفته و ارتباط علمی 
را نیز تحت تاثیر قــرار دهد و نه آنقدر 
سهل گیرانه، به ویژه برای اساتید، که راه 
سوءاستفاده از موقعیت را برای فرصت 

طلبان باز بگذارد.
اســاتید به عنوان مســئول آموزش و 
ارزشیابی  وظیفه  که  دانشــجو  پرورش 
دانشجو را نیز برعهده دارند از جایگاهی 
برتر و قدرتمندتر برخــوردار بوده و با 
یک رفتار اشتباه می توانند آینده علمی و 
روحی دانشجو را به خطر انداخته و در 
مواردی با گذاشــتن راه اشتباه پیش پای 
دانشجو برای کسب نمره، او را در مسیر 

اشتباه قرار دهند.
متاسفانه مواردی در دانشگاه ها بوده که 
برخی اســاتید با سوءاستفاده از جایگاه 
خود دانشجو را به خود عالقه مند کرده 
یا در ازای نمره و شــراکت در مقاله، با 
او وارد روابط جنسی یا خارج از عرف 
شــده اند. موضوعی که غیرقابل کتمان 
نیســت و گاهی اخبار مربوط به آن نیز 

در فضای مجازی یا رسانه ها منتشر شده 
است.

وجود نگاه تبعیض آمیز جنسی نسبت 
به دانشجو

 یک استاد حقوق دانشگاه که خواسته 
نامش برده نشود، درباره روابط استاد و 
دانشجو می گوید: در هر قشری متخلف و 
متجاوز از قانون وجود دارد و قطعا وجود 
نقاط منفی نافی نقاط مثبت موجود در هر 

صنفی نیست.
او با تاکید براینکه اســاتید یا مدرسان 
دانشــگاه معموال به دو دســته اعضای 
هیات علمی دانشــگاه ها و اساتید مدعو 
تقسیم می شــوند، ادامه می دهد: اعضای 
هیات علمی تمام وقت در اختیار دانشگاه 
بوده و به دالیــل مختلف تحت نظارت 
و کنترل شدیدتری هستند؛ به ویژه آنکه 
نگاه بلندمدت تری به شــغل خود دارند. 
بنابراین ضمن اینکه احتمال خطا درباره 
آن ها نیز وجــود دارد، نهاد های نظارتی 
داخل دانشگاه هم بر آن ها نظارت دارد. 
اما این بدان معنا نیســت که در نهادهای 
نظارتی نیز تخلف و خطایی نداشته باشند 
چرا که گاهی در این نهاد نیز به دلیل علقه 
به دانشگاه و همکاران شان ممکن است 
در رسیدگی به تخلفات اغماض رخ دهد.

این استاد دانشگاه می افزاید: درباره دسته 
دوم، شرایط متفاوت است. به این معنا که 
مدرسان مدعو معموال نگاه بلندمدتی به 
حرفه تدریس و تعلیم و تربیت ندارند. در 
واقع اشتغال آن ها وابسته به تدریس نیست. 
این گروه معموال یا جوان هایی هستند که 
برای داشتن رزومه سراغ تدریس آمده اند 
یا افرادی صاحب منصب و شغل هستند 
که برای کسب وجهه اجتماعی، گذراندن 
وقت یا کمک به آموزش عالی اقدام به 
تدریس در دانشگاه ها می کنند؛ لذا در این 
قشر احتمال خطا بیشتر است. زیرا التزامی 
به ساز و کار های نظارتی دانشگاه نداشته 
ارتباط  و در نهایت دانشــگاه می تواند 

شغلی با این افراد را قطع کند.
وی تاکیــد می کند: از آنجا که ارتباطی 
میان حراست دانشگاه های مختلف برقرار 
نیست، ممکن است دانشگاه محل تدریس 
بعدی فرد متخلف از تخلفات او اطالعی 
نداشته باشــد و او را برای تدریس در 

دانشگاه جذب کند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از وجود نگاه 
تبعیض آمیز جنســی در برخی از اساتید 
خاطرنشان می کند: این نگاه به معنای نگاه 
تبعیض آمیز جنسیتی نیست. یعنی معموال 
این افراد برخورد منعطف تر و مالیم تری 
با دانشجویان خانم دارند که یا ناشی از 
ضعف نفس است یا ناشی از نگاه انسانی؛ 
چنانکه من به عنوان مدرســی که دختر 
دارم، نگاهم به دختر ها نگاه خاصی است 
و گاهی دختر خودم را می بینم که بزرگ 
شده و در دانشگاه درحال تحصیل است. 
اما گاهی نگاه استاد ناشی از ضعف نفس 
است. یعنی نشــات گرفته از عقده ها و 

خودکم بینی هاست.
او با بیان اینکه گاهی برخی از اســاتید 
به رفتار مالیم با دانشــجویان دختر در 
مقوله نمره دادن یا در نشست و برخاست 
مثال  می دهد:  توضیح  می شوند،  معروف 
در پایــان نامه اگر دانشــجوی دختری 
شرایط علمی مورد نظر و پسند این اساتید 

را داشته باشد، معموال راحت تر راهنمایی 
او را قبول می کنند تا یک دانشجوی پسر 
با شرایط مشابه و ممکن است برای نمره 
دادن نسبت به پسر ها سخت گیری بیشتری 

داشته باشند.
این استاد دانشگاه می گوید: این موضوع 
که دانشجو در موقعیت ضعیف تری قرار 
داشــته و نیاز به نمره دارد، گاهی منجر 
می شود  اساتید  برخی  به سوءاســتفاده 
که نظایر آن را دیده و شــنیده ایم و این 

حقیقت وجود دارد.
اســتاد پیشــنهاد داد بــه ویــالی 

شخصی اش بروم
داستان سحر ماجرای یکی از دخترانی 
است که با استادی سوءاستفاده گر مواجه 
می شود. ســحر موضوع را با مدیر گروه 
خــود در میان می گــذارد و که »مدتی 
از شــبکه های اجتماعی  پیش در یکی 
بابت امتحان آخر تــرم یکی از دروس 
ابراز نگرانــی و اعالم کرده که محتوای 
درس بسیار سخت است. یکی از استادان 
میانسال مطلب سحر را در شبکه اجتماعی 
می خواند و به او پیشنهاد می دهد که برای 
فهم بهتر درس به او تدریس خصوصی 
دهد و برای این کار او را تشویق می کند 
که به ویالی شــخصی اش در چالوس 
برود. ســحر نمی پذیرد، اما استاد اصرار 
می کند. موضوعی که باعث برآشفتن و 
حتی ترس او از تاثیر استاد بر نمره پایان 

ترمش می شود.«
مدیر گروه با شنیدن سخنان مریم موضوع 
را مورد بررسی قرار داده و پس از دیدن 
پیام های اســتاد و انطباق شماره تلفن او 
با تلفنی که به دانشــگاه ارائه داده، همه 
چیز مشخص می شود. در نهایت سحر به 
پیشنهاد مدیرگروه برای کاهش استرس، 
درس مذکور را در آن ترم حذف کرده و 
دانشگاه نیز با استاد مربوطه قطع همکاری 

می کند.
پیشــنهاد پولی اســتاد برای دیدار 

خصوصی با دانشجو
نیلوفر نیز یکی دیگر از دانشــجویانی 
است که خاطره ای بد از دوران تحصیل 
در مقطع کارشناســی دارد. او می گوید: 
»اســتاد مدام به من توجه می کرد. ســر 
کالس زیاد مخاطب قرارم می داد تا اینکه 
یک روز باالخره به من پیشنهاد دوستی و 
رابطه داد. به او گفتم که متاهل هستم، اما 
از نظر او مشکلی نداشت. خالصه آنقدر 
مصر بود که کم کم از کالس بیزار شدم. 
سرکالس او سعی می کردم انتهای کالس 

بنشینم تا از نگاهش در امان باشم«
او ادامه می دهد: »استاد وقتی متوجه شد 
اصرار فایده ندارد، پیشنهاد داد برای یک 
ســاعت دیدار ۱۰میلیون تومان بپردازد. 
باز هم نپذیرفتم و برخورد کردم. مدتی 
گذشت، نگاه های اســتاد امانم را بریده 
بود، اعصابم بهم ریخته بود، بازهم یک 
روز سرصحبت را باز کرد و پیشنهاد داد 
کــه ۲۰ میلیون تومان بدهد و من را یک 
ساعت ببیند. خیلی عصبانی شدم. از ترس 
آبروریزی به کسی چیزی نگفتم جز یکی 
از دوستانم که قبال همین استاد به او هم 

پیشنهاد دوستی و رابطه داده بود.«
نیلوفر می گوید: »اگر چه هرگز تســلیم 
اعصاب  اما  نشــدم،  اســتادم  خواسته 
خردی های هر کالســی که با او داشتم 

باعث شد که خاطرات کالس این استاد 
تبدیــل به یکــی از تلخ ترین خاطرات 
دانشگاهم شود. استادم وکیل بود. همیشه 

باخودم می گفتم بیچاره موکل هایش.«
اگرچــه وجود ارتبــاط صمیمانه میان 
اســاتید و دانشــجویان می تواند آثاری 
مثبت در پیشرفت علمی دانشجو برجای 
گذارد، اما اگر ایــن ارتباط از حدودی 
فراتر رود قطعا نتیجه ای معکوس به دنبال 
خواهد داشــت. رابطه ای که دانشجو را 
به اســتاد وابسته و دلبسته کند، می تواند 
تبعات منفی مانند افت تحصیلی دانشجو، 
بیزاری از محیط درس، ایجاد تبعیض میان 
دانشجویان از سوی استاد، ریختن آبروی 
استاد و دانشجو در سطح دانشگاه و تحت 
تاثیر قرار گرفتن فضای آموزشی دانشگاه 

داشته باشد.
به گفته یک مدرس دانشــگاه در رشته 
عرف  از  خارج  درخواست های  حقوق، 
اساتید از دانشجویان تنها مربوط به روابط 
جنسی یا عاطفی نیست او در تشریح این 
موضوع می افزاید: اخیرا متوجه شــده ام 
استاد یکی از دانشگاه ها برای گرفتن نمره 
از دانشــجویان درخواست می کرده که 
کتاب های مــورد نظرش را تهیه کنند و 
از این طریق یک کتابخانه نفیس شخصی 
برای خود تهیه کرده اســت یا استادی 
دیگر در یکی از شهر های کوچک قصد 
داشته از دانشجویان برای ستاد انتخاباتی 

خود استفاده کند.
اساتید بی اخالق چه  با   دانشجویان 

کنند؟
یک استاد دانشگاه می گوید: باید به این 
نکته توجه داشت که بخشی از دانشجویان 
دختر ما هم بی تقصیر نیستند، اما در هر 
صورت استاد حق سوءاستفاده از جایگاه 
خود را نــدارد. در مقطــع تحصیالت 
تکمیلی موضوع پایان نامه  هم مطرح است. 
به این معنا که برخی از اساتید یا مدرسان 
مشــتاقند که پایان نامه را با دانشجوی 
دختری بگیرند که مورد توجهشان است. 
این قبیل اســاتید سعی می کنند دانشجو 
را به سمت خود بکشانند؛ آن ها دانشجو 
را به اتاق خود کشــانده و او را تشویق 
می کنند که پایان نامه را با آن ها بگیرد و 
به نحوی سعی می کنند به آن دانشجویان 
خاص گوشزد کنند که اگر با فرد دیگری 
پایان نامه بگیرد ممکن است در مراحل 
بعدی به عنوان داور حضور داشــته و به 
نحوی عمل کند که دانشجو نمره خوبی 

از پایان نامه نگیرد.
او با بیان اینکه موضوع درخواست های 
غیراخالقی  و  مرسوم  رویکرد  نامشروع، 
از اساتید اســت عنوان می کند:  برخی 
گاهی دانشگاه اصال از رفتار استاد مطلع 
نمی شــود، پس باید دانشجویان بدانند 
وقتی با چنین رفتار هایی مواجه می شوند 
چه واکنشی نشان دهند که به قدر کافی 

پیشگیرانه بوده و آسیب نبیند.
او تصریح می کند: طرح کردن موضوع 
با اساتید معتمد گروه آموزشی یا دانشکده 
برای پیدا کردن راه حل و رفع مشــکل 
بسیار مثمرثمر است. همچنین دانشجویان 
باید از تــن دادن به درخواســت های 
نامشــروع خودداری کنند و حتی موارد 
را گــزارش کنند. اما ضروری اســت 
درصورت برخورد با چنین مواردی، ابتدا 
مستند ســازی کرده و مدارک الزم مانند 
پیام یا نوشــته استاد را داشته باشد. زیرا 
در غیر این صــورت و در نبود مدرک، 
موضوع می تواند حالــت اتهام یا افترا 
داشته باشــد و حتی منجر به محکومیت 

دانشجو شود.
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان می کند: 
این مسائل را می توان در مراکز مشاوره 
دانشگاه ها هم مطرح کرد، زیرا این مسائل 
انتظامی،  عالوه بر جنبه های انضباطی و 
می تواند با مطرح شدن در مراکز مشاوره 

به رفع بحران دانشجو کمک کنند.

اقدام خجالت آور استاد راهنما با سحر دانشجوی دکتری 
 به ویالیش در چالوس دعوتم کرد


