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پیشگفتار
16 آذر روز دانشــجو اســت روزی کــه در طــی ایــن چنــد ســال هــم بایــد گرامــی داشــته شــود و هــم زنــگ خطــری اســت بــرای دانشــجویان تــا هویــت اصلــی 

خــود را فرامــوش نکنند.
»دانشــجو مــؤذن جامعــه اســت« امــا چــرا شــهید بهشــتی لفــظ مــؤذن را بــرای این قشــر انتخــاب کــرد، از بارزتریــن خصوصیات مــؤذن حضــور دائمــی در جامعه 
و میــان مــردم دارد. مــؤذن در مرکــز جامعــه یعنــی مســجد فعالیــت دارد چیــزی کــه امــروزه تــا حــدودی بــه دانشــگاه های مــا شــباهت دارد امــا مهم تریــن ویژگــی 
مــؤذن دعــوت کــردن مــردم به ســوی حــق اســت درواقــع مــؤذن پیشــگام و پیش قــدم در دعــوت به حــق اســت ولــی دانشــجویان بــه ایــن رســالت دائمــی چــه 

پاســخی داده انــد؟ آیــا آنــان حاضرنــد بــرای وظایــف خــود هزینــه کنند؟
از رســالت های بــزرگ دانشــجویان دغدغــه منــدی نســبت بــه اوضــاع جامعــه و محــل زندگی شــان اســت گاهــی همیــن دغدغــه منــدی منجــر بــه اختراعــات 
بزرگــی شــده. احســاس نیــاز یــا کمبــود موجــب شــده تــا دانشــجو درصــدد حــل همیــن مشــکل گامــی بلنــد به ســوی پیشــرفت بــردارد امــا همیــن مســئله نه چندان 
ســاده نیازمنــد یــک توجــه عظیــم و اساســی از ســوی ایــن قشــر زیــرک و آگاه اســت پــس از 4 دهــه کــه از انقــاب اســامی گذشــته شــرایط بــه حــد مطلــوب و 
آرمانــی و ایــده آل نرســیده اســت شــاید دهه هــا نیــز طــول بکشــد تــا چنیــن مشــکاتی رفــع شــود امــا حرکــت بــه ســمت حــق از کمتریــن وظایــف دانشــجویان 

دغدغــه منــد اســت.
اگرچــه حــال وروز دانشــگاه مــا ازنظــر مــواردی همچــون ارتبــاط بــا صنعــت یا ازنظــر برنامه هــای فرهنگی چنــدان قوی نباشــد امــا تجربــه نشــان داده »نمی توانم« 
وجــود نــدارد بــا تــاش و پشــتکار می تــوان بــه ســمت حــل مشــکات حرکــت کــرد امــا مــا و دانشــگاه درگیــر تــاش و پشــتکار نیســت بلکــه نیازمند مســئولینی 
ــان حــل شــود. قطعــاً دانشــجویان صنعتــی ازنظــر فکــری، ایده هــا و  ــا کمــک دانشــجویان یک به یــک دغدغه هــا و مشــکات آن ــا ب حاضــر و فعــال هســتیم ت

طرح هــای شــاداب و خوبــی دارنــد امــا در شــرایط کنونــی نیازمنــد حمایــت از طــرف دانشــگاه بــرای ایــن طیــف فعــال هســتیم.
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ایــن کــه اتفــاق مهمــی افتاده 
نســبت  وضعیــت  و  باشــد 
ــه قبــل بدتــر شــده باشــد  ب
اینطــور نیســت. درخصــوص 
و  بنــده  غــذا  کیفیــت 
حداقــل چهــار نفــر از هیــأت 
روزانــه  دانشــگاه  رییســه 
نهــار ســلف را مــی خوریــم 
هــم  اشــتها  بــا  اتفاقــا  و 
میخوریــم!! مــن غــذای ســلف 
ــر از غــذای رســتوران  را بهت
میدانســتم. آزاد  هــای 

دکتــر ســید ظفرالــه کالنتــری اســتاد 
ــران  ــه مدی ــک و از جمل ــکده فیزی دانش
ــدای  ــه از ابت ــت ک ــگاه اس ــد دانش ارش
دوره جدیــد یعنــی از ســال 1392 بعنوان 
معــاون دانشــجویی دانشــگاه مشــغول به 
ــأت رئیســه دانشــگاه  کار اســت و در هی

ــور دارد.  حض
ــن  ــکالت ای ــن مش ــدت گرفت ــا ش ب
ــی  ــائل صنف ــوص مس ــه خص ــوزه ب ح
ــه  ــه ب ــرای مصاحب ــگاه ب ــلف و خواب س
ایشــان مراجعــه کردیــم کــه بــا آغــوش 
بــاز پذیرفتنــد و درخصــوص مســائل 
ــه از  ــد ک ــو کردن ــا گفتگ ــا م ــف ب مختل

ــگزاریم. ــیار سپاس ــان بس ایش

مشــکالت ابتــدای ســال ســلف 
ــگاه و عــدم برنامــه ریزی  و خواب

در تابســتان! چــرا؟!
ــخ  ــگاه در پاس ــجویی دانش ــاون دانش مع
بــرای  کــه  متعــددی  مشــکالت  بــه 
ــه  ــدای امســال ب ــد در ابت دانشــجویان جدی
وجــود آمــد مــی گویــد: مــا در ابتــدای ثبــت 
نــام جدیدالورودهــا آمــاری از دانشــجویان 
خوابگاهــی نداریــم! و فقــط آمــارکل ورودی ها 
از طــرف ســازمان ســنجش بــه مــا اعــام مــی 
شــود و تعــداد خوابگاهــی هــا پــس از فرآینــد 
ــال  ــه امس ــود. ک ــی ش ــخص م ــام مش ــت ن ثب
ایــن مشــکل بــه همــراه مشــکاتی مثــل خارج 
شــدن خوابــگاه 2 از ســرویس دهــی بر شــدت 

مشــکل مــا اضافــه کــرد.
دکتــر کالنتــری در پاســخ بــه این ســوال 
کــه چــرا از مــدار خــارج شــدن خوابــگاه 2 

اینقــدر شــما را شــوکه کــرد و آیــا از قبل از 
آن مطلــع نبودیــد؟ گفــت: هــر ســاله تعمیرات 
ــگاه هــا در تابســتان اتفــاق مــی  اساســی خواب
افتــد کــه طــی ایــن ســال هــا خوابــگاه هــای 
ــران را  ــگاه خواه ــاال، خواب ــگاه ب ــر، خواب الغدی
تعمیــر کردیــم. درمــورد خوابــگاه 2 هــم فکــر 
میکردیــم یــک تابســتان بــرای تعمیــر آن کافــی 
اســت امــا نظــرات کارشناســی نشــان داد ماننــد 
ــود و  ــی ش ــرات اساس ــد تعمی ــگاه 5 بای خواب
ــا  ــا م ــی ی ــادی دارد. از طرف ــان زی ــه زم ــاز ب نی
بایــد ریســک رفتــن دانشــجو بــه خوابگاهــی با 
مشــکات زیرســاختی را قبــول مــی کردیــم یــا 
آن را تعطیــل مــی کردیــم. کــه تعطیــل کردیــم!

مــا دانشــجوی بیــش از حــد ظرفیــت 
ــداد دانشــجوهای  ــط تع ــم. فق ــرش نکردی پذی
پســر کارشناســی خوابگاهــی غیربومــی اضافــه 
ــا 396 دانشــجوی  شــده اســت. در ســال 95 م
پســرخوابگاهی، در ســال 96 تعــداد 529 نفــر و 
امســال هــم 526 نفــر خوابگاهــی داشــتیم. امــا 
مســائلی دیگــر مثــل اضافــه شــدن یــک تــرم به 
ســنوات مجاز دانشــجویان توســط وزارت علوم 
و مانــدگاری بیشــتر دانشــجویان خوابگاهــی در 

دانشــگاه، بــر مشــکات مــا افــزود.
ــوه  ــای بالق ــران ه ــرا بح چ
ــای  ــل ه ــی و راه ح ــش بین پی
بروزمشــکالت احتمالــی در نظــر 

ــد؟  ــه نش گرفت
معــاون دانشــجویی دانشــگاه در پاســخ به 
ایــن کــه شــما کــه پیــش بینــی میکردیــد 
ــری  ــور سراس ــه کنک ــرا در دفترچ ــس چ پ
ــل  ــا راه ح ــدید و ی ــل نش ــی قائ محدودیت
ــد  ــی نکردی ــش بین ــری را پی ــای دیگ ه
ــه  ــزی ک ــتیم چی ــی توانس ــا نم ــد: م میگوی
فقــط یکســال اتفــاق افتــاده بــود را پیــش بینــی 

کنیــم کــه حتمــا امســال هــم تکــرار مــی شــود 
همانطــور کــه االن هــم نمیتوانیــم پیــش بینــی 
کنیــم ایــن اتفاق در ســال آینــده مجــددا بوجود 
ــی االن در دســتور کار مــا ایــن اســت  آیــد! ول
کــه در دفترچــه کنکــور ســال آینــده محدودیت 
خوابــگاه را اعــام کنیــم. امــا همیــن االن هم به 
هیــچ دانشــجویی بــرای خوابــگاه جــواب منفی 

نداده ایــم.
ــا  ــم م ــا ه ــی ه ــش بین ــایر پی ــورد س درم
تمهیداتــی داشــتیم. مثــا مــا پیــش بینــی کــرده 
بودیــم کــه از خوابگاهــی در دانشــکده صنعــت 
بــرق درمجــاورت دانشــگاه اســتفاده کنیــم کــه 
بــه دلیــل دوری از دانشــگاه، مشــکات تغذیــه 
و... صرفــه نظــر کردیــم و نهایتــا جمــع بنــدی 
آن شــدکه مجبــور شــدیم کــه بصــورت 5 نفــره 
ــای  ــی ه ــش بین ــه پی ــم! از جمل ــکان دهی اس
دیگــر اضافــه کــردن اتــاق کنفرانس خوابــگاه 4 
بــود کــه آن را هــم بــه خوابــگاه اضافــه کردیــم.

امــا دکتــر کالنتــری خودشــان هــم 

ــده  ــود آم ــه وج ــد ب ــکالت جدی ــه مش ب
ــت:  ــرد وگف ــاره ک ــدات اش ــن تمهی ــا ای ب
بــردن دانشــجوی کارشناســی جدیدالــورود 
ــود و  ــا نب ــه م ــا در برنام ــگاه 4 اص ــه خواب ب
ــه  ــی ب ــات تکمیل ــب دانشــجویان تحصی اغل
ــری  ــا دانشــجوی دکت ــد. مث ــراض دارن آن اعت
ــاق  میگویــد دانشــجوی کارشناســی مــن در ات
ــدرس او  ــم م ــن ه ــت و م ــن اس ــروی م روب
هســتم و هــر روز در خوابــگاه مشــترک.... ولــی 
مــا چــاره ای نداشــتیم کــه بــرای مدیریــت ایــن 
موضــوع تعــدادی از دانشــجویان ورودی 95 را 
البتــه بــا رضایت خودشــان بــه خوابــگاه 4 برده 
ــگاه 11 اســکان  ــورود هــا را در خواب و جدیدال

ــم! دادی
البتــه در ادامــه  معــاون دانشــجویی 
درمــورد اتــاق هــای 5 نفــره گفــت: اکنــون 
مــا در خوابــگاه 12 اتــاق 5 نفــره نداریــم مگــر 
ایــن کــه خــود افــراد خواســته باشــند کــه هــر 
5 نفــر باهــم باشــند و اگــر هــر اتاقــی 5 نفــره 
اســت و تقاضــای جابــه جایــی دارنــد مــا مــی 
ــوند.  ــل ش ــگاه 11 منتق ــه خواب ــه ب ــم ک پذیری
ــوده  ــن مشــکات حــادی نب در هرصــورت ای
و اکنــون هــم عمــا حــل شــده اســت! امــا از 
نظــر مــا همیــن مشــکات کوچــک هــم نبایــد 

در آینــده اتفــاق بیافتــد.

ــی  ــوف طوالن ــکالت صف مش
ــوب  ــت نامطل ــلف و کیفی س
ــه  ــراض هم ــورد اعت ــذا م غ

ــت! ــجویان اس دانش
درخصــوص مشــکالت تغذیــه از جملــه 
ــم از  ــذا ه ــت غ ــی و کیفی ــوف طوالن صف
معاون دانشــجویی پرســیدیم:چرا مشــکالت 
سیســتم جدیــد اتوماســیون تغذیــه را 

در گفتگو با معاون دانشجویی دانشگاه:

از بحران های
 سلف و خوابگاه 

 تا مدیریت
 دانشگاه ازایتالیا!
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تابســتان برطــرف نکردیــد؟ امــا ایشــان بــه 
مــا جــواب دادنــد: البتــه االن فکــر کنــم دیگــر 
ــا  ــا ب ــم! ام ــی را نداری ــن صــف هــای طوالن ای
توجــه بــه حجــم مراجعــه دانشــجویان در یــک 
زمــان خــاص بــه ســلف، افزایــش دانشــجویان 
غیــر بومــی، مشــکات اقتصــادی کشــور 
وگرایــش بیشــتر دانشــجویان غیرخوابگاهــی به 
اســتفاده از ســلف مــا افزایــش تعــداد رزرو غــذا 
داریــم بــه طــوری کــه در ســال گذشــته حــدود 
3 هــزار تــا 3 هــزار و400 غــذا در یــک روز داده 
مــی شــد امــا امســال حــدود 4 هــزار و700 غذا 

مــی دهیــم.
سیســتم رزرو غــذای قبلــی هــم مشــکاتی 
ــتان  ــتم گلس ــه سیس ــه ب ــه از جمل ــت ک داش
متصــل نبــود کــه بــا تاکیــد مدیــران مــاو تاکیــد 
مرکــز فنــاوری اطاعــات دانشــگاه بــر امنیــت 
نداشــتن آن سیســتم مــا تصمیــم بــه تعویــض 
اتوماســیون تغذیــه کردیــم کــه البته هر سیســتم 
نــرم افــزاری مشــکاتی در ابتــدا دارد کــه 

خوشــبختانه حــل شــد.
ایشــان در جــواب ایــن ســؤال کــه 
مشــکالت همچنــان ســلف همچنــان برقرار 
ــلف را  ــذای س ــت غ ــخ داد: کیفی ــت پاس اس
ــن کــه اتفــاق مهمــی  ــم و ای معضــل نمــی دان
افتــاده باشــد و وضعیــت نســبت بــه قبــل بدتــر 
شــده باشــد اینطــور نیســت! بــه دلیــل ماهیــت 
ســلف و تنــوع ســلیقه هایــی کــه وجــود دارد ما 
هیــچ وقــت نمــی توانیــم همــه را راضــی کنیــم 
ولــی رضایــت نســبی وجــود دارد. اولیــن نکتــه 
بهداشــت اســت. شــما مطمئــن باشــید غــذای 
ــتورانی  ــر رس ــه در ه ــی ک ــر غذای ســلف از ه
ــر اســت. دومیــن نکتــه  ــد بهداشــتی ت میخوری
تکــرار غذاهــا اســت کــه ممکن اســت ســایق 
ــا را  ــا منوه ــه م ــه البت ــندند ک ــف نپس مختل

ــم. ــش دادی افزای
ــل  ــده و حداق ــذا بن ــت غ درخصــوص کیفی
چهــار نفــر از هیــأت رییســه دانشــگاه روزانــه 
نهــار ســلف را مــی خوریــم و اتفاقــا بــا اشــتها 
ــل  ــاص مث ــرایطی خ ــم!!! در ش ــم میخوری ه
ــکان اســتفاده ازغــذای ســلف  ــه ام تابســتان ک
بــرای مــا نبــود و از رســتوران های آزاد دانشــگاه 
غــذا تهیــه کــرده بودیــم مــن غــذای ســلف را 
بهتــر از غــذای رســتوران هــای آزاد میدانســتم! 
امــا اگــر بگویــم مــی توانــد بهتــر باشــد قطعــا 
ــرف  ــد. از ط ــم باش ــن ه ــر از ای ــد بهت میتوان
دیگــر شــرایط اقتصــادی ویــژه کشــور پیمانکار 
ســلف را در تهیــه مــواد اولیــه بــا برنــد خــاص 
ــا مشــکاتی مواجــه کــرد کــه الحمــدهلل االن  ب
از آن وضعیــت عبــور کردیــم هرچنــد نگرانــی 

داریــم.
ــرای  مــا طرحــی در هیــأت رئیســه داریــم ب
افزایــش تنــوع غذایــی وایجــاد رســتوران هــای 
مکملــی کــه ایــن امــکان را در اختیــار دانشــجو 
مــی گــذارد تــا از سوبســیدی کــه دانشــگاه به او 
مــی دهــد در دیگــر رســتوران هــا نیــز اســتفاده 
کنــد طرحــی اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم از 

تــرم بعــدی ایجــاد کنیــم.
ــه  ــت تغذی ــم وضعی ــا و ه ــگاه م ــم خواب ه
مــا بســیار بهتــر از دانشــگاه هــای دیگــر اســت 
و بازخــورد دانشــجویانی کــه از دانشــگاه مــا بــه 

دانشــگاه هــای دیگــر مــی رونــد ایــن 
ــت  ــان داده اس ــوع را نش موض

امــا بــه معنــای ایــن نیســت 
کــه مــا نبایــد تــاش کنیــم 
ــا  ــز م ــا نی ــال ه ــن س و ای
تــاش کــرده ایــم و دغدغه 

ــوده اســت. ــا ب م
ــری  ــر کالنت ــه دکت البت

کــه اغلــب مشــکالت را به 
ــود  ــادی موج ــرایط اقتص ش

کشــور حوالــه دادنــد در ادامه 
ــا  ــد: سیســتم دانشــجویی ب گفتن

موجــود  شــرایط 

ــی رود و دانشــگاه حــدود 30  ــش م کشــور پی
میلیــارد تومــان کســری بودجــه دارد. هرچقــدر 
ماهــم برنامــه ریــزی داشــته باشــیم مشــکات 
بودجــه ای کشــور چالــش هــای زیــادی بــرای 
مــا به وجــود اورده اســت. مــا طرح هــای خیلی 
خوبــی داریــم کــه همــه آن هــا نیــاز بــه بودجــه 
دارد و بایــد شــرایط واقعی را ببینیــم و همین که 
دانشــگاه با این شــرایط کشــور میچرخــد گاهی 

خودمــان هــم تعجــب مــی کنیــم!!
ــارد  ــگاه 7 میلی ــکات دانش ــن مش ــا همی ب
تومــان خــرج خوابــگاه 5 کــرده و اولویــت مــا 
وضعیــت جســمانی و روانی دانشــجویان اســت 
کــه یکــی از آن همیــن فعالیــت هــای رفاهــی 
ــه  ــگاه هــای نمون اســت.خوابگاه 5 جــزو خواب
کشــور از نظــر امکانــات و فنــاوری هــای بــروز 

مهندســی اســت.
ــگاه در  ــجویی دانش ــاون دانش ــه مع البت
ــن  ــه ای ــه دیگــر ســواالت از جمل پاســخ ب
ــذا  ــت غ ــش کیفی ــرای افزای ــرا ب ــه چ ک
ــد  ــه نمی کنی ــه را تهی ــواد اولی ــان م خودت
ــه  ــخ را ب ــه طب ــط وظیف و فق
پیمانــکار نمــی دهیــد، 
گفتنــد: برخــی دانشــگاه 
ــه  ــواد اولی ــه م ــا تهی ه
را خودشــان بــه عهــده 
را  طبــخ  و  گرفتــن 
داده  پیمانــکار  بــه 
ــکات  ــا از مش ــد ت ان
جلوگیــری  بعــدی 
ــازمان  ــت س کنند.سیاس
دانشــجویان وزارت علــوم 
بــرون ســپاری کامل اســت. 
وبــرای حل مشــکل 
د  ا مــو

اولیــه هــم وزارت قــول داده کــه بــا مــا همکاری 
ومــواد اولیــه تامیــن کنــد اما مهــم نظــارت های 
دقیــق مــا در اداره تغذیــه اســت تــا ایــن مشــکل 

ــود. ــل ش ح
ــی اداره  ــاد فعل ــیار زی ــه حجــم کار بس ــا توج ب
تــدارکات مــا نیز شــاید تــدارکات بــه امــور دیگری 
ــرون  ــا ب ــدی م ــا جمــع بن ــر باشــد ام ــردازد بهت بپ

ســپاری اســت.
دکتــر کالنتــری در پاســخ بــه ایــن کــه ظاهرا 
ــی  ــم نم ــکار ه ــتی روی پیمان ــارت درس نظ
شــود و حتــی مســئول تغذیــه ضمــن داشــتن 
ایــن مســئولیت در کارگاه هــای آموزشــی 
ــدد  ــای متع ــته ه ــی دارد و در رش ــم وظایف ه
ورزشــی دانشــگاه هــم مشــغول اســت گفتنــد: 
ــای آموزشــی و  ــا در کارگاه ه ــه قب مســئول تغذی
ســلف هــردو مســئولیت داشــت امــا مدتــی اســت 
ــط کارگاه  ــدارد. و فق ــا ن ــی آنج ــئولیت اجرای مس
هایــی ارائــه مــی کند.فعالیــت های ورزشــی ایشــان 
ــه از  ــی گیرد.ک ــورت م ــراداری ص ــاعات غی در س
ایشــان خواســتیم کــه فعالیــت هــای ورزشــی شــان 
تاثیــر منفــی بــر روی کارشــان نگــذارد. والبتــه ایــن 
فعالیــت کــه بــرای ســامت هــم هســت خــودش 

ــرای دانشــجویان!! ــود ب مشــوقی خواهــد ب
ــه ریزی  ــتان فصل برنام تابســ
تــرم جدیــد، معاون دانشـــجویی 
دانشــــگاه در ســفر ایتالیــا! بــه 
رییـــس دانشــگاه پیشـــنهاد 
ــد،  ــر دهن ــرا تغیی دادم مـــ

نپذیرفــت!
ــل  ــورد دلی ــجویی در مـ ــاون دانش از مع
ــرای  ــا ب ــه ایتالی مســافرت تابســتان شــان ب
ــه  ــن ک ــیدیم و ای ــی پرس ــت مطالعات فرص
عمومــا برنامــه ریــزی هــای ایــن معاونــت 
ــترکی  ــه مش ــه وج ــت و چ ــتان اس در تابس
بیــن ســفرتان و مشــکالت بــه وجــود امــده 
ــری  ــم گی ــد: تصمی ــه پاســخ دادن ــد ک میبینی
هــای معاونــت دانشــجویی قبــا ســفر فرصت 
مطالعاتــی بنــده بــود و مــن 20 تیرمــاه به ســفر 
ــه  ــتان برنام ــر از تابس ــل ت ــی قب ــم وخیل رفت

ــود. ــده ب ــزی ش ری
ــه  ــت ک ــی اس ــی امکان ــت مطالعات فرص
ــه  ــش و ب ــترش پژوه ــرای گس ــاله ب هرس
روز شــدن اعضــای هییــت علمــی و ارتقــاء 
ــر  ــگاه درنظ ــی دانش ــن الملل ــات بی تعام
گرفتــه شــده. والبتــه اعضــای هیئــت علمــی 
بــه جــز فرصــت مطالعاتــی مرخصــی هایــی 
هــم دارنــد کــه حــق اســتفاده از آن را دارنــد! 
بنــده در طــی چهــار پنــج ســال ســمت خــود 
از ایــن فرصــت اســتفاده نکــرده بــودم ودر ایــن 
مرحلــه کــه همــه کارهــای معاونــت دانشــجوی 
روی روال و غلطــک افتــاده بــود بــا هماهنگــی 
بــا مدیــرکل دانشــجویی ودیگــر مدیران بــه این 

ســفر رفتــم!!!
البتــه بــه رییــس دانشــگاه هــم ایــن پیشــنهاد 
ــن فرصــت  ــفر م ــه س ــا توجــه ب ــه ب را دادم ک
مناســبی اســت کــه پــس از چندســال حضــور 
مــن در این پســت بــه تغییــر معاون دانشــجویی 

بپردازنــد کــه آقــای دکتــر نپذیرفتنــد!

همــه  کــه  مرحلــه  ایــن  در 
ــجویی  ــت دانش ــای معاون کاره
بــا  بــود  افتــاده  روال  روی 
مدیــرکل  بــا  هماهنگــی 
دانشــجویی ودیگــر مدیــران 
بــه ایــن ســفر رفتم.البتــه بــه 
رییــس دانشــگاه هــم ایــن 
پیشــنهاد را دادم کــه بــا توجــه 
بــه ســفر مــن فرصت مناســبی 
ــال  ــس از چندس ــه پ ــت ک اس
حضــور مــن در ایــن پســت 
بــه تغییــر معــاون دانشــجویی 
دکتــر  آقــای  کــه  بپردازنــد 
خوشــبختانه  نپذیرفتنــد! 
و  نشــده  معطــل  کاری  هیــچ 
اینجــور هــم نبــود کــه اگــر 
ــگاه  ــکل خواب ــروم مش ــده ن بن
هــای 5 نفــره پیــش نیایــد!!

4
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     البتــه مــن درحــدود ایــن یــک و نیــم مــاه 
از دور از طریــق اتوماســیون و واتســآپ و ایمیل 
همــه هماهنگــی هــا را خــودم انجــام میــدادم و 
خوشــبختانه هیــچ کاری معطل نشــده و اینجور 
هــم نبــود کــه اگــر بنــده نــروم مشــکل خوابگاه 

هــای 5 نفــره پیش نیایــد!!!
ســوال دیگــر مــا ایــن بــود مســئله مــواد 
مخــدر، دخانیــات و بحــران های جنســی در 
خوابــگاه هــا روز بــه روز در حــال افزایــش 
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه در 
گــزارش عملکــرد چهــار ســاله ای کــه ارائه 
شــده اســت فقــط در مــورد مســئله اعتیــاد 
نظــر داده شــده و آن هــم فقــط محــدود بــه 
کار هــای فرمایشــی نظیــر تدویــن آییــن نامه 
و برگــزاری کارگاه هایــی اســت کــه خیلــی 
از دانشــجویان از برگــزاری آن هــم اطالعــی 
ــرادی  ــی از اف ــار دقیق ــا آم ــد. آی ــته ان نداش
ــوند  ــی ش ــکالت م ــن مش ــار ای ــه دچ ک
وجــود دارد؟ آیــا بــه غیــر از تدویــن آییــن 
نامــه،کار فرهنــگ ســازی جــدی و مناســبی 

انجــام شــده اســت؟ کــه پاســخ دادنــد: 
ایــن موضــوع حتمــا   جــزو دغدغــه هــای 
اصلــی مــا بــوده وهســت. منتهــا ایــن نیــاز بــه 
بحــث مفصلــی دارد.طرحــی در دفتــر مشــاوره 
ســامت وزرات علــوم وجــود دارد کــه بــا 
همــکاری دفتــر مشــاوره دانشــگاه هــا در حــال 
ــام  ــدون ن ــای ب ــنامه ه ــت. پرسش ــام اس انج
خوداظهــاری وجــود دارد نتایــج آن بــه صــورت 
محرمانــه و مــا از وضــع موجــود اطــاع داریــم 
ولــی ایــن که مجــوز داشــته باشــیم آن را رســانه 
ای کنیــم خیر.ایــن هــا معضاتــی نیســت کــه 
ــا معضــل  ــوده و ی ــا ب ــط مشــکل کشــور م فق
دانشــگاه ما باشــد ولــی ما بایــد ایــن را مدیریت 
کنیــم نــه بــه صــورت دســتور کــه قابــل اجــرا 
ــه در  ــت ک ــم هس ــی ه ــد.طرح های ــی باش نم
ســطح دانشــگاه خودمــان انجــام مــی شــود کــه 
ــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و تعــدادی از  ب
ــام پایــش فرهنگــی کــه  ــا ن اســاتید دانشــگاه ب
بــا اســتفاده از پرسشــنامه هایــی ایــن کار انجــام 
ــای  ــی فض ــامت عموم ــدف س ــا ه ــده و ب ش
دانشــگاه ،فضــای فرهنگــی دانشــجویان و ایــن 
کــه مــا در چــه جایگاهــی قــرار داریــم آمــار این 

موضــوع هــم وجــود دارد وهرســاله هــم بایــد 
ایــن گــزارش گیــری هــا تکــرار شــود. تــا وضع 
موجــود ار بــه خوبــی شــناخته و برنامــه ریــزی 
مناســب در مــورد آن انجــام شــود.اما ایــن مبتنی 
ــر ایــن اســت کــه آییــن نامــه وجــود داشــته  ب
ــم  ــا در چهــار چــوب مشــخص بتوانی باشــد ت
حرکــت کنیم.اگــر فعالیــت هــای مــا در کمیتــه 
پیشــگیری از ســو مصــرف مــواد رخ نــداده بــود 
ــی  ــات م ــه لحــاظ دخانی ــت دانشــگاه ب وضعی

توانســت وضعیــت بــد از ایــن باشــد!!
ادغــام معاونــت هــای فرهنگی 
و دانشــجویی! دخالــت معاونــت 
ــای  ــت ه ــجویی در فعالی دانش

فرهنگــی!
ــام دو  ــم ادغ ــوع مه ــوص موض درخص
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی که پارســال 
در ابتــدای تابســتان بــه بحرانــی تبدیــل شــد 
هــم از معاون دانشــجویی دانشــگاه پرســیدیم 
کــه گفتنــد: ایــن ادغــام مزایایــی دارد و معایبی 
کــه بایــد در کنــار هــم ببینیــم. از مزایــای 
ــور  ــر روی ام ــز ب ــت تمرک ــودن دو معاون جداب
رفاهــی و مســئولیت هــای خوابــگاه و تغذیــه و 
مرکــز مشــاوره ورزش و بهداشــت اســت. امــا 
وظایــف آن هــا هــم مســتقل از امــور فرهنگــی 
ــش  ــت، بخ ــام دو معاون ــا ادغ ــا ب ــت. ام نیس

ــود. ــار مشــکاتی می ش ــم دچ ــی ه فرهنگ
کنونــی  وضعیــت  معایــب  از  امــا 
ــت  ــا معاون ــاط دانشــجویان ب ــدم ارتب ع
دانشــجویی و ارتبــاط بیشــتر بــا معاونت 

فرهنگــی اســت . ایــن ادغــام در زمــان 
بازنگــری در چــارت دانشــگاه در طــرح 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــرح ش ــول مط تح
ــخص  ــر ش ــا از نظ ــدگاه ه ــوع دی مجم
مــن جــدا بــودن دو معاونــت بــه صــاح 
ــا سیاســت گــذاری هــای  ــر اســت ام ت
دانشــگاه و صــاح آن چیــز دیگــری 
ــد  ــوز صددرص ــام هن ــن ادغ ــت. ای اس
ــرار  ــا ق ــت امن ــده و در هیئ ــی نش منتف
بــر آن شــده اســت تــا بررســی بیشــتری 

ــرد. ــورت گی روی آن ص
ــت دانشــجویی  ــاره ورود معاون درب
و بخــش هــای زیــر مجموعــه آن بــه 
فعالیــت هــای فرهنگی بخصــوص در 
مــاه هــای اخیــر پرســیدیم و ایــن که 
ظاهــرا بودجــه برنامــه هــای فرهنگــی 
کــه از طــرف ایــن معاونــت برگــزار 
ــتر و  ــیار بیش ــیار بس ــود بس ــی ش م
ــی  ــت فرهنگ ــر از معاون ــه ت پرهزین
اســت و ایشــان جــواب دادنــد: 
خیلــی از فعالیــت هــای بخــش هایــی از 
معاونــت دانشــجویی مثــل گــروه رابطین 
ــا گــروه  ــز بهداشــت ی ســامت در مرک
هــای دانشــجویی در مرکــز مشــاوره در 
حقیقــت جنبــه ی فرهنگــی دارد و شــما 
هیــچ یــک از مســائل دانشــگاه را نمــی 
توانیــد مســتقل از موضوعــات فرهنگــی 
ببینیــد. امــا مــا اصــا بودجــه ویــژه ای 
ــت  ــا در معاون ــت ه ــن فعالی ــرای ای ب

ــم. ــجویی نداری دانش
مــا بــرای هریــک از ایــن برنامــه 
هــا بــا وزارت علــوم نامــه نــگاری 
ــه  ــت آن برنام ــم و  همیشــه باب مــی کنی
بودجــه و حتــی بیشــتر از آن را هــم 
گرفتــه ایــم!! امــا تعــداد برنامــه هــای مــا 
ــه  ــداد برنام ــل تع ــت و در مقاب ــم اس ک
هــا در معاونــت فرهنگــی زیــاد اســت و 
ــد  ــدی کنن ــد بودجــه بن ــا مجبوران آن ه
ــقف  ــون س ــر کان ــورد ه ــا در م و مث

ــد.  ــت کنن ــه را رعای بودج

ــی  ــران مال ــعارهای بح ش
ــا  ــب آن ب ــگاه و تناس دانش
ــان  ــون توم ــد 500 میلی خری

ــگاه! ــرای خواب ــرش ب ف
بــا تکــرار مکــرر مشــکالت مالــی 
ــه  ــن ک ــه "همی ــه ک ــن جمل ــگاه و ای دانش
دانشــگاه بــا ایــن شــرایط کشــور میچرخــد 
گاهــی خودمــان هــم تعجــب مــی کنیــم" از 
معــاون دانشــجویی پرســیدیم شــما بــا چــه 
اولویــت بنــدی در شــرایطی کــه معاونــت 
فرهنگــی در مضیقــه شــدید اســت حــدود 
500 میلیــون تومــان فــرش بــرای خوابــگاه 
خریدیــد کــه گفتند:خوابــگاه موکــت بــود و 
بعــد از مدتــی پــرز آن زبــر شــده بــود. بــرای 
خواهــران احســاس شــد کــه نســبت بــه ایــن 
موضــوع حســاس انــد امــا حــدود 50 درصــد 
آن را قبــل از مشــکات مالــی دانشــگاه خریــد 
کردیــم! و بعــد از توقــف بودجــه های دانشــگاه 
ادامــه خریــد نیــز متوقــف شــد. امــا دیدیــم که 
ــی  ــای خوابگاه ــوک ه ــه بل ــرش ب ــدادن ف ن
ــن  ــود بنابرای ــی ش ــراض م ــث اعت ــر باع دیگ
ــان  ــم. در پای ــم چــکار کنی ــم ببینی ســعی کردی
ســال پولــی هــم بــه دانشــگاه دادنــد گفتــن این 

طــرح را تکمیــل کنیــد و تکمیــل شــد!
شــما ایــن چند صــد میلیــون را هــم بگذارید 
ــگاه  ــرای خواب ــه ب ــاردی ک ــد میلی ــار چن در کن
5 هزینــه شــد! نظــر مــن درخصــوص مســائل 
فرهنگی و دانشــجویی این اســت که الزم اســت 
هــردو مــورد توجــه باشــند. معاونــت فرهنگــی 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی کن ــرح م ــه مط ــم همیش ه
اثرگــذاری فرهنگــی الزم اســت بســتر حداقلــی 
وجــود داشــته باشــد ومســائل اولیه دانشــجویان 

حــل شــود.
بنــده بــا تقویت بخــش فرهنگی هــم موافقم 
ــه صــورت  ــا ب ــن بودجــه ه ــا بخشــی از ای ام
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــده از صن ــف ش تعری
بــرای مــا مــی آید و بــه تعمیر و تجهیــز خوابگاه 
اختصــاص داده مــی شــود کــه مــا بــرای خریــد 

فــرش بــرای خوابــگاه تخصیــص دادیــم.

بــه مجمــوع دیــدگاه هــا از نظــر 
شــخص مــن جــدا بــودن دو 
معاونــت بــه صــاح تــر اســت. 
ایــن ادغــام هنــوز صددرصــد 
منتفــی نشــده و در هیئــت 
شــده  آن  بــر  قــرار  امنــا 
اســت تــا بررســی بیشــتری 
گیــرد. صــورت  آن  روی 

3
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»....اصــواًل دانشــگاه بایــد 
شــوق انگیــز باشــد هنــوز هــم 
دانشــجوی مــا درس می خوانــد 
ونمــره  بدهــد  امتحــان  کــه 
ــر  ــا اگ ــال م ــه ح ــرد. وای ب بگی
بخواهــد ایــن شــیوه ادامــه 

داشــته باشــد....«
می تــوان  را  تاریخــی  مناســبت های 
ــته  ــک دس ــرد، ی ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ب
نوشــته ی  کــه  اســت  مناســبت هایی 
مانده انــد و  تقویــم  آن هــا در  بی جــان 
دســته ی دیگــر مناســبت هایی اســت  که در 
ــد و خــود را درصحنــه ی  موزه هــا نمانده ان
زندگــی مــردم جای داده انــد. ایــن دســت از 

مناســبت ها بســیار اندک انــد.
ایــن  مناســبت ها  ایــن  خصوصیــت 
ــک روز  ــه ی ــا مختــص ب ــه نه تنه اســت ک
بلکــه ســبک زندگــی ســاالنه عــده ای 
تمــام  مناســبت ها  ایــن  می باشــد. 
ــده را دارا  ــود زن ــک موج ــای ی ویژگی ه
هســتند؛ پویایی، احســاس، عینیت، نشــاط، 
ــق و ... از  ــت، عش ــی، لطاف ــرور، آزادگ غ
ویژگی هــای روزهــای زنــده اســت. معموالً 
ــه  ــی ب ــون آرمان خواه ــا خ ــن روزه در ای
ــت و  ــده اس ــه ش ــخ ریخت ــه ی تاری صفح

مایــه ی حیــات " او" می باشــند.
همــه ی  ســرآغاز  و  مبــدأ  عاشــورا 
اوج  عاشــورا  هاســت.  مناســبت  ایــن 
جان فشــانی  همــراه  بــه  آرمان خواهــی 
ــتقال خواهی،  ــم، اس ــن ظال ــود. نپذیرفت ب
ــی و  ــزت، رهای ــظ ع ــرای حف ــارزه ب مب
ــه ســمت آزادی و در یــک کلمــه  ــرواز ب پ
ــم  ــن مفاهی ــود. ای ــا ب ــارزه درراه آرمان ه مب
ــرا شــدن  ــازان نامی ــه همــراه خــون پاک ب ب

ــد. ــم زدن ــورا را رق عاش
16آذر 1332 از دیگــر مصادیــق روزهای 
از  الهام گیرنــده   32 آذر   16 پویاســت. 
می باشــد.   61 عاشــورای  آرمان هــای 
مانــدن اســام مدیــون  هرچــه زنــده 
ــجو و  ــدن دانش ــده مان ــت، زن ــورا اس عاش
ــد.  ــون 16 آذر می باش ــز مره ــگاه نی دانش
ــدن در عــزای عاشــورا  ــه مان همان طــور ک
ــی آن نمی رســاند،  ــای حقیق ــه معن ــا را ب م
ــجو و  ــز دانش ــن 16 آذر نی ــدن در جش مان

روز دانشــجو را می میرانــد.
ــه 16 آذر  ــت ک ــن اس ــا ای ــل تنه راه ح
97 بــه 16 آذر 32 و دانشــجوی امــروز 
بــه معنــای حقیقــی خــود بازگردنــد. 
ــه ی  ــه مطالع ــد ب ــروز بای ــجویان ام دانش
ــی  ــار روزمرگ ــه دچ ــینند وگرن ــود بنش خ
ــت  ــار سال هاس ــر اقش ــه دیگ ــوند ک می ش

بــا آن دچــار شــده اند و مرده انــد.
 

صفــا،  و  صافــی  جــوان  خصوصیــت 
ــت  ــکار اس ــد و ابت ــاط، امی ــی، نش آزادگ
مانــدن  از  را  ویژگی هایــی کــه جــوان 
و یــا حرکــت آرام رو بــه جلــو بیــزار 
ــث  ــه باع ــت ک ــن ویژگی هاس ــد. ای می کن
مبناگرایــی و بــه دنبــال تغییــرات ریشــه ای 
آنــان شــده اســت. جوانــان وضــع موجــود 
محافظــه کاری  بــدون  و  نمی پذیرنــد  را 
ــارزه ای  ــاده ی مب ــده آم ــه آین ــد ب ــا امی و ب
خســتگی ناپذیر می باشــند. حــال دانشــجو 
عــاوه بــر جــوان بــودن در محیطــی 
می کنــد.  زیســت  علمــی  و  فرهیختــه 
ویژگــی کــه حرکــت بنیادگرایانــه ی جــوان 
را مؤثرتــر و هوشــیارانه تر می کنــد. باعــث 
شــده اســت کــه نــگاه دانشــجو همــواره به 
ــی  ــری یعن ــی بش ــای زندگ ــمت قله ه س
ــرای دانشــجو  ــا ب ــد. آرمان ه ــا باش آرمان ه
نه تنهــا ســاختگی و دســتوری نیســت بلکه 
اگــر دانشــجویی بــه دنبــال آرمان هــا نباشــد 
ــت.  ــده اس ــود دورمان ــت خ ــل هوی از اص
ــی  ــجو و آرمان خواه ــه دانش ــک کلم در ی
ــه  ــه ب دو جــزء مســتقل از هــم نیســتند ک
یکدیگــر اضافه شــده باشــند بلکه دانشــجو 
ــی. ــا آرمان خواه ــت ب ــاوی اس ــودن مس ب
ــرای  ــت ب ــن فرص ــجو بهتری روز دانش
پاســخ بــه  ســواالتی چــون، دانشــجو 
ــجو  ــت، دانش ــالت آن چیس ــت، رس کیس
 .... و  چــه  بــرای  می خوانــد  درس 
فکــر  روز  دانشــجو،  روز  می باشــد. 
ــه ی  ــت روحی ــا و تقوی ــه آرمان ه ــع ب راج
ــروز  ــگاه ام ــد. دانش ــی می باش آرمان خواه
مــا بایــد پیشــران و پیشــروان درحرکــت 
بــه ســمت آرمان هــای زندگــی 

ــد. ــی باش متعال
ــه دنبــال پاســخ  فکــر کــردن و ب
بــودن ایــن ســواالت تنهــا راه زنــده 
مانــدن و زنده نگهداشــتن دانشــجو 
و روز دانشــجو می باشــد. بــرای 
ــا  ــوال ه ــن س ــه ای ــواب دادن ب ج
بهتــر اســت بازخوانــی کنیــم ســخنان 
شــهید بهشــتی کــه تمــام عمــر فعالیت 
ــه  ــردم و جامع ــای م ــا درده ــود ب خ
زندگــی کــرد؛ او و امثــال او می تواننــد 
چگونگــی پیونــد دانشــجو بــه حقیقــت 
و رســالت خــود را توصیــف و روایــت 

کننــد.
» قبــل از هــر چیــز باید ببینیــم هویت 

دانشــجو چیست؟

زیــرا مگــر نــه ایــن اســت کــه مــا بــه 
خــود آمده ایــم و بــه 
خــود بازگشــته ایم 
ــن  ــه ای ــر ن و مگ
کــه  اســت 
ــم همــه  فهمیده ای
کســی  خودمــان 
ــت و  ــتیم و هوی هس

ــتیم و در  ــی هس ــم و آدم ــخصیتی داری ش
ایــن دنیــا اگــر مــا خودمــان آدمــی هســتیم 
ــرای مطالعــه خودمــان بهتریــن موضــوع  ب
ــجو را در  ــش دانش ــتیم. نق ــان هس خودم
ایــن ســی ســال کــه مــن خــودم از نزدیــک 
می توانــم ناظــر و تحلیلگــر جریان هــا 
ــد  ــد ببینی ــرار بدهی ــه ق ــورد توج ــم م باش
ــه  ــد ب ــجو بای ــت؟.... دانش ــجو کیس دانش
صــورت یــک عضــو بــدرد خــور جامعــه 
خــودش را بســازد و نــه بــه صــورت یــک 
ــی  ــش مامان ــی تی ــده ت ــروه درس خوان گ
ــه  ــی ک ــود راض ــود از خ ــواه از خ خودخ
ــک  ــادی هــم دارد و ی ــی زی توقعــات خیل
مقــدار معلومــات هــم کــه پیداکــرده و بعــد 
از فراغــت از تحصیــل بیایــد و خــود را بــه 
جامعــه تحمیــل کند و ســرباز شــود بگوید 
آری مــرا اســتخدام بکنیــد و مــن لیسانســیه 
بیــکارم... دانشــجو رســالتش در ایــن اســت 
کــه در برابــر دردهــای جامعه برای همیشــه 
حســاس بماند فقر و محرومیت گودنشینان 
را در یابــد و نــه اینکــه فارغ التحصیــل کــه 
شــد و یــک شــغلی کــه پیــدا کــرد هــر قدر 
ــیتش  ــود حساس ــر می ش ــغلش بهت ــه ش ک

ــر بشــود...« کمت
ــه روزی  ــت:» وای ب ــد گف ــر بای در آخ
ــم از  ــه اع ــای جامع ــل کرده ه ــه تحصی ک
ــتاد  ــر اس ــگاهی دبی ــم دانش ــی معل روحان
واعــظ امــام جماعــت مراجــع تقلیــد 
ــی درد شــوند وای  نویســنده گوینــده و… ب
ــازش  ــه گــروه ممت ــه ای ک ــه حــال جامع ب
ــی درد. خــوب  ــروه ب ــه گ ــل بشــود ب تبدی
از کــی بایــد پیش بینــی کنیــم کــه بــه 
ــی  ــویم؟ از ک ــرازیر نش ــی دردان س وادی ب
بایــد پیش بینــی کنیــم؟ از کجــا؟ از همیــن 
دوره دانشــجویی دوران دانشــجویی تمرینی 
اســت و الگویــی اســت از فردای دانشــجو، 
دانشــجوی بی تفــاوت فــارغ التحصیــل بــی 

تفــاوت اســت…«
ــل اســت کــه بی تحــرک  ــن دلی ــه همی ب
ــودن دانشــجو باعــث  ب
جامعــه  بی تحرکــی 
بــه  و  می شــود 
ــت  ــل اس ــن دلی همی
مــؤذن  را  او  کــه 
نامیده انــد جامعــه 

دانشجو،حقیقتی باور پذیر...

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــل تنه راه ح
16 آذر 97 بــه 16 آذر 32 و 
ــای  ــه معن ــروز ب ــجوی ام دانش
بازگردنــد.  خــود  حقیقــی 
ــه  ــد ب ــروز بای ــجویان ام دانش
مطالعه ی خود بنشــینند وگرنه 
دچــار روزمرگــی مــی شــوند که 
دیگــر اقشــار سالهاســت بــا آن 
دچــار شــده انــد و مــرده انــد.

علی قانعیان
برق 94

روز دانشجو، روز فکر راجع به 
ــه ی  ــت روحی ــا  و تقوی آرمان ه
مــی بــاشـــد آرمان خواهــــی 
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ــک  ــر الینف ــا عنص ــروزه نه تنه ــانه ها ام رس
جامعه انــد بلکــه قدرت هــا را هــم تحــت 
ــی  ــد اساس ــانه ها بُع ــد. رس ــرار داده ان ــر ق تأثی
ــه  ــک جامع ــی ی ــی و سیاس ــات اجتماع حی

هســتند.
ــیار  ــاده و بس ــدرت خارق الع ــه ق ــاور ب  ب
ــه  ــی در اندیش ــوازم ارتباط جمع ــانه ها و ل رس
غربیــان چنــان مســتحکم و ریشــه دار اســت که 
نظریــه گلولــه اولیــن برداشــت و تفســیر غرب 
ــت.  ــردم اس ــوده م ــا ت ــانه ها ب ــورد رس از برخ
ــجویان  ــر: »دانش ــي نظی ــال جمات ــور مث به ط
ــد کــه  ــد از اول بیاموزن ارتباطــات سیاســي بای
در آینــده می تــوان همیشــه از ارتباطــات بــراي 
شــکل دهی افــکار انســان اســتفاده کرد«)جیمــز 
و  ،انتقــال  جمعــي  »رســانه های  کامبــز(و 
ــه احساســات، دســت کاری فکــري  گرایــش ب
ــرورش  ــی را پ ــز و لذت گرای ــه گری و درنتیج
داده اند«)پــاپ ژان پــل دوم( ازجملــه اعتقــادات 
دانشــمندان و لیدرهــاي مذهبي آمریــکا و اروپا 

می باشــد.
رهبر انقاب نیز در این مورد فرموده اند:

ــی و  ــورت اخاق ــد به ص ــانه ها می توانن رس
اســتداللی، مفاهیــم ملت هــا را میــان یکدیگــر 
ــی  ــوی و اخاق ــتد معن ــد و دادوس ــادل کنن تب
و فرهنگــی کننــد؛ ایــن مســئله ی بســیار 
ــد ســطح آگاهــی  ارزشــمندی اســت. می توانن

ــد. ــاء دهن ــردم را ارتق ــت م و معرف
"برش"

ایــن روزهــا کمتــر کســی اســت کــه اســم 
خاشــقچی را نشــنیده باشــد چــه از رســانه های 
کــه  ملــی  شــبکه های  از  چــه  خارجــی 
شــبانه روزی درگیــر پوشــش خبــری ماجــرای 
خاشــقچی بودنــد ، چــه از جک هــا و توییــت 

ــرای آن ســاخته شــد و...!  ــه ب ــی ک های
امــا به راســتی ماجــرای پــر تب وتــاب 

ــود؟ ــه ب ــقچی چ خاش
جمــال خاشــقچی  روزنامه نــگار، اهــل 
ــر  ــود. وی  مدی ــعودی ب ــتان س ــور عربس کش
ــری العــرب و از  و ســردبیر ارشــد شــبکه خب
منتقــدان نحــوه حکمرانــی در عربســتان بــود. 
ــعودی  ــتان س ــال 2017 از عربس ــال در س جم
گریختــه و خــود را از کشــور تبعیــد نمــود.  او 
از منتقــدان شــدید ولیعهــد عربســتان، محمــد 
ــن  ــلمان ب ــور، س ــاه کش ــلمان، و پادش ــن س ب

ــود.  ــز آل ســعود ب عبدالعزی

 201۸ اکتبــر   2 روز  در  پس ازآنکــه  وی 
ــه سرکنســولگری  ــت ازدواج خــود ب ــرای ثب ب
ــد.  ــد ش ــت، ناپدی ــتانبول رف ــتان در اس عربس
عربســتان مدعــی شــد کــه وی از کنســولگری 
خارج شــده امــا نامــزد وی ایــن موضــوع را رد 
کــرد. نــام وی در لیســت افــراد تحــت تعقیــب 
ــه ای  ــع ترکی ــت. مناب ــرار داش ــلمان ق ــن س ب
اعــام کردنــد کــه ارزیابــی اولیــه پلیــس 
ترکیــه نشــان می دهــد کــه جمــال خاشــقچی 
در کنســولگری عربســتان در اســتانبول بــه قتل 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــه ش ــیده و تکه تک رس
شــبکه الجزیــره قتل جمــال خاشــقچی از پیش 
برنامه ریزی شــده بــود و کنســولگری جســد او 
را از ســاختمان خــارج کــرده اســت . نیویورک 
تایمــز بــه نقــل از رئیــس انجمــن رســانه های 
ــه  ــای ترکی ــه مقام ه ــت ک ــه اس ــی گفت عرب
ــد  ــقچی را تأیی ــد خاش ــدن جس ــه ش تکه تک

کرده انــد.
عربســتان کــه بــرای دو هفتــه هرگونــه 
اطــاع از سرنوشــت جمــال خاشــقچی را 
ــس  ــت او پ ــرد و می گف ــب می ک ــاً تکذی قوی
از مراجعــه بــه کنســولگری آنجــا را تــرک کرده 
ــون  ــر 201۸ تلویزی ــخ 19 اکتب ــت، در تاری اس
رســمی عربســتان قتــل جمــال خاشــقچی در 
داخــل کنســولگری عربســتان در اســتانبول را 
ــک  ــه وی طــی ی ــرد ک ــا ک ــرد و ادع ــد ک تأیی

ــت.  ــده اس ــی کشته ش ــاجره تصادف مش
مقام هــای  آبــان  دوم  پنج شــنبه،  روز  در 
ــه  ــازه ،ب عربســتان ســعودی در اظهارنظــری ت
ــولگری،  ــده در کنس ــای ضبط ش ــت نواره عل
ــقچی  ــال خاش ــل جم ــه قت ــد ک ــام کردن اع
ــا  ــتانبول ب ــن کشــور در اس در کنســولگری ای
ــه  ــزی و »نیــت قبلــی« صــورت گرفت برنامه ری
اســت؛ هم زمــان ترکیــه اعــام کــرد کــه 
نمی خواهــد ایــن پرونــده را بــه دادگاهــی 

بین المللــی ارجــاع بدهــد. 
قتــل  مســئولیت  منتقــدان  از  بســیاری 
ــلمان  ــن س ــد ب ــه محم ــقچی را متوج خاش
ولیعهــد عربســتان می داننــد و رســانه های 
ــی  ــه نقــل از مقام هــای امنیت ــه همــواره ب ترکی
ــه  ــقچی را ب ــال خاش ــل جم ــور، قت ــن کش ای
مأمــوران اعزامــی از ســوی محمــد بــن ســلمان 
نســبت داده انــد. هرچنــد ایــن اتهــام از طــرف 

مقام هــای ســعودی رد شــده اســت.
دونالــد ترامــپ نیــز گــزارش »ســی آی ای« 
ــد عربســتان در  ــارۀ نقــش مســتقیم ولیعه درب
قتــل جمــال خاشــقچی را »خــام امــا ممکــن« 

توصیــف کــرد.
رئیس جمهــوری آمریــکا روز شــنبه و قبل از 
تــرک کاخ ســفید بــرای ســفر بــه کالیفرنیــا بــه 
خبرنــگاران گفــت که ایــن نتیجه گیری »بســیار 
ــی  ــال واقع ــود احتم ــت؛ بااین وج ــام« اس خ
بــودن آن را نیــز »ممکــن« دانســت و افــزود که 

ایــن قتــل هرگــز نبایــد اتفــاق می افتــاد.
 اینکــه واقعــاً چــه بــر ســر خاشــقچی آمــد، 
عاملیــن اصلــی قتــل او چــه کســانی بودنــد و 
ــن  ــزاران ســؤال بی پاســخ دیگــر، هــدف ای ه

متــن نبــود
آنچــه بــه خاطــرش دســت به قلم بــرده شــد 

چیــز دیگــری بود.
ــقچی  ــل خاش ــه قت ــد ک ــه ش ــتی چ به راس
ــه  ــر ک ــقچی مگ ــرد؟ خاش ــدا ک ــه ص این هم
بــود؟ تفــاوت بیــن خاشــقچی و کــودکان 
مظلــوم یمــن چیســت؟ مگر نــه اینکه کــودکان 
یمــن هــم ماننــد خبرنــگار بی گنــاه منتقــد بــه 
ــی طمــع الیتناهــی  ــت طاغــوت، قربان حکوم

اربابــان قدرت انــد؟  
ــه،  ــانه های ترکی ــری رس ــش خب ــر پوش اگ
شــبکه الجزیــره، نیویورک تایمــز و هــزاران 
رســانه دیگــر نبــود چــه کســی متوجــه قتــل 

خاشــقچی می شــد؟
تحلیل هــای متفاوتــی از رســوایی قتــل 
ــرد؛  ــر ک ــی را درگی ــان عموم ــقچی اذه خاش
ــن از  ــاز گرفت ــرای امتی ــه ب ــت های ترکی سیاس
آمریــکا و عربســتان، سیاســت های آمریــکا 
بــرای بــاج گرفتــن از عربســتان و تحلیل هایــی 

ازاین دســت!!
ــا صــادق  ــن تحلیل ه ــک از ای اینکــه کدام ی
ــت از  ــرده چیس ــت پ ــت پش ــت و واقعی اس
حوصلــه ایــن متــن خــارج اســت آنچــه 
اهمیــت دارد نشــان دادن قــدرت بی مثــال 

ــت. ــانه اس رس
ــودن  ــرف ب ــه بی ط ــه داعی ــانه هایی ک  رس
دارنــد درحالی کــه بــا بمبــاران خبری، ســفیدی 
را ســیاه، و ســیاهی را ســفید جلــوه می دهنــد؛ 
ــد،  ــوه می دهن ــه جل ــز را فاجع ــه ای ناچی واقع

و دم از فاجعه هایــی چــون منــا نمی زننــد، 
حماســه هایی عظیــم چــون پیــاده روی اربعیــن 
ــوق پیشرفته شــان  ــای ف ــاگاه از دوربین ه ــه ن ب

ــد و...  ــی می مان مخف
ایــن چــه نمایشــی اســت کــه تــا زمانــی که 
دســت های پشــت پــرده بخواهنــد قتــل یــک 
ــه  ــا وقتی ک ــد و ت ــن صــدا می کن ــر این چنی نف
نخواهنــد صــدای مظلومیــت هــزاران کــودک 
معصــوم یمــن بــه گــوش احــدی نمی رســد؟؟
ــانه های  ــه رس ــر می رســد ک ــه نظ ــن ب چنی
ــینکف های  ــان اســلحه و کاش ــت دار هم جه
ــد. ــوض کرده ان ــگ ع ــط رن ــه فق ــد ک قدیم ان

و جــان کام در ســخنان رهبــر فرزانــه 
انقــاب مشــهود اســت:

رهبــر انقــاب اســامی، رســانه های جهانــی 
را در عصــر حاضــر جــاده ای یک طرفــه و 
ــان  ــته های صاحب ــکاس خواس ــت انع در خدم
امپراتــوری رســانه ای دانســتند و بیــان کردنــد: 
امــروز رســانه های دنیــا به طــور کامــل در 
انحصــار کســانی اســت کــه بزرگ تریــن 
کارخانه هــای اسلحه ســازی و ویرانگرتریــن 
بمب هــای اتمــی را در اختیاردارنــد و خواســتار 
حاکمیــت فضیلــت اخاقــی، دیــن، معنویــت 
و صلــح در جهــان نیســتند. حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای در تبییــن جــاده یک طرفــه رســانه ای 
دنیــا و نقــش ایــن رســانه ها در بزرگنمایــی هــر 
آنچــه بــه مصلحــت صاحبــان قــدرت اســت، 
افزودنــد: امــروز مصلحــت صاحبــان زر و زور 
اقتضــا می کنــد کــه رســانه های تحــت ســلطه 
آن هــا اســام را مســاوی تروریســم و آمریکا را 
مظهــر حقوق بشــر و دموکراســی نشــان دهند. 
ایــن دروغ هــای بــزرگ بــا اســتفاده از ابزارهای 
پیشــرفته و پیچیده تریــن شــیوه ها به عنــوان 

حقیقــت بــه مــردم دنیــا القــا می شــود.
ــگ  ــات هماهن ــه تبلیغ ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــی خــاص  ــاره موضوعات ــا درب رســانه های دنی
تأکیــد کردنــد: ایــن رســانه ها ناگهــان بیمــاری 
آنفلوانــزای مرغــی را کــه شــاید تلفــات آن در 
تمــام جهــان بــه هــزار نفــر هــم نرســد خبــر 
اول قــرار می دهنــد ولــی دربــاره کشــتار 
صدوبیســت هــزار شــهروند غیرنظامــی عراقی، 
ســکوت می کننــد یــا همچنیــن اگــر در یــک 
نقطــه از فلســطین انفجــاری رخ دهــد و چنــد 
ــوان  ــوند، از آن به عن ــته ش ــت کش صهیونیس
فاجعــه یــاد می کننــد امــا بــه کشــتار هــرروزه 
ــم  ــمی رژی ــام رس ــطین و اع ــلمانان فلس مس
ــاالن فلســطینی  ــرور فع ــرای ت صهیونیســتی ب

می شــود. بی توجهــی 

بگذار گریه کنم...
ــه  ــه ای ک ــرای عاطف ــل ب ــو !! ب ــرای ت ــه ب ن

نیســت 
و دنیایــی کــه انجمــن حمایــت از حیوانــات 
دارد امــا انســان، پابرهنــه و عریــان مــی دود و در 

ــود ــن می ش زکام دف
شناســان  زیســت  کــه  دنیایــی  بــرای 
رمانتیکش ســوگوار انقراض نســل دایناســورند
دنیایــی کــه در حمایــت از نــوع خویش گاو 

شــده اســت...                  )ســلمان هراتــی(
بــه امیــد روزی کــه صــدای مظلومیت بشــر، 

ــرد...!! جهان را فراگی

زهرا فوالدگرسکوت کر کننده ی رسانه ها
برق 95
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ایــن مقالــه نه یــک مقالــه ی جــدی در بحث 
عدالــت آموزشــی بلکــه بــه عبــارت دقیــق تــر 
ــه  ــق و دو دانشــجو در زمین ــا دو رفی درد دل ه
ــن  ــه ای از همی ــی در گوش ــت آموزش ی عدال
ــت آموزشــی  ــان اســت . عدال دانشــگاه خودم
ــاز  ــم و نی ــوده ای ــر آن ب ــا درگی ــه همــه ی م ک
ــا  ــم ت ــه بفهمی ــراوان نیســت ک ــه اســتدالل ف ب
کجــا اهمیــت دارد . عدالــت آموزشــی کــه اگــر 
امــروز یــک قــدم در مســیر عادالنــه تر شــدنش 
برداریــم ، ده ســال دیگــر هر زمینــه ی عدالت ده 
قــدم جلــو تر خواهــد رفــت . عدالت آموزشــی 
کــه بحــث ســنگین و پــر حاشــیه ای اســت ؛ از 
رقابــت تبعیــض آمیــز کنکــور گرفته تــا فرصت 
ــخره ی  ــوع مس ــی و تن ــر آموزش ــای نا براب ه
مــدارس و شــکاف بیــن فقیــر و غنــی در امــر 
ــه همــه  ــزار مســاله ی دیگــر ک ــوزش  و ه آم
ــن  ــرایط دام ــن ش ــه ای ــار دارد ب ــه هرب و هم
ــان  ــودن انس ــه نب ــر از هم ــی ت ــد و اصل می زن

فــداکار بــرای ایــن میــدان مبــارزه .
ــت  ــان رفاق ــرا از می ــاید ماج ــد ، ش ــا بع ام
مــن و ســید علــی برخاســت رفاقتــی از زمــان 
دبیرســتان و حــاال هــم کــه هم دانشــکده ای و 
ــه  ــر ب ــه دیگ ــات ک ــتیم و هی ــته ای هس هم رش
جــای خــود . بــه هــزار و یــک دلیــل او جــذب 
»بچــه هــای آســمان« شــد و مــن جــذب 
ــه اصــا  ــود ک ــات ب ــن هی ــا ای ــه « . ام » جامع
ماجــرا را شــروع کــرد . بعــد از هیــات وقتــی 
ــی شســت  ــا را م ــه ســید داشــت ظــرف ه ک
ــن از واحــد  ــه گفت ــم َکمــک شــروع کــرد ب َک
آمــوزش خودشــان کــه چــه برنامــه ی ســنگین 
و ودلپذیــری دارنــد . و ســید گفــت از امیر آبــاد 
نجــف آبــاد کــه محــروم اســت و از »بچــه های 
آســمان« کــه از پارســال هــر پنجشــنبه می رونــد 
بــرای مبــارزه بــا بی عدالتــی از جنس آموزشــی.  
ــودکان  ــه ک ــد ب ــوزش می دهن ــد و آم ــی رون م
ــا صــد هــا مشــکل دســت و  محرومــی کــه ب
پنجــه نــرم می کننــد . ســید گفــت از آمــوزش 
و پــرورش و اینکــه چــه هــا کشــیده اند بــرای 

مجــوز و همیــن طــور از جوانمــردی مــردی در 
شــورای شــهر کــه کمــک کــرد باالخــره مجــوز 
و معرفــی نامــه داده شــود . او گفــت و گفــت و 
مــن فقــط گــوش میکــردم بــه ایــن همــه درد، 
ــا را  ــه خانواده ه ــادی چگون ــار اقتص ــه فش ک
ــود  ــتمی خ ــر کاس هش ــد پس ــاب می کن مج
ــر کار و  ــتد س ــد بفرس ــب درآم ــرای کس را ب
معــدود افــرادی کــه بــاال می آینــد )کــه معمــوال 
ــور  ــول کنک ــت غ ــتند( پش ــا هس ــر ه از دخت
می ماننــد چــون حتــی پــول ندارنــد یــک 
کتــاب تســت بخرنــد .او مــی گفــت از مــوارد 
زیــادی مثــل این  کــه فقــر و اعتیــاد پدرخانواده 
چــه مــی کنــد و مــادری کــه گریــه مــی کــرد 
بــرای پســر ســینزده چهــارده ســاله اش ؛ مادری 
کــه اجــازه میــداد در خانــه ســیگار بکشــد بــه 
امیــد آنکــه جــای دیگــری نــرود وامیــدی کــه 

هیــچ ســرانجامی نداشــت .
و امــا ایــن بــار مــن گفتــم . گفتــم از مطالبــه 
گــری بــرای عدالــت . از بحــث کردن ریشــه ای 
در بــاب عدالــت . از واحــد آمــوزش خودمــان 
و پرونــده ی عدالتــی کــه بــاز شــده بــرای ورود 
جــدی بــه بحــث .از اینکــه ایــن نابرابــری هــا 
ــد ، از  ــه می گیرن ــا ریش ــا از کج ــض ه و تبعی
ســاختار هایــی کــه چــه بخواهــی چــه نخواهی 
نتیجــه شــان ظلــم اســت . گفتــم از اینکــه بایــد 
مطالعــه کــرد ، تفکــر کــرد ، صحبــت کــرد و به 
میــدان آمــد و جنگیــد . اینکــه چگونــه مدرنیته 
ــری ایجــاد  ــوژی نابراب ــی شــدن وتکنول وجهان
ــه  ــی چگون ــت آموزش ــه کیفی ــد . اینک می کنن
ــده  ــدارس ش ــخره ی م ــوع مس ــه ی تن بازیچ
ــذب  ــت ج ــا کیفی ــان ب ــه معلم ــه چگون .اینک
ــی  ــن یعن ــوند و ای ــی می ش ــدارس غیرانتفاع م
هرکــه پــول دارد آمــوزش باکیفیــت تــر دریافت 
ــت  ــدون عدال ــه ب ــم از اینک ــد . و گفت می کن
وجــود مــا پــوچ و بــی معنــی اســت ؛ عدالــت 
هویــت ماســت و چــرا بایــد عدالــت را فریــاد 
بزنیــم .و اصــا چگونــه بایــد عدالــت را فریــاد 

بزنیــم .

و بــاز ســید گفــت . گفــت از برنامه هایشــان 
و از آمــوزش درســی بــه صــد و شــصت 
ــی  ــالن و مرب ــردن س ــور ک ــوز و ج ــش آم دان
ورزشــی و کاس هــا ی خط و نقاشــی وآوردن 
مشــاور بــرای دانــش آمــوزان و خانــواده هــا و 
اینکــه برنامــه ی جــدی دارنــد بــرای مطالعــه ی 
جدی تــر در ریشــه هــای ایــن بــی عدالتــی هــا.

ــده  ــه قــدری پراکن ــن حــرف هــا ب شــاید ای
باشــند کــه خواننــده را برنجانــد امــا قضیــه ایــن 
ــه  ــی اســت ک ــت ارزش و مفهوم اســت ؛ عدال
ایثــار گرتریــن افــراد جامعــه بایــد بــه ســراغش 
برونــد کــه اگــر نرونــد همــه ی ارزش هــا فــرو 
ــده  ــنگین برعه ــه ی س ــن وظیف ــد و ای می ریزن
ــرای  ــدی ب ــده ی دانشــجو اســت .دردمن و برازن
عدالــت در حرف حــرِف دانشــجو تعریف شــده 
اســت ولــی وامصیبتــا کــه دانشــجوی ما ســرش 
گــرم بازیچه هایی اســت کــه خود دردنــد و درد 
آور و چــه ظلــم بزرگــی ســت ایــن بازیچه هــا 
ــت و  ــه عدال ــارزه علی ــم مب ــر بگوی ــق ت ــا دقی ی
عدالــت خواهــی .تبعیــض و بــی عدالتــی علــل 
ــا شــاید علــت وجــود همــه ی  ــراوان دارد ام ف
ــی دانشــجو باشــد .  ــی تفاوت ــن علــت هــا ب ای

ایــن موجــب اصلــی رنجــش هاســت .
و ختــم کام ؛ امــروز روزی نیســت کــه تنهــا 
بــا فریــاد زدن و غرغــر کــردن کاری بــه پیــش 
ــه  ــد مطالع ــه بای ــم ک ــاره می گوی ــرود ودو ب ب
کــرد ، تفکــر کــرد ، صحبــت کــرد و بــه میــدان 
آمــد و جنگیــد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه  

پرونــده ی عدالــت همچنــان بــاز اســت ...
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چنــدی پیــش کتابــی را بــا عنــوان 100 دیکتاتور 
ــی زدم. در  ــورن ورق م ــل کات ــته نایج ــخ نوش تاری
ــده  ــخاص مطرح ش ــیاری از اش ــودن بس ــی ب جان
ــر ســر  ــی ب ــاب شــکی نیســت، دعوای ــن کت در ای
ــتالین و  ــر، موســولینی و اس ــودن هیتل ــور ب دیکتات
ــا  ــئله اینج ــا مس ــم. ام ــا نداری ــل آدم ه ــن قبی از ای
اســت؛که نویســنده ی کتــاب در فهــم بزرگ تریــن 
دیکتاتورهــای جهــان، بیشــتر از اینکــه بــه اعمــال 
افــراد نــگاه کنــد بــا نگاهــی ایدئولوژیک لیبــرال به 
قضیــه نــگاه کرده اســت. نویســنده در تاریــخ قــرن 
بیســتم بیشــتر بــه جریــان چــپ پرداختــه اســت 
ــت ها  ــان دادن کمونیس ــور نش ــدش دیکتات و قص
ــف  ــنده در تعری ــی نویس ــار اصل ــت. دو معی اس
ــودرأی  ــزی و خ ــوری، خونری ــت و دیکتات جنای
بــودن اســت. نویســنده در کتاب از فیدل کاســترو و 
باتیســتا،طرفین درگیــری در انقــاب کوبــا، به عنوان 
ــور  ــن دو دیکتات ــرده  اســت.اینکه ای ــور نام ب دیکتات
ــد.  ــی می طلب ــی مفصل ــه خــود بحث ــا ن ــد ی بوده ان
مــن می خواهــم از نویســنده ســؤالی بپرســیم کــه 
آیــا ترومــن رئیس جمهــور آمریــکا در جنــگ 
ــا  ــت ی ــر اس ــر و جانی ت ــی دوم دیکتاتورت جهان

جمیــع دیکتاتورهــای موجــود در ایــن کتــاب؟
ــه اســتفاده  فقــط یــک اقــدام ترومــن دســتور ب
ــه  ــه بمــب ب ــی ک از بمــب هســته ای اســت. زمان
هیروشــیما اصابــت کــرد قریــب بــه 140 هــزار نفر 
در ایــن شــهر جــان خــود را از دســت دادنــد. اثرات 
امــواج رادیواکتیــو هنــوز در این شــهر قابل مشــاهده 
اســت. بعدازایــن حملــه رئیس جمهــور آمریــکا بــه 
ژاپنی هــا پیــام داد اگــر تســلیم نشــوید دوبــاره بــه 
ژاپــن حملــه هســته ای می کنیــم. ژاپنی هــا زمانــی 
کــه شــروط اســتعماری و ظالمانــه ی آمریکایی ها را 
نپذیرفتنــد دومیــن بمــب هســته ای نیــز در ناکازاکی 
فــرود آمد.نتایــج اولیــه آن حــدود ۸0 هــزار کشــته 
بــود. ژاپــن کــه دیــد بــا ایــن رونــد چیــزی از مردم 

کشــورش باقــی نمی مانــد تســلیم شــد.
بایــد از نویســنده پرســید، کــدام دیکتاتــور ایــن 
تعــداد از مــردم بی گنــاه و بی دفــاع را بــه خــاک و 
خــون کشــیده اســت؟!آیا ایــن دیکتاتــوری نیســت 
کــه اگــر حــرف مــا را قبــول نکنیــد همــه ی شــما 
ــی  ــانه ها بگوی ــر رس ــد در براب ــیم؟ بع را می کش
کــه مــا بــرای دفــاع از آزادی و ارزش هــای 
ــن  ــم. ای ــدام زدی ــن اق ــه ای ــت ب ــی دس آمریکای
ــن  ــت؟!امروز بزرگ تری ــم اس ــر فاشیس ــر غی مگ
ــاب آزادی و رأی  ــت نق ــری در پش ــات بش جنای
ــی  ــوری جهان ــت. دیکتات ــده اس ــردم مخفی ش م
از دیکتاتــوری علیــه یــک ملــت بزرگ تــر و 
خطرناک تــر اســت؛ و از ایــن عجیب تــر همراهــی 
بســیاری از متفکــران و استراتژیســت هــای لیبــرال 
بــا ایــن اقدامــات وحشــیانه اســت؛ ماننــد حمایــت 
ــک و  ــن کرکپاتری ــا، جی ــون فوکویام ــرادی چ اف
نورمــن پادهورتز»کــه از منادیان لیبرالیســم هســتند« 
نامــه  در  پســر،  بــوش  جنگ افروزی هــای  از 
ــرال در  ــن لیب ــر از متفکری ــش از 30 نف مشــهور بی
ســال 2001 از اقدامــات تافی جویانــه بــوش 
علیــه ملت هــای خاورمیانــه در افغانســتان، عــراق، 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــه بهان ــران و فلســطین  ب ســوریه، ای
ــوز  ــه هن ــدون آنک ــد ، ب ــاع کردن ــت دف تروریس
عوامــل حمله خودســاخته 11 ســپتامبر تعیین شــده 

ــوند. ــرکوب ش ــوم و س ــراد محک ــان اف و هم

محمد امین برهانی
مکانیک 93

دیکتاتور کیست؟
نابرابری آموزشی



صفحه8 نشریه دانشجویی صبح دانشگاه-هفته سوم آذر-شماره 58

ــه  ــوان ب ــا عن ــه ای ب ــر نام ــای اخی در روزه
»پایــان آمــد ایــن دفتر/حکایــت همچنــان 
ــور در  ــژه رئیس جمه ــتیار وی ــت« از دس باقیس
ــوق شــهروندی در فضــای مجــازی  ــور حق ام
ــت  ــهین دخ ــه در آن ش ــت؛ ک ــده اس منتشرش
مــوالوردی اســتعفای خــود را از دســتیاری 
امــور حقــوق شــهروندی اعــام مــی دارد. 
ــون  ــتعفایش را قان ــل اس ــود دلی ــه خ او در نام
ــد.  ــر می کن ــری بازنشســتگان ذک ــع به کارگی من
قانــون منــع به کارگیــری بازنشســتگان یکــی از 
جنجالی تریــن قوانینــی بــود کــه طــی ســال های 
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــط مجل ــر توس اخی
ــد  ــث ش ــه باع ــی ک ــید. قانون ــب رس تصوی
ــاالی  ــای ب ــران کان و رده ه ــیاری از مدی بس
کشــور ناچــار به تــرک صندلــی و ســمت خود 
بشــوند. ایــن مقالــه بــه گوشــه ای از چالش های 

ــردازد. ــون می پ ــن قان ــش روی ای پی
شــهین دخــت مــاوردی فعــال حقــوق زنان 
دوران کارشناســی خــود را در دانشــگاه شــهید 
بهشــتی در رشــته حقــوق گذرانــده و ســپس از 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی مــدرک کارشناســی 
خــود را اخــذ نمــود. مــوالوردی اذعــان می کند 
انتخــاب موضــوع مرتبــط با مســائل زنــان برای 
پایان نامه دوره ی کارشناســی ارشــدش و بررسی 
اقدامــات بین المللــی مقابلــه بــا خشــونت علیــه 
ــر فعالیت هــای وی درزمینــه ی  ــان آغــازی ب زن

مســائل حقــوق زنــان محســوب می شــود.
 مســئولیت در دولــت ســید محمــد خاتمــی 
ــز  ــل مرک ــات بین المل ــر ارتباط ــوان مدی ــا عن ب
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــارکت زن ــور مش ام
اولیــن حضــور او در کابینــه ی دولتی به حســاب 

می آیــد.
ــوان معــاون امــور  او پیــش از انتخــاب به عن
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری در کابینه ی 
حســن روحانــی، دبیــر کل جمعیــت حمایت از 
حقــوق بشــر زنــان و مســئول کمیتــه حقوقــی 

ائتــاف اســامی زنــان بــود.
ــت  ــهین دخ ــت ش ــت مدیری ــازمان تح س
ــر  ــت تدبی ــال اول دول ــار س ــاوردی در چه م
ــد در دوره ی ریاســت جمهــوری محمــد  و امی
ــام  ــه بان ــت ک ــده اس ــذاری ش ــی بنیان گ خاتم
مرکــز امــور مشــارکت زنــان آغــاز بــه کار نمود 
ــه  ــام آن ب ــژاد، ن و در دولــت محمــود احمدی ن

مرکــز امــور زنــان و خانــواده تغییــر یافــت!
سیاســت ها و مواضع مــوالوردی در ســازمان 
تحــت مدیریتــش در دولــت محمــد خاتمــی و 
حســن روحانــی همــواره موردانتقــاد منتقدیــن 
می باشــد. مواضعــی همچــون عقیم ســازی 
زنــان کارتــون خــواب، تأکیــد شــدید حضــور 
زنــان در بــازار کار بــدون در نظــر گرفتــن 
معضــات کمبــود فرصت هــای شــغلی مــردان 
سرپرســت خانــوار، ســفرهای غربــی ایشــان و 
دیدارهــای مشــکوک بــا افــرادی همچــون پاپ، 
ــتی و  ــت های فمینیس ــرای سیاس ــن اج همچنی
غــرب گرایانــه، سیاســت هایی کــه ســند 2030 

ــد. ــاب می آی ــا به حس ــازترین آن ه خبرس
ایــن فمینیســت دولتــی در دولــت دوازدهــم 
ــن  ــکار در ای ــه ابت ــه معصوم ــود را ب ــای خ ج
ادامه دهنــده  ابتــکار  تــا  می دهــد  ســازمان 
سیاســت های وی باشــد و رئیس جمهــور او 

ــوق  ــور حق ــود در ام ــژه خ ــتیار وی ــه دس را ب
ــد. ــوب می نمای ــهروندی منص ش

ــه  ــوان ب ــا عن ــه ای ب ــر نام ــای اخی در روزه
»پایــان آمــد ایــن دفتر/حکایــت همچنــان 
باقیســت« از او در فضــای مجــازی منتشرشــده 
اســت کــه در آن اســتعفای خــود را از دســتیاری 

ــی دارد. ــام م ــهروندی اع ــوق ش ــور حق ام
نامــه خــود  شــهیندخت مــوالوردی در 
ــری  ــع به کارگی ــون من ــتعفایش را قان ــل اس دلی
ــل  ــتثنا قائ ــد و از اس ــر می کن ــتگان ذک بازنشس
نشــدن بــرای بازخریــد شــدگان در ایــن قانــون 
انتقــاد کــرده و ایــن تفســیر را »رویــه ای غلــط« 

ــده اســت. نامی
ــوق  ــور حق ــی در ام ــتیار پیشــین روحان دس
ــاد  ــن انتق ــده، ضم ــه یادش ــهروندی در نام ش
بــه اینکــه قانــون ممنوعیــت به کارگیــری 
ــرای  ــی ب ــا صــدور حکــم کل بازنشســتگان »ب
ــد«،  ــت نمی کن ــی تبعی ــچ منطق ــگان، از هی هم
ــی آن  ــوب و عقان ــه »مطل ــت ک ــته اس نوش
ــم و  ــیب مای ــا ش ــی ب ــن قانون ــه چنی ــود ک ب
به صــورت تدریجــی تــا پایــان دولــت دوازدهم 

ــد.« ــدا کن ــی پی ــه اجرای زمین
ــم  ــر ه ــام دیگ ــوالوردی 9 مق ــال م ــه دنب ب
ــر ریاســت  ــه دفت ــود را ب ــتعفای خ ــه ی اس نام
جمهــوری ارســال کردنــد و بــا اســتعفای آنــان 

موافقــت شــد.
قانــون منع به کارگیــری بازنشســتگان یکی از 
جنجالی تریــن قوانینــی بــود کــه طــی ســال های 
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــط مجل ــر توس اخی
ــد  ــث ش ــه باع ــی ک ــید. قانون ــب رس تصوی
ــاالی  ــای ب ــران کان و رده ه ــیاری از مدی بس
کشــور ناچــار به تــرک صندلــی و ســمت خود 
بشــوند. یکــی از اهــداف این قانــون اســتفاده از 
ــت  ــر نســل مدیری ــا و تغیی ــت جوان تر ه ظرفی

در کشــور اســت.
ــی روز  ــه علن ــس در جلس ــدگان مجل نماین
سه شــنبه، 2 مردادمــاه 97، طــرح اصــاح قانــون 
ــا ۸0  ممنوعیــت به کارگیــری بازنشســتگان را ب

درصــد آرای مجلــس تصویــب کردنــد.
ــت  ــرای ممنوعی ــی ب ــز قوانین ــن نی پیش ازای
اشــتغال بازنشســتگان در نهادهــای دولتــی 
ــا برخــی از ســمت ها از  ــود ام تصویب شــده ب
آن اســتثنا شــده بودنــد که ازجملــه آن هــا، وزرا، 
نماینــدگان مجلــس، اســتانداران، معاونــان وزرا، 
ــران نهادهــای  ــان اســتاندار، ســفرا و مدی معاون

زیــر نظــر رهبــر جمهــوری اســامی بودنــد.

ــس  ــر مجل ــه ی اخی ــاس مصوب ــر اس ــا ب ام
اســتانداران، معاونــان وزرا و اســتانداران و ســفرا 

از ایــن قانــون اســتثنا نیســتند.
اول  معــاون  قــوه،  ســه  رؤســای  البتــه 
رئیس جمهــور، وزرا و معاونیــن رئیس جمهــور 
ــتثنا  ــون اس ــن قان ــس از ای ــدگان مجل و نماین

شــده اند.
ــه ی مجلــس،  ــن مصوب ــب ای ــس از تصوی پ
نماینــدگان اعــام کردنــد کــه پــس از اجــرای 
ــر دولتــی ســمت  ــد 1690 مدی ــون بای ــن قان ای

خــود را تــرک کننــد.
ایــن مصوبــه حــدود  طبــق  هم چنیــن 
17 اســتاندار و ۸0 معــاون اســتاندار بایــد از 

کننــد. کناره گیــری  خــود  ســمت های 
ــد در  ــون در صــورت اجــرا می توان ــن قان ای
ــادی  ــرات زی ــز اث ــط آموزشــی کشــور نی محی
داشــته باشــد زیــرا طبــق ایــن قانــون معلمــان 
ــد  ــون خواهن ــن قان ــامل ای ــز ش ــته نی بازنشس
ــته  ــال بازنشس ــس از 30 س ــاً پ ــد و طبیعت ش
بازنشســته  اســاتید  و همچنیــن  می شــوند 
دانشــگاه می تواننــد در فعالیت هــای علمــی 
حضورداشــته باشــند، ولــی نمی تواننــد تدریس 
کننــد و اگــر بخواهنــد ســمت مدیریــت را بــه 
ــر  ــز امکان پذی ــد ایــن موضــوع نی عهــده بگیرن
ــرای  ــون فضــا ب ــن قان ــا ای ــن ب نیســت؛ بنابرای
ــا خواهــد شــد. ــزه مهی اســاتید جــوان و باانگی
کلیــه  کــه  مدعی انــد  افــراد  از  برخــی  
ســمت های مدیــرکل بــه بــاال در بخــش 
دولتــی کشــور طــی 4 دهــه گذشــته تنهــا بیــن 
حداکثــر 3 هــزار نفــر مدیر جابه جاشــده اســت 
ــت  ــدرت فرص ــته به ن ــه بس ــن حلق ــز ای و ج
ــازه  ــای ت ــد و نگر ش ه ــای جدی ــرای چهره ه ب

ــت. ــده اس ایجادش
ــی  ــا تمام ــون ب ــن قان ــر ای ــال حاض در ح
فوایــدی کــه بــرای مشــاغل جوانــان و همچنین 
ایجــاد فضــای خاقیــت و شــور و انگیــزه برای 
ــد داشــت،  ــی کشــور خواه ــای دولت فعالیت ه
ــه  ــس شــورای اســامی ب ــا از ســوی مجل تنه

ــب رســیده اســت. تصوی
 ایــن قانــون در تاریــخ 24 شــهریور 97 
ــای  ــرا در نهاده ــت اج ــور جه ــه رئیس جمه ب
دولتــی اباغ شــده اســت امــا باگذشــت دو مــاه 
ــر  ــه تغیی ــون هیچ گون ــن قان ــاغ ای ــم از اب و نی
و جایگزینــی افــراد بازنشســته از ســوی دولــت 

ــود. ــاهده نمی ش مش
ــه  ــون ب ــه مــوالوردی ایــن قان ــه گفت ــه ب البت

شــیبی مایــم جهــت اجرا نیازمند اســت. شــاید 
ــتن  ــی برداش ــه مایم ــیبی ب ــور ایشــان ش منظ
تحریم هــا از ســوی وزارت خارجــه اســت کــه 
ــر  ــاف، صاف ت ــط ص ــیب از خ ــن ش ــه ای البت
ــی  هــم هســت و در محاســبات مهندســی حت
ــه  ــه شــیب منفــی گرایــش دارد و البت بیشــتر ب
شــاید حقوق دانــان آن را شــیب مایم محاســبه 

می کننــد.
 طبــق ایــن قانــون عــدم تمکیــن از آن بــرای 

ســوابق مدیــران تخلــف محســوب می شــود.
اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آیــا 
قــوه ی مجریــه به تنهایــی قــادر بــه برخــورد بــا 

ــر خــود می باشــد؟ 1690 مدی
کابینــه ی دولــت دکتــر روحانــی بــا میانگیــن 
ــن  ــات ای ــر ارتباط ــه وزی ــال ک ــنی 57 س س
میانگیــن را به تنهایــی از 62 ســال بــه ایــن 
ــن ســنی کشــور کــه  ــا میانگی عــدد رســانده ب
ــال را  ــدد 31 س ــماری ع ــن سرش ــق آخری طب
ــا شــکاف نســلی قابل تأملــی  نشــان می دهــد ب
ــاد  ــدم اعتم ــان دهنده ع ــت و نش ــه اس مواج

رئیس جمهــور بــه جوانــان می باشــد.
انتقــادات اخیــر فــراوان مدیــران قــوه ی 
مجریــه از ایــن قانــون و اســتعفای مــوالوردی 
ــای ایــن مطلــب  و 9 مقــام دولتــی دیگــر گوی
به جــای  ایــن 1690 مدیــر  می باشــد کــه 
ــری  ــای دیگ ــا روش ه ــون، ب ــرپیچی از قان س
هســتند.  مصوبــه  ایــن  زدن  دور  درصــدد 
روش هایــی ازجملــه فشــار بــه مجلــس و 
قــوه ی مجریــه جهــت قائــل شــدن اســتثناهای 
بیشــتر تــا قانــون آنــان را مجبــور نکنــد از دایره 

ــد. ــاره روی کنن ــت کن مدیری
ــه ی  ــد الزم ــان می ده ــر نش ــی اخی حواش
اجــرای قانــون منــع به کارگیــری بازنشســتگان 
برخــورد قاطعانــه از ســوی ســه قــوه می باشــد.
همچنیــن پیشــنهاد مــا بــه حقــوق دان محترم 
دولــت خانــم مــاوردی ایــن اســت کــه 
ــازی در  ــتعفا و ب ــه ی اس ــتن نام ــای نوش به ج
زمیــن مدیــران ژن خــوب دولتــی بــرای ایجــاد 
فرصت هــای شــغلی بیشــتر بــرای بانــوان هــم 
ــاغل  ــن مش ــای گرفت ــت، به ج ــده اس ــه ش ک
پــدران سرپرســت خانــواده از ظرفیت هــای 
انبــوه ایجــاد شــغل در ایــن مصوبــه ی مجلــس 
اســتفاده کننــد و بــا اجــرای ایــن قانــون 
ــه  ــق روحی ــل طب ــه؛ الاق ــه ن ــان ک ــه جوان ب
فمینیستی شــان بــه زنــان جــوان کشــور فرصت 

ــد. شــغلی بدهن
ــکاری  ــزان بی ــار می ــز آم ــه مرک ــد ک بمان
جوانــان را 21.۸ درصــد محاســبه کــرده اســت 
کــه ایــن آمــار دو برابــر نــرخ متوســط بیــکاری 

ــت. ــور اس در کش
ــه  ــان مثل اینک ــکات جوان ــام مش ــا تم  ب
دســت ودلش  همچنــان  مجریــه  قــوه ی 
بــه گرفتــن صندلــی ریاســت از مدیــران 

نمــی رود. ازکارافتــاده اش 
ــا  ــون ت ــن قان ــرای ای ــد اج ــد دی ــال بای ح
چــه میــزان بــه طــول می انجامــد و البتــه 
ــوص  ــردم و بخص ــات م ــزای مطالب ــر بس تأثی
جوانــان کشــور از نماینــدگان و رئیس جمهــور 
ــرح  ــن ط ــریع تر ای ــه س ــر چ ــرای ه را در اج

نمی تــوان نادیــده گرفــت.

سمانه صابریانحکایت بی اعتمادی به جوانان همچنان باقی است...
معدن 95
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ــان  ــران میزب ــان 97، ته ــنبه 2۸ آب روز دوش
ــود.  ــت ب ــی هان ــس جرم ــه انگلی ــر خارج وزی
ــا محمدجــواد  ــت ب ــی هان ــدار جرم ــس از دی پ
ظریــف انتشــار محتــوای ســخنان هانــت 
واکنش هــای مختلفــی از ســوی رســانه های 
داخلــی و خارجــی بــه ســخنان وزیــر خارجــه 
انگلیــس صــورت گرفــت. بــا بررســی ســخنان 
هانــت می تــوان چندیــن نکتــه را دریافــت کــه 
زنــده کننــده خاطــرات تقریبــاً 100 ســال پیــش 
ــخنرانی  ــت در س ــس اســت. هان ــران و انگلی ای
ــژه و  ــگاه وی ــر جای ــد ب ــر تأکی ــاوه ب ــود ع خ
پرنفــوذ انگلیــس در خاورمیانــه در چندین نوبت 
ــه حــوادث جنــگ جهانــی اول داد  ارجاعاتــی ب
و هشــدار داد:»رویدادهــای کوچــک ممکــن 
اســت منجــر بــه یــک فاجعــه در مقیــاس جنگ 
ــگاه اول خیلــی  ــی اول شــود«. شــاید در ن جهان
چیــز عجیبــی بــه نظــر نرســد امــا توجه بــه چند 
ــت در  ــه هان ــت اســت: این ک ــز اهمی ــه حائ نکت
پایتخــت ایــران بســیار بــر عواقب جنــگ جهانی 
ــد  ــط هشــدار می ده ــد و مرتب ــد می کن اول تأکی
ــان  ــب حرکاتش ــف مراق ــای مختل ــه دولت ه ک
بــرای جلوگیــری از حادثــه باشــند. نکتــه دیگــر 
بی بی ســی  شــبکه  آبــان  روز 1۸  در  اینکــه 
فارســی گزارشــی بــا عنــوان "صدســال پیــش در 
ایــران چــه خبــر بــوده خــوردن گوشــت انســان 
در ســرزمین گرســنگان شــاه" منتشــر کرد درست 
ــه  ــر خارج ــو وزی ــک پمپئ ــان روز مای در هم
بی بی ســی  بــا  مصاحبــه  در  ایاالت متحــده 
می خواهنــد  اگــر  ایــران  گفت:»رهبــران 
ــی  ــد تصمیمات ــد بای ــذا بخورن ــان غ مردمانش
بگیرنــد و  حــرف امریــکا را گــوش دهنــد.« بــا 
کنــار هــم چیــدن ایــن اتفاقــات می تــوان از یــک 
راهبــرد واحــد بیــن وزرای خارجــه انگلیــس و 
ــخن  ــی س ــی فارس ــبکه بی بی س ــکا و ش آمری
گفــت، ســخن گفــت از اینکــه  ایــران بــا تــداوم 
ــرب  ــته های غ ــر خواس ــود در براب ــت خ مقاوم
ــی اول  ــگ جهان ــوادث جن ــار ح ــد در انتظ بای
ــه  ــی اول چ ــگ جهان ــاً در جن ــا دقیق ــد ام باش
ــاده کــه ســال ها انگلســتان  ــران افت اتفاقــی در ای
ــًا  ــا نهایت ــردن ی ــی ک ــاندن، مخف ــعی در پوش س
ــکار نقــش خــود در آن ماجــرا داشــته اســت  ان
و اکنــون این گونــه هماهنــگ بــا رســانه و 
متحدانــش آن را به نوعــی مطــرح می کنــد. اکثــر 
مــردم ایــران اطــاع از قحطی جنگ جهانــی اول 
ــردن  ــی ک ــوان  مخف ــل آن را می ت ــد و دلی ندارن
تمــام اســناد تاریخــی راجــع بــه آن موضــوع در 
ــد  ــا چن ــه شــما ت ــان دانســت، به نحوی ک آن زم
ــی  ــش به ســختی می توانســتید اطاعات ــال پی س
راجــع بــه آن پیــدا کنیــد. ازجمله معــدود منابعی 
کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، کتــاب قحطــی 
بــزرگ بــه قلــم محمدقلــی مجــد، محقــق ایرانی 
ــود را  ــای خ ــه پژوهش ه ــت ک ــم آمریکاس مقی
درزمینــه ی قحطــی بــزرگ در ایــران بــا تکیه بــر 
اســناد و مــدارک و گزارش هــای آرشــیو وزارت 
خارجــه آمریــکا ،اخبــار و اطاعــات موجــود در 
روزنامه هــای آن موقــع به ویــژه روزنامــه رعــد و 
ایــران و خاطرات افســران و فرماندهان انگلیســی 
حاضــر در ایــران در جنــگ جهانــی اول بــه پایان 
بــرده اســت. در ایــن مقالــه ســعی می کنیــم بــا 
ــی  ــاب قحط ــن کت ــمت هایی از مت آوردن قس

ــات  ــه اطاع ــن حادث ــه ای ــبت ب ــزرگ نس ب
مختصــری ارائــه کنیــم.

1(14 فوریــه 191۸ دکتــر ســاموئل جــردن، 
رئیــس کالــج آمریکایــی: تنهــا در تهــران 40 هــزار 
بینــوا وجــود دارد. مــردم مردار حیوانــات می خورند 

ــد.  ــر راه می گذارن ــود را س ــوزادان خ ــان ن زن
2(سرلشــکر دنســترویل، فرمانــده نیروهــای 
ــار 191۸ :  ــران در به ــه ای ــی ب ــم انگلیس مهاج
در خیابــان اصلــی شــهر، کنــار جســد پســری 
ــود در  ــن ب ــم. روش ــور کردی ــاله عب ــه نه س ک
همــان روز مــرده بــود. صورتش میــان گل والی 
ــود و مــردم از دو ســویش عــادی  پنهان شــده ب
عبــور می کردنــد گویــی او هــم یکــی از موانــع 

عــادی ســر راه اســت.
3(فرانســیس وایــت دبیــر ســفارت آمریــکا 
در بغــداد طــی ســفرش بــه ایــران می نویســد:» 
مــردم از ناچــاری علــف و یونجــه می خورنــد 
و یــا دانه هــای گنــدم را از میــان ســرگین 
حیوانــات بارکــش در جاده هــا درآورده و از 
آن نــان درســت می کننــد دیــدن نــزاع کــودکان 
و ســگ ها بــر ســر الشــه حیوانــات و یــا 
ــه  ــان ریخت ــه در خیاب ــای ک ــب زباله ه تصاح

ــادی نیســت.« ــری غیرع شــده ام
در  آمریــکا  کنســول  4(ادیســون ســاوثرد 
ــتان  ــران در تابس ــود در ای ــژه خ ــت وی مأموری
ــردار  ــه م ــدم ک ــنه ای را دی ــردم گرس 191۸: »م
ــای  ــه برگه ــد و حریصان ــات را می خورن حیوان
تنــک علف هایــی را کــه هنــوز آفتــاب تابســتان 
ــه  ــد صحن ــود می بلعیدن ــرده ب ــان نک پژمرده ش
دیگــر مــردم محتضــری بودند کــه در طــول جاده 
ــوزان  ــاب س ــر آفت ــد. زی ــاده بودن ــاک افت ــه خ ب
مگس هــا چشــمان شیشــه ماننــد و به طــور 

غیرطبیعــی بــزرگ آن هــا را می خوردنــد.«
ــه  ــگار مشــهور جنگــی ژانوی 5(داناهــو خبرن
191۸ هنگامی کــه کــه از کنــار روســتایی در 
همــدان کــه از مســیر عبــورش می گذشــت 
توصیــف  این گونــه  را  روســتا  ســاکنان 
کــه  می مانســتند  غول هــای  می کند:»بچــه 
ماه هــا قحطــی آن هــا را بــه مشــتی گــرگ 
زشــت و عبــوس و گرســنه تبدیــل کــرده بــود. 
ــوان  ــگاه حی ــرق ن ــد ب ــان می ش در چشم هایش
ــادران از  ــد. م ــاده ای را دی ــه دام افت ــی ب وحش
اینکــه بــرای گدایی تکــه نانــی نوزادشــان را تنها 
ــت در  ــن اس ــرا ممک ــند زی ــد می هراس بگذارن
غیبــت آنــان کودکانشــان ربــوده و خورده شــود.«

ــد  ــر خری ــی ب ــادی مبن ــای زی گزارش ه
ــط  ــی توس ــواد غذای ــه و م ــب غل عجی
ــام  ــس در آن ای ــربازان روس و انگلی س
محتــرم  خواننــده  کــه  دارد  وجــود 

ــه  ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس را ب
ــاع  ــد ارج ــای مج ــزرگ آق ــی ب ــاب قحط کت

می دهیــم و از ذکــر دقیــق آن هــا صرف نظــر 
می کنیــم. 

در کتــاب قحطــی بــزرگ  دالیــل و مســتندات 
مبنــی بــر کاهــش ده میلیون نفــری جمعیــت 
ایــران طــی 5 ســال و تأثیــر مســتقیم انگلســتان 
ــرای  ــا ب ــاش آن ه ــی و ت ــر قحط ــا ب و روس ه
گســترش قحطــی ارائه شــده، همچنین مســتنداتی 
ــرای مخفــی کــردن  ــر تــاش انگلســتان ب دال ب
قضیــه و انداختــن تقصیــر آن گردن روســیه آمده 
اســت به طوری کــه مطالعــه کتــاب، انســان را بــه 

ــدازد. ــرت می ان حی
به عنوان مثــال؛ راســل وزیرمختــار انگلیــس در 
ایــران در ســال 1914: ایــران بــه وســعت اتریش آلمان 
و فرانســه و جمعیــت آن بیســت میلیــون نفر اســت.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه مورخیــن روس 
و انگلیســی بســیار ســعی کردنــد جمعیــت ایران 
را حــدود 10 میلیــون نفــر ارائــه دهنــد بــا توجــه 
بــه جمعیــت 20 میلیونــی ایــران در ســال 1914 
ــل  ــران حداق ــت ای ــد جمعی ــال 1919 بای در س
ــدول  ــه کال ــود درحالی ک ــر می ب ــون نف 21 میلی
ــر  ــون نف ــران را 10 میلی ــت ای ــایک جمعی و س
ــام  ــود از ارق ــن می ش ــد همچنی ــن می زنن تخمی
باربــر تخمیــن زد جمعیــت در ســال 1919        
11 میلیــون نفــر بــوده یعنــی دســت کم 10 

میلیــون نفــر در قحطــی از بیــن رفتنــد.
 از تاریــخ بایــد درس گرفت.اینکــه انگلیــس، 
ــگ  ــی در جن ــت واقع ــی هولوکاس ــل اصل عام
ــدن  ــته ش ــه کش ــر ب ــوده و منج ــی اول ب جهان
ــی در  ــه حت ــت ک ــده اس ــی ش ــون ایران 10 میلی
ــد ،  ــرده بودن ــرکت نک ــم ش ــی ه ــگ جهان جن
بــدون هیچ گونــه اظهــار ندامــت و عذرخواهــی، 
گســتاخانه هشــدار وقــوع حــوادث مربــوط به آن 
را می دهــد و رســانه دولتــی آن هم زمــان پــروژه 
ترســاندن مــردم ایــران از گرســنگی در صــورت 
بیش ازپیــش  می کنــد،  مطــرح  را  مقاومــت 
دیــدگاه و طــرز نــگاه کــردن غــرب بــه  ایــران را 
ــن  ــر اینکــه باوجودای واضــح می ســازد عجیب ت
همــه مســتندات و دالیــل مبنــی بــر خصومــت 
دیرینــه روبــاه پیــر و همفکرانــش بــا ایــران هنوز 
هــم عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه می تــوان هــم 

ــرد و  ــل ک ــرب عم ــت های غ ــه درخواس ب
هــم شــرافت و حیثیــت ملــی را حفــظ 
ــس  ــی پ ــر ایران ــر ه ــاً اگ ــود. حقیقت نم

ــس  ــر انگلی ــه وزی ــارات متوهمان از اظه
ــه تعصــب و غیــرت ملــی اش برنخــورد  ب

جــای بســی شــگفتی اســت و 

ــًا  ــر اینکــه رســانه های داخلــی  عمدت عجیب ت
از ایــن موضــوع به راحتــی گذشــتند و یــا وادار 
بــه بی تفاوتــی شــدند تــا ایــن تحقیــر و توهین 
بــزرگ انگلســتان بــه هویــت و شــرافت مــردم 

ــه گــوش کســی نرســد. ــران ب ای
اکنــون جنــگ اقتصــادی عــاوه بــر اقتصــاد، 
فرهنــگ و هویــت ما را نشــانه مــی رود، جنگی 
ــی  ــام کاف ــدم اهتم ــل ع ــه دلی ــفانه ب ــه متأس ک
مســئولین بــه درازا کشــیده و نبــود هماهنگــی 
ــان افســران جنــگ اقتصــادی باعــث شــده  می
ــرد.  ــرار بگی ــر ق ــت تأثی ــردم تح ــت م معیش
ولــی آنچــه واضــح هســت دیگــر نــه انگلیــس 
و آمریــکا آن قــدرت ســابق خــود رادارنــد کــه 
ــته های  ــر خواس ــت را در براب ــن مل ــد ای بتوان
ــران  ــت ای ــه مل ــد و ن ــو دربیاورن ــود به زان خ
ــر هجــوم  ــه در براب شــرایط گذشــته را دارد، ک
بیگانــه منفعــل باشــد. وزیــر خارجــه انگلیــس 
پیــش از آنکــه عمــرش بــه ســر برســد بدانــد 
کــه بــر پایــه وهــم و خیــال نمی تــوان ســخن 
ــان  ــرافتش ج ــرای ش ــه ب ــی ک ــت، و ملت گف
ــرارداد.  ــاب ق ــورد خط ــه م ــد را این گون می ده
جالــب اینجاســت رژیــم ســعودی کــه حمایت 
ــه  ــخن وقیحان ــن س ــدگان ای ــه گوین همه جانب
ــته  ــود دارد، سال هاســت نتوانس ــه خ را در عقب
از پــس مــردم پابرهنــه و عشــایر یمــن برآیــد 
و در ایــن حــال وزیــر خارجــه انگلســتان 
ــه  ــی ک ــد ملت ــت می کن ــی جرئ ــه روی ــه چ ب
ــکا  ــرای آمری ــه اش فق ــای روزان پســماند غذاه
ــاز  ــه آغ ــد ب ــد را تهدی ــیر می کن ــا را س و اروپ
جنــگ جهانــی اول کنــد و در پایــان امیــد دارم 
کســانی کــه هنــوز هــم بــه خیرخواهــی غــرب 
ــرت  ــون درس عب دل بســته اند از گذشــته و اکن
ــودی  ــه خ ــردن جبه ــد ک ــا متح ــد و ب گیرن
ــه  ــد ک ــر بدهن ــاه پی ــه روب ــی ب ــی تاریخ درس

ــد ... ــازی نکن ــا دم شــیر ب دیگــر ب
ــد تنهــا شــمارا از دوســتی و رابطــه باکســانی  خداون
نهــی می کنــد کــه در امــر دیــن بــا شــما پیــکار کردنــد و 
شــمارا از خانه هایتــان بیــرون رانــدن یــا بــه بیــرون راندن 
شــما کمــک کردنــد و هــر کــس بــا آنــان رابطه دوســتی 

داشــته باشــد ظالــم و ســتمگر اســت.
 1-Charles Vickery to Secretary of State, 
letter and enclosure, 891. 48/36, February
1918 ,19.
2-Dunsterville, Advantures of Dun-
sterforce, p 80
 3-Caldwell, telegram, 891. 48/44. 
May 4, 1918
 4-Southerd to Vickery,letter and
 memorandum, 891. 48/127,
December, 24,1918.8
5-Donohoe, Persian Expedi- 
tion, pp. 92-93.c
 6-Russell, dispatch 584, 761
1914 ,11 March ,48/91

7-ممتحنه/9

رضا ندریشیر چون گردن گذارد حیله ی روباه را
م.شیمی 95 بررسی کشتار 10 میلیون ایرانی به دست دولت فخیمه ی انگلیس
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سمانه صابریان
معدن 95

نشســت های  مجموعــه  گــپ  نشســت 
صمیمانــه ایســت بــا اســاتید کــه بــا محوریــت 
ــات و  ــان معض ــو و بی ــای گفتگ ــاد فض ایج
ــدف  مشــکات دانشــگاه و دانشــجویان و باه
بهبــود مســائل دانشــگاه شــکل گرفته اســت. که 
اولیــن نشســت آن بــا حضــور اســتاد محســن 
مــداح علــی و اســتاد احســان یزدیــان از اســاتید 
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــرق دانش ــکده ب دانش

ــت. ــکل گرف ش
دانشــجویان یک یــک وارد اتــاق جلســه 
می شــوند و اســتاد مــداح بــدون اینکــه منتظــر 
ــام  ــک س ــه تک ت ــد ب ــجو بمان ــام دانش س

می کنــد.
اســتاد یزدیــان جلســه را بــا آیاتی از ســوره ی 

زخــرف آغــاز می کنــد.
بــه نــام خــدا کــه رحمتــش بی انــدازه اســت و 

مهربانی اش همیشــگی
ــه  ــنگر )2(ک ــاب روش ــه کت ــوگند ب حم)1(س
مــا آن را بــه زبــان عربــی فصیــح و گویــا قــرار 

ــد... ــم کــه در آن تعقــل کنن دادی
اســتاد یزدیــان بحــث و گفتگــو را این گونــه 
ایــن  در  آمده ایــم  امــروز  می کنــد  آغــاز 
ــم اینجــا  ــم، آمده ای ــم گــپ بزنی دورهمــی باه
ــان  ــش های ذهنی م ــی از پرس ــرای برخ ــا ب ت

ــم. ــدا کنی ــخی پی پاس
ــت:  ــوالً این هاس ــجوها معم ــواالت دانش س
ــرا  ــه کار کنیم؟چ ــگاه چ ــت در دانش ــرار اس ق
ــگاه  ــت در دانش ــرار اس ــگاه و ق ــم دانش آمده ای

ــت بشــود؟ چــه دانشــجویی تربی
ایــن ســواالت گاهــا پاســخ های کلــی 
ــه اندیشــمندانی در ســطح دانشــگاه،  ــد ک دارن
پاســخ های کلــی هــم بــرای آن دارنــد و ماهــم 

از محضرشــان اســتفاده می کنیــم.
ــد و  ــود می مان ــه مفق ــک حلق ــا ی ــا اینج ام
آن هــم ایــن اســت کــه جمــع دانشــجویی مــا 
ــه  ــد و چ ــاهده می کن ــکاتی را مش ــه مش چ
راهکارهایــی بــرای این مشــکات دارد و چقدر 

ــر اســت. در بهتــر شــدن اوضــاع دانشــگاه مؤث
در حــال حاضــر تعاریفــی در دانشــگاه وجود 
ــف اســتاد خــوب، دانشــجوی  ــل تعری دارد مث
خــوب، بیاییــد اینجــا بــه ایــن پرســش ها 
پاســخ دهیــم کــه واقعــاً اســتاد خوب کیســت؟ 
دانشــجوی خــوب کیســت؟ و رابطــه ی خــوب 
بیــن اســتاد و دانشــجو چــه رابطــه ای اســت؟

ــان  ــرای خودم ــواالت را ب ــن س ــع ای درواق
به عنــوان یــک مســئله در نظــر بگیریــم و 
ــن  ــم ای ــت ه ــم،  درنهای ــم آن را حــل کنی باه
ــم و  در  ــل کنی ــان دخی ــا را در افکارم راه حل ه
ســبک زندگــی دانشــجویی مان، ســبک زندگــی 

ــم. ــود بیاوری ــه وج ــی ب ــتادی مان تغییرات اس
یزدیــان رو بــه اســتاد مــداح کــه آرام تر اســت 
می کنــد و می گویــد نظــر شــما در مــورد ایــن 

جلســه چیست؟
مــداح لبخنــدی میزنــد و می گویــد راســتش 
ــه ای در  مــن کــه در حــد یــک تمــاس 30 ثانی
ــر  ــا فک ــوده ام ام ــه ب ــوع جلس ــان موض جری
دانشــجویان  از  خیلــی  دغدغــه  می کنــم 
ــا  ــد. ام ــرح کردی ــما مط ــه ش ــت ک همین هاس
فکــر می کنــم جلســه هایی از ایــن نــوع بــه مــا 
کمــک خواهــد کــرد، افکارمــان را مــورد نقــد 
قــرار دهیــم ممکــن اســت در ذهــن من اســتاد، 
موضوعاتــی باشــد کــه از ســوی شــماها مــورد 
ــن  ــت در ذه ــن اس ــرد و ممک ــرار بگی ــد ق نق
شــما چیزهایــی باشــد کــه از ســمت مــن مورد 
ــوع  ــن ن ــی از ای ــرد، گفتگوهای ــرار گی ــد ق نق
کمــک می کنــد، ذهنیــت اســتاد و دانشــجو بــه 
هــم نزدیــک شــود و مــا در کنــار هــم بتوانیــم 

ــم. ــدا کنی ــی پی ــکات راه حل های ــرای مش ب
ــه  ــه اضاف ــه جلس ــی ب ــجویان یکی یک دانش
می شــوند و هنــوز یــک ربعــی از جلســه 
ــود  ــا مشــکل کمب ــاق شــورا ب نگذشــته کــه ات

جــا مواجــه می شــود.
ــان و  ــای یزدی ــه رو صحبت ه ــری دنبال مج
مــداح بــرای جلســه رونــدی تعریــف می کنــد: 

جلســه ایــن هفتــه بــه شــکل بحــث آزاد پیــش 
مــی رود تــا ابتــدا همــه ی دغدغه هایمــان 
ــور  ــول مح ــده ح ــه آین ــود و در هفت ــان ش بی
دهیــم.  ادامــه  را  بحــث  مشــخص تری 
ــواالت و  ــی س ــم اول یکی یک ــنهاد می کن پیش
دغدغه هایمــان را بیــان کنیــم تــا درنهایــت بــه 
ــرای  ــدی از ســواالت برســیم و ب ــک جمع بن ی
ایــن مشــکات بــه کمــک اســاتید راه حــل پیدا 
ــد  ــد و می گوی ــدی میزن ــر لبخن ــم. در آخ کنی
البتــه امیــدوارم پایان جلســه نرســیم بــه عبارت 

ــه کــه هســت... همین
 یکــی از دانشــجویان می گویــد: اســتاد حــاال 
ــم  ــز و امتحــان حــرف بزنی ــم از کویی ــا بیایی م

ــود؟ ــل می ش ــکلی ح مش
استاد یزدیان می گوید:

گاهــی مشــکل مــا همیــن اســت کــه اصــًا 
ــک  ــم این ی ــه مســائل حــرف نمی زنی راجــع ب
مشــکل مهارتــی بــرای مــا به حســاب می آیــد. 
صحبت هایــی کــه هــر فــرد بــه زبــان مــی آورد 
ــه تفکــر اســت و  ــه آن مقدم ــه ای دارد ک مقدم
ایــن تفکــر بــرای شــما ایجــاد دغدغــه خواهــد 
کــرد. فکــر کــردن و عاقانــه تصمیــم گرفتــن 
یکــی از مــواردی اســت کــه گاهــا در جامعــه به 
ــی  ــارت های ــا مه ــم. این ه ــت نمی دهی آن اهمی
اســت کــه تک تــک مــا بایــد یــاد بگیریــم امــا 
ــا در دانشــگاه  ــن مهارت ه ــه ای ــا ب متأســفانه م
ــم کــه  ــاد بگیری ــد ی ــا بای ــم. م ــر می پردازی کمت
ــر را  ــرف همدیگ ــم و ح ــرف بزنی ــوب ح خ

خــوب بشــنویم.
به خاطــر دارم در دوران دانشــجویی ام بعضی 
شــب ها در محیــط خوابــگاه تــا نیمه های شــب 
ــا را  ــور آن ه ــکات کش ــه مش ــم ب می پرداختی
مطــرح و بعضــاً راه حل هایــی هــم برایشــان پیدا 
می کردیــم. گاهــی هــم بــه خودمــان می گفتیــم 
ــا  ــده ای دارد؟ ام ــه فای ــا چ ــن بحث ه ــاال ای ح
همــان تحلیل هــای شــبانه ی در جمع هــای 
دانشــجویی یــک ســاختار در ذهنمــان تشــکیل 
داد کــه بــه مــا کمــک کــرد تــا به تدریــج بهتــر 

فکــر کنیــم.
ــط  ــن جلســه فق ــر ای ــم اگ ــن میگوی اصــاً م
ماهیتــش همیــن حــرف زدن باشــد و بــه هیــچ جا 
ــا اینکــه  هــم ختــم نشــود بازهــم برکــت دارد، ب
مطمئــن هســتم این طــور نمی شــود و این جلســه 
ــت و  ــد گذاش ــر خواه ــا اث ــک م ــده تک ت در آین

ــود. ــرد آن بیــش از این هــا هــم خواهــد ب ب
ــرم  ــه نظ ــب ب ــد خ ــان می گوی ــتاد یزدی اس

ــا. ــان دغدغه ه ــه بی ــد ب ــروع کنی ش
ــن نفــر  ــت اولی ــا درنهای همــه ســاکت اند ام
دل را بــه دریــا میزنــد و می گویــد اجــازه 
دهیــد مــن ســوالی را مطــرح کنــم و بــا خنــده 

ــت. ــال اس ــط رج ــه قح ــد مثل اینک می گوی
آغــاز می کند:»بــه  این گونــه  را  ســوالش 
نظــرم رخــوت و بی انگیزگــی فضــای دانشــگاه 
را گرفتــه اســت ایــن فضــا را چگونــه می شــود 
ــر  ــرای ه ــر ب ــال حاض ــا در ح ــر داد؟م تغیی

درس بایــد حــل تمریــن داشــته باشــیم و حــل 
تمرین هایــی کــه اکثــراً مفیــد نیســتند.ما از ۸ تــا 
12 صبــح بعــد از ســه چهــار ســاعت درس و 
در وقــت ناهــار تــازه بایــد برویــم کاس حــل 
ــروی دم در  ــه خــدا در ایــن ســاعت ب تمرین.ب

ــد.« ــاق اســتاد، اســتاد هــم فحشــت می ده ات
ــد،  ــش می دهن ــو فح ــد نگ ــان می گوی یزدی

نیســتند در اتــاق کــه فحــش بدهنــد!!
ســواالت پشــت ســر هــم مطــرح می شــود و 
نفــر بعــدی ســوالش را این گونــه مطــرح می کنــد:

کنیم؟آمده ایــم  چــه کار  اینجــا  »آمده ایــم 
ــن  ــرار اســت ای ــم! ق ــد بیاموزی ــم مفی یــک عل
علــم را بــرای خودمــان صــرف کنیــم یــا 
ــم  ــم و بروی ــای کنی ــاً اپ ــت نهایت ــرار اس ق
ــور  ــک کش ــم در ی ــرج  کنی ــان را خ و علمم
دیگر؟!اگــر قــرار نیســت پــس چــرا ایــن علــم 
متناســب بــا نیازهــای فعلــی کشــور و جامعــه 
مــا نیســت؟ چــرا علــوم مهندســی بــه شــکل 
ــوزش داده  ــجویان آم ــه دانش ــری ب کاربردی ت
دروسشــان  پزشــکی  نمی شود؟دانشــجویان 
را از تــرم ســه در بیمارســتان ها بــه شــکل 
عملــی آمــوزش می بیننــد، ایــن شــکل از 
آمــوزش چرا بــرای دانشــجویان مهندســی اجرا 
نمی شــود؟در وضعیــت فعلی آموزشــی کشــور 
هــدف از درس خواندن دقیقاً مشــخص نیســت 
گاهــا انتخــاب رشــته ها آن قــدر دقیــق نیســت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــجویان ت ــده دانش ــی دیده ش حت
وارد دانشــگاه می شــوند،با رشــته خودشــان 
دقیقــاً آشــنا نیســتند.فکر می کنــم یک مقــداری 
از مشــکل ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــه ایــن 
ــزار را  ــک اب ــما ی ــی ش ــوع برگردد.وقت موض
می ســازید یــا وقتــی یــک هنرمنــد یک نقاشــی 
را طراحــی می کنــد کاربــردش را می دانــد، 
ــم  ــا می دانی ــا م ــا یــک مهنــدس چطــور؟ آی ام
نهایــت ایــن درس خواندمــان چه خواهد شــد؟ 
ــر درس  ــاتید ه ــت اس ــاز اس ــم نی ــر می کن فک
دروسشــان را مثــل یــک ابــزار در صنعــت به ما 
معرفــی کننــد و بگوینــد فــان درس کاربردش 
در ایــن قســمت از صنعــت تعریــف می شــود.

ــی  ــم وقت ــه می بین ــک مشــکل دیگــر هــم ک ی
واحــد بعضــی  از درس هــا کــم می شــود مثــًا 
ــد،  ــر می کن ــد تغیی ــه دو واح ــد ب ــه واح از س
مباحثــی از درس حــذف می شــوند امــا همــان 
مباحــث حذف شــده در آزمایشــگاه همــان 

ــرد.« ــرار می گی ــوال ق ــورد س ــا م درس از م
یزدیان:»بلــه ایــن نکتــه مهمــی اســت و 
از عــدم برنامه ریــزی دقیــق دروس نشــأت 
ــی  ــای درس ــئول برنامه ه ــی مس ــرد، یعن می گی
بایــد بدانــد زمانــی کــه مباحثــی را از مباحــث 
تئــوری حــذف می کنــد طبیعتــاً بایــد آن 
از بخــش عملــی درس هــم  موضوعــات 

حذف شــوند.«
سواالت پشت سر هم مطرح می شود.

»بنده ورودی 93 دانشــگاه هســتم.ما در شرف 
فارغ التحصیلــی هســتیم و بــا مشــکل نبــود کار 
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مواجهیم.یــا کار نیســت و یــا اگــر هســت بــرای 
ــا کار  ــی م ــم فارغ التحصیل ــد عل ــردی در ح ف
ــای  ــه مهارت ه ــاز ب نیســت، چــون صنعــت نی

عملی تــری دارد.«
»سال به ســال جمعیــت ورودی هــای بــرق 
ــن  ــرای ای ــم ب ــان ه ــد و دلیلش ــاال می برن را ب
ــرق  ــجویان ب ــون دانش ــه چ ــت ک ــن اس کار ای
درس خوان ترنــد ایــن بــه ســود دانشــگاه اســت 
کــه مــن اصــًا ایــن تحلیــل را متوجه نمی شــوم.

بلــه ایــن تحلیــل، چیــزی اســت کــه بایــد ماه ها 
ــرد...« ــر ک روی آن فک

ــه  ــخی ک ــن پاس ــه ای ــد: البت ــداح می گوی م
بــرای ســوال شــما مطرح شــده احتمــاالً جــواب 
ــوده اســت و تاحــدی اشــتباه اســت. دقیقــی نب

یکــی از بچه هــا می گویــد البتــه مــن جــواب 
دیگــری هــم بــرای ایــن موضــوع شــنیده ام یکی 
ــع می گفتند:»هرســال  ــاتید دانشــکده صنای از اس
ســازمان ســنجش بــرای مــا مشــخص می کنــد 
ــاال  ــته را ب ــر رش ــت ه ــزان ظرفی ــه می ــه چ ک

ببریــم.«
اســتاد مــداح بــا خنــده می گویــد البتــه 
فکــر می کنــم آن اســتاد عزیــز هــم پاســخ 
درســتی نداده انــد و موضــوع را به اصطــاح 

پیچانده انــد.
اســتاد یزدیــان میگوینــد خــب هنــوز تعــداد 

ــد! ــه ســاکت مانده ان ــادی هســتند ک زی
 »می خواهــم فلســفه هدیــه دادن دانشــگاه بــه 
رتبه هــای برتــر را بدانــم مــن خــودم هم رتبــه ام 
2۸1 بــود و یک میلیــون و پانصــد هــم گرفتــم. 
ــده و  ــتر ش ــی بیش ــه خیل ــن هدی ــا اآلن ای ام
ــون و ۸00  ــا 16میلی ــه رقمی ه ــه س ــال 96 ب س
تومــان داده انــد و تــازه اگــر دانشــجوی دورقمی 
ــود.  ــی می ش ــر نجوم ــدد دیگ ــن ع ــی ای باش
حســاب کتاب کــردم دیــدم اگــر تــرک تحصیــل 
ــال  ــی دادم و س ــور م ــاره کنک ــردم و دوب می ک
ــم 16  ــن ه ــدم اآلن م ــگاه می ش 96 وارد دانش

میلیــون گرفتــه بــودم. «
یزدیــان می گویــد پــس شــما اآلن معترضیــد 

بــه سیاســت هدیــه دادن بــه رتبــه برترهــا؟
ــن  ــد م ــدد و می گوی ــده می خن ــوال کنن س
ــا 16  ــه آن ه ــرا ب ــم چ ــتم میگوی ــرض نیس معت

ــد! ــا نمی دهن ــه م ــون دادن و ب میلی
شــخصی می گویــد دانشــگاه بــا ایــن کار بــه 
ــر  ــه برت ــا رتب ــد ت ــاج می ده ــر ب ــای برت رتبه ه
جــذب کند.امــا آن قدرهــا هــم موفــق نبــوده و 

ایــن کار نتیجــه عکــس هــم گذاشــته اســت.
دانشــجویی کــه تــا آن زمــان ســاکت مانــده 
اســت دســت می گــذارد روی مشــکل اصلــی و 

ــد: ــرح می کن ــور مط ــوالش را این ط س
»فکــر می کنــم انگیــزه موضوعــی اســت کــه 
ــده  ــول مان ــگاه مغف ــروز دانش ــکات ام در مش
اســت. مــا در دانشــگاه از طرفی دانشــجویانی را 
داریــم کــه بــه خاطــر ســختی های و فشــارهایی 
کــه محتمــل هســتند غــر می زننــد و شــاید تــا 
ــی  ــند و از طرف ــته باش ــق داش ــم ح ــدی ه ح
اســاتیدی را داریــم کــه معترض انــد چــرا 
ــت  ــن اس ــئله ای ــا مس ــپ می زند.ام ــجو ُک دانش
کــه مــا بایــد متوجه باشــیم دانشــجو بــرای تحمل 
ــًا  ــا اص ــزه ای دارد؟ آی ــه انگی ــختی ها چ ــن س ای
ــی  ــگاه وقت ــاال دانش ــود دارد؟ح ــزه ای وج انگی
ــن  ــن گرفت ــد جش ــی را می ببین ــن بی انگیزگ ای
ــه  ــد درحالی ک ــکل می دان ــن مش ــکار ای را راه
اگــر دانشــگاه یــک ســری برنامه هایــی برگــزار 

کنــد کــه دانشــجو بتواند جایــگاه خــودش را در 
رشــته دانشــگاهش پیــدا کنــد و هــدف از درس 
خوانــدش را درک کنــد کمــک بیشــتری خواهد 

کــرد.«
شــما  یعنــی  می گویــد:  یزدیــان  اســتاد 
گرفتــن  بــا  دانشــگاه  بگوییــد  می خواهیــد 
دارد  مــا  کــردن  شــاد  در  ســعی  جشــن ها 
درحالی کــه دلیــل غمگیــن بودنمــان را نمی دانــد؟
ــد :  ــخ می ده ــده پاس ــوال کنن ــخص س ش
نمی گویــم جشــن ها نباشــند شــاید وجــود 
ــکل  ــم مش ــا می گوی ــد ام ــم باش ــا الزم ه آن ه

ــت. ــری اس ــای دیگ ــگاه ج ــروز دانش ام
اســتاد مــداح همــه ی ســواالت و دغدغه هــا را 
در سررســیدش یادداشــت می کنــد شــاید بــه قول 
ــا  ــن دغدغه ه ــس ای ــت از پ ــرار اس ــودش ق خ
راهکارهایــی بــرای آینــده دانشــگاه تعییــن شــود.

ــر  ــروری ب ــیدش و م ــه سررس ــی ب ــا نگاه ب
ســواالت مطرح شــده دانشــجویان می گویــد 
ایــن موضــوع انگیــزه و بی هدفــی چیــزی 
تکــرار  ســواالتتان  در  مــدام  کــه  اســت 
شــد؟حاال می خواهــم بدانــم اصــًا بــرای چــه 

یــد؟ نگیزه ا بی ا
ــده تلــخ بچه هــا بهتریــن جــواب  شــاید خن
بــرای پرســش بدون پاســخی باشــد که همیشــه 
در جســتجوی پاســخش بوده انــد. شــاید انگیــزه 
ــش  ــرد در ذهن ــر ف ــه ه ــت ک ــی اس موضوع
حقیقــت واقعــی آن را جســتجو می کنــد. گاهــی 
بــه پاســخ هایی میرســد و گاه در جوابــش نــاکام 
ــوال  ــن س ــس ای ــدی از پ ــوال بع ــد. س می مان

ــود. ــرح می ش مط
اســتاد بعضــی وقت هــا هــر کاری کــه در 
ــم  ــودم می گوی ــه خ ــود ب ــام می ش ــگاه انج دانش

خــب کــه چــی؟ هــدف چیســت اصــًا بــرای چه؟
ــه نشــأت  ــن جمل ــاً ای ــد دقیق ــداح می گوی م

گرفتــه از همــان موضــوع انگیــزه اســت.
یزدیــان می گویــد: پــس متوجــه شــدیم ایــن 
ناامیــدی و رخــوت ناشــی از بی هدفــی اســت. 
بایــد ببینیــم هرکداممــان چــه چیــزی را بــرای 
ــو  ــی ت ــم. گاه ــرار می دهی ــدف ق ــان ه خودم
ــرار  ــدل خــوب را هــدف ق ــرای خــودت مع ب
ــی  ــتاد شــدن و هیئت علم ــی اس ــی، گاه می ده
شــدن یــا فــان شــغل.این احســاس بی انگیزگی 

مقــدار زیــادی باهــدف مــا متناســب اســت.
روزهــا  ایــن  کردیــد؛  هــدف  از  »صحبــت 
هــدف  بعضی هــا  بــرای  شــدن  هیئت علمــی 
ــا  ــی هیئت علمــی ب شــده اســت. در وضعیــت کنون
مشــکل رکــود علمــی مواجــه اســت. بارهــا دیــده ام 
هیئت علمــی بــه جــای اینکــه خــودش برای کشــور 
رهــاورد علمــی داشــته باشــد، نهایت کار فکری شــان 

ــود.« ــم می ش ــاب خت ــک کت ــه ی ــه ترجم ب
در  موجــود  معضــات  دیگــری  دانشــجوی 
ــد: ــان می کن ــه بی ــی را این گون ــای هیئت علم اعض
ــک هــدف  ــن هیئت علمــی شــدن ی ــه ای »بل
شــده بــرای بعضی هــا کــه وقتــی بــه آن 
ــد  ــوش می کنن ــز را فرام ــد همه چی دســت یافتن
اســاتیدی ســراغ دارم کــه نه تنهــا دغدغــه 
واقعــی علــم ندارنــد حتــی بــه دانشــجو ناامیدی 

و بی انگیزگــی تزریــق می کننــد.«
علمــی  هیئــت   بلــه  می گویــد  مــداح 
ــی علمــی داشــته باشــد  می بایســت هــم توانای
هــم تدریس.بعضــی وقت هــا توانایــی علمی در 
شــخص یافــت می شــود امــا توانایــی تدریــس 

خیــر.
یکــی از بچه هــا می گویــد اصــًا اســتاد 

گاهــی مــا افســرده نیســتیم امــا اســاتید بــه مــا 
ــد. ــق می کنن ــردگی تزری افس

مــداح می گویــد بلــه قبــول دارم ولــی 
ــل  ــم مث ــاتید ه ــت اس ــن اس ــه ممک ــد ک بدانی
شــما بی انگیــزه شــوند و حتــی افســرده باشــند 
ــه شــما  ــن افســردگی را ب و خــب متأســفانه ای

ــد. منتقــل کنن
یزدیــان ادامــه می دهــد بلــه مــا اســاتید 
ــا  ــی وقت ه ــما بعض ــک ش ــل تک ت ــم مث ه
بی انگیــزه می شــویم و گاهــی بایــد از خودمــان 
بپرســیم اآلن تــا ایــن مرحلــه از زندگی مــان بــه 
ــا  ــی اصــًا طــی شــد؟ و خــب گاه چــه هدف

هــم بی انگیــزه می شــویم.
ســواالت در ذهــن دانشــجویان پشــت ســرهم 
شــکل می گیــرد و هرکــدام می خواهنــد از فرصــت 
گپ اســتاد و شــاگردی استفاده کنند و دغدغه هایشان 

را بی تکلــف بــا اســاتید در میــان بگذارند.
ورودی  اســتاد  دو  شــما  می کنــم  »فکــر 
ــرای شــماها مشــکاتی  70 دانشــگاه باشــید. ب
وجــود داشــته کــه  بــرای مــا وجــود نــدارد امــا 
بــا همــه این هــا مــا بازدهــی کمتــری نســبت به 
شــما داریــم. گاهــا از بعضی از اســاتید شــنیده ام 
دوره ی شــما اصــًا کتاب هــای ترجمه شــده 
نبــوده و بــرای حــل کــردن یــک ســوال ممکــن 
بــود هفــت  هشــت ســاعت زمــان صــرف شــود 
ایــن مســائل بــرای مــا وجــود نــدارد، امــا انــگار 
ــارزات  ــه 70 اوج مب ــه ده ــماها باوجوداینک ش
دانشــجویی بــوده، هــم می توانســتید درس 
ــگار 24  ــًا ان ــت کنید.اص ــم فعالی ــد ه بخوانی
ســاعت بــرای شــما 4۸ ســاعت اســت بــرای ما 

ــاعت...« 12 س
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ــت  ــام اس ــه اتم ــم رو ب ــپ کم ک ــان گ      زم
بیــان  بــرای  داوطلب انــد  زیــادی  افــراد  و 
مشــکات،یکی از افــراد بــا اجــازه اســتاد شــروع 

ــد. ــت می کن ــه صحب ب
»ابتــدای صحبتــم می خواهــم از تک تــک 
ــد  ــان کردن ــان را بی ــه دغدغه هایش ــتانی ک دوس
ــکلی  ــم مش ــاس می کن ــا احس ــم ام ــکر کن تش
کــه خیلــی از مــا بــا آن درگیــر هســتیم مشــکل 
خودمحــوری اســت یعنــی هرکداممــان ممکــن 
اســت مشــکاتی ماننــد همیــن احســاس رخوت 
و افســردگی پیــش روی خودمــان فــرض کنیــم 
کــه شــخص بغل دســتی مان ایــن مشــکل اصــًا 
ــن اســت  ــوال ای ــا س ــد ام ــرح نباش ــش مط برای
چقــدر برایمــان حرکــت جمعــی اهمیــت دارد و 
چقــدر حاضریم بــدون در نظر گرفتن مشــکات 
فردیمــان بــرای دغدغه هــای یــک گــروه پــای در 

مســیر مطالبــه از مســئولین قــرار دهیــم.
ــگاه  ــی دانش ــام تربیت ــر در نظ ــال حاض در ح
تشــدید  دارد  خودمحــوری  احســاس  ایــن 
می شــود. شــاید تعاریفــی کــه از دانشــجو وجــود 
ــش  ــری، جنب ــه گ ــا مطالب ــد ب ــن باش دارد، عجی
دانشــجویی یــا جملــه ی دانشــجو مــؤذن جامعــه 
اســت اگــر خــواب بمانــد ملــت نمازشــان قضــا 
ــا از  ــگاه تنه ــا دانش ــن روزه ــا ای ــود. ام می ش
دانشــجو توقــع درس خوانــدن دارد و ایــن نظــام 
آموزشــی چنــان فشــاری درش نهفتــه اســت کــه 
عمــًا دانشــجو نمی توانــد هیــچ فعالیتــی داشــته 

باشــد.
ــوع  ــورد موض ــم در م ــی ه ــتم کم می خواس
ــد در محضــر  ــادم می آی ــم ی هــدف صحبــت کن
ــک  یکــی از اســاتید، ایشــان آخــر کاسشــان ی
کوییــز گرفتنــد و پرسشــی را مطــرح کردنــد و آن 
ایــن بــود کــه آیــا احســاس خوشــبختی می کنیــد 
ــش  ــن پرس ــرای ای ــاید ب ــا ش ــه م آن روز هم
ــه  ــی ک ــا زمان ــتیم ام ــی داش ــخ های متفاوت پاس
ــه ایــن  ــا ب از خــود اســتاد درخواســت کردیــم ت
ســوال جــواب دهنــد گفتنــد تــا زمانــی کــه شــما 
بــرای یــک هــدف متعالــی تــاش کنیــد و بــه آن 
دســت یابید احســاس خوشــبختی هــم خواهیــد 
کــرد. امــا خــب ببینیــد دانشــگاه چقــدر بــرای ما 
اهــداف پوچــی مثــل معــدل را ترســیم می کنــد و 

ــزه نباشــیم.« ــه بی انگی ــم دارد ک ــع ه توق
اســتاد مــداح زمــان محــدود جلســه را بــه بچه ها 
یــادآور می شــود و می گویــد بــه نظــرم بهتــر اســت 
ادامــه ی جلســه را بــه هفتــه آینــده موکــول کنیــم و 
ــم  ــش روداری ــده دو انتخــاب پی ــرای جلســه آین ب
می توانیــم جلســه را بــه همیــن شــکل بحــث آزاد 
ادامــه دهیــم و رویــه ی دیگــری کــه مــن پیشــنهاد 
ــه  ــی جلس ــور اصل ــه مح ــت ک ــن اس ــم ای می کن

آینــده را بگذاریــم روی موضــوع هــدف.
ــار  ــه چه ــم ب ــاعت کم ک ــد: س ــری می گوی مج
ــه ی  ــه دغدغ ــم ب ــود و داری ــک می ش ــم نزدی و نی
مهم تــری از همــه ی این هــا بــرای دانشــجویان 
ــه  ــیدن ب ــه رس ــم دغدغ ــیم و آن ه ــی می رس صنعت
ــد و  ــت]همه می خندن ــم اس ــار و نی ــرویس چه س

ــد[ ــد باش ــان تأیی ــان نش ــاید خندها یش ش
ــا هفتــه آینــده  ــان می گویــد خــب ت اســتاد یزدی
می توانیــم بــه موضــوع هــدف فکــر کنیــم و ببینیــم 
دقیقــاً هدفمــان از تحصیل و حتی زندگی چیســت؟!
ــد. ــان می رس ــه پای ــپ ب ــت گ ــن نشس اولی
ــدام  ــد هرک ــث ش ــه باع ــن جلس ــاید ای ــا ش ام
از دانشــجویان بــه شــکل عمیق تــری بــه آن 
ــد. ــر کنن ــود فک ــی خ ــی و حقیق ــزه ی اصل انگی

ــی  ــخصیت های ــه ش ــی از جمل ــام خمین ام
ــه  ــه هایش ن ــناخت او و اندیش ــه ش ــت ک اس
تنهــا بــرای یــک مســلمان انقابــی بلکــه بــرای 
هــر فــردی فــارغ از عقیــده اش الزم اســت زیــرا 
راهــی را آغــاز کــرد کــه مبــدا تغییر تاریخ شــد.

کتــاب "جدال دو اســام" گزیده جلد بیســت 
و یکــم یعنــی آخریــن جلــد از صحیفــه امــام 
اســت کــه شــامل مجموعــه ســخنرانی هــا، نامه 
هــا و پیــام هــای امام راحــل در آخرین مــاه های 
ــل حــوادث  ــه دلی ــات مبارکشــان اســت. ب حی
خــاص و گوناگــون ایــن مــاه هــا و همچنیــن 
ــن  ــام در ای ــم مطــرح شــده ام موضوعــات مه
ــوان  ــام را می ت ــه ام ــد 21 صحیف ــدت، جل م
خاصــه ای از اندیشــه هــای امــام دانســت کــه 
ترجیــع بنــد آن، اســام نــاب محمــدی و مقابله 
و مبــارزه بــا اســام آمریکایی اســت که امــام در 
هــر فرصتی بــرای تبییــن ایــن موضوع اســتفاده 

مــی کــرد. اســام نــاب 
محمــدی یعنــی اســام 
ظلــم ســتیز و عدالــت 
خــواه، اســام مجاهــد، 
سیاســی،  اســام 
طرفــدار  اســام 
پابرهنــگان  حقــوق 
و  رنجدیــدگان  و 
مســتضعفان و در مقابل 
آن، اســام بــی تفــاوت 
در مقابــل ظلــم و زیاده 
خواهی، اســام طرفدار 
ســازش بــا زورگویــان 
اســام  ظالمــان،  و 
ــرافی،  ــریفاتی و اش تش
اســام ســلطنتی، اسام 
ــام  ــرمایه داری، اس س

التقــاط و در یــک کام، اســام آمریکایــی 
اســت. در تفکــر امــام، اســام متحجــر و اســام 
ــکه  ــر دو، دو روی س ــرب زده ه ــکوالر و غ س
جعلــی "اســام آمریکایــی" انــد و هــر دو ضــد 

ــد. ــام ان اس
 از مهمتریــن بخــش هــای کتــاب مــی تــوان 
بــه پیــام قبــول قطعنامــه 59۸ و ســالگرد کشــتار 
خونیــن حــج، منشــور روحانیــت، وصیــت نامه 
ایشــان و نامــه مهــم 6 فروردیــن 6۸ بــه آقــای 
منتظــری و اعــام عــدم صاحیــت ایشــان برای 

تصــدی جایــگاه رهبــری نظــام اشــاره کــرد.
ــه  ــن 6۸ ب ــه  6فروردی ــی در نام ــام خمین ام
ــی پرخــون  ــای منتظــری می نویســند:))با دل آق
و قلبــی شکســته چنــد کلمــه ای برایتــان مــی 
نویســم...(( و در ادامــه بیــان می کننــد از آن جــا 
ــای منتظــری  ــه آق ــه روشــن شــده اســت ک ک
ایــن کشــور و انقــاب اســامی عزیــز را پــس 
از رحلــت امــام خمینــی بــه دســت لیبــرال ها و 
از کانــال آن هــا بــه دســت منافقیــن می ســپارد، 
صاحیــت و مشــروعیت تصــدی رهبــری 
ــت اهلل  ــه آی ــی ب ــه های ــدارد. ایشــان توصی را ن
ــن و  ــراج منافقی ــه اخ ــد از جمل ــری دارن منتظ
لیبــرال هــا و گــروه مهــدی هاشــمی معــدوم از 

بیــت ایشــان، عــدم دخالــت آقــای منتظــری در 
تمامــی امــور سیاســی بــه دلیــل ســاده لوحــی 
ــن  ــرای ای ــان می دارند:))ب ــن بی ــان همچنی ایش
ــراف  ــم نســوزید، خــود اعت ــر جهن ــه در قع ک
بــه اشــتباه و گنــاه کنیــد، شــاید خــدا کمکتــان 
کنــد.(( ولــی ایــن کــه چــه شــد کــه سرنوشــت 
آیــت اهلل منتظــری بــه ایــن جــا رســید، خــود 

ــد. ــر می خواه ــه ای دیگ مقال
بخــش دیگــری از کتاب،مربــوط بــه منشــور 
ــام در منشــور روحانیــت  ــت اســت. ام روحانی
کــه حــاوی اســتراتژی نظــام جمهــوی اســامی 
ــه اســت، خطــر  و رســالت حــوزه هــای علمی
ــق را  ــان احم ــدس نمای ــان و مق ــر گرای تحج
گوشــزد می کنــد و آن هــا را "مارهــای خــوش 
خــط و خــال" می نامــد و مــروج "اســام نــاب 
آمریکایــی" و دشــمن رســول اهلل می دانــد. آنــان 
ــه  ــرای ضرب ــی ب ــتکبار جهان ــای اس ــر الق در اث
زدن بــه اســام، شــعار 
"جدایــی دین از سیاســت" 

ــت  ــد و دخال ــر می دهن س
در سیاســت را "دون شــان 
ــام  ــد. ام ــی دانن ــه" م فقی
شــروع  می فرمایــد:))در 
مبــارزات اســامی اگــر 
بگویــــی  می خواســتی 
ــت،  ــن اس ــاه خائ شـــــ
جــواب  بافاصلــــــه 
شــاه  کــه  می شــنیدی 
شــیعه اســت ... خــون 
دلــی کــه پــدر پیرتــان 
ــر  ــته ی متحج ــن دس از ای
ــز از  ــت، هرگ ــورده اس خ
ــای  ــختی ه ــارها و س فش
دیگــران نخــورده اســت.((

بخــش دیگــری از کتــاب، پیــام مهــم امــام 
بــرای قبــول قطعنامــه 59۸ و ســالگرد کشــتار 
خونیــن حج اســت. امــام پذیــرش قطعنامــه را 
پایــان مبــارزه نمــی دانــد بلکــه صراحتــا مــی 
ــارزه  ــت، مب ــر هس ــرک و کف ــا ش ــد:)) ت گوی
هســت و تــا مبــارزه هســت، مــا هســتیم. مــا 
ــوا  ــی دع ــا کس ــت ب ــهر و مملک ــر ش ــر س ب
ــه اال  نداریــم. مــا تصمیــم داریــم پرچــم "ال ال
ــواری  ــت و بزرگ ــع کرام ــل رفی ــر قل اهلل" را ب
ــام  ــه ی پی ــام در ادام ــزاز درآوریم.((ام ــه اهت ب
دربــاره ی سیاســت خارجــی اســام بیــان 
ــام  ــم نظ ــه ای ــم گرفت ــا تصمی ــد:)) م می کن
هایــی را کــه بــر پایه صهیونیــزم، ســرمایه داری 
و کمونیســم اســتوار گردیــده انــد را نابود کنیم 
... جنــگ مــا، جنگ عقیــده اســت و جغرافیا و 
مــرز نمــی شناســد.(( امــام خمینــی در بخــش 
دیگــری بیــان مــی دارد کــه امــروز حــج 
ــک  ــک و ی ــادت خش ــک عب ــورت ی ــه ص ب
حرکــت بــی حاصــل و بــی ثمــر اســت و مــی 
گوید:))مســلما حــج بــی روح و بــی تحــرک و 
قیــام، حــج بــی برائــت، حــج بــی وحــدت، و 
حجــی کــه از آن هــدم کفــر و شــرک بــر نیاید، 

حــج نیســت.(( 
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