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معمای صندلی های خالی
در باب اتفاقات دو سه هفته ی اخیر دانشگاه

پـر  سـریع  صندلی هایـش  کـه  جشـنی  شـعبانیه،  اعیـاد  جشـن  اول: 
بـرای  بـاز شـد  انتهـای 3 سـاعت مراسـم، تک و تـوک جـا  تـا  پـر مانـد!  و  شـد 
سرپاایسـتاده ها! بهانه ی جشـن، مذهبی بود اما فرم و محتوای جشـن خیلی 
بـه جشـن های مرسـوم مذهبـی نداشـت! فی المثـل، برگزارکنندگانـش  ربطـی 
بگذریـم.  باشـد.  راضی تـر  مخاطـب،  تـا  زدنـد  بیـخ  از  را  مولودی خوانـی  قیـد 

آمـد. پیـش  مهم تـری  مسـأله 
دوم: »برنامـه« ی یکـی از کانون هـای دانشـگاه کـه صندلی هایـش نـه تنهـا پـر 
نشـد کـه خالـی مانـد! بـه تقریـب می تـوان گفـت فقـط خـود برگزارکننـدگان و 
دوسـتان نزدیک شـان آمدنـد. بـرای برنامـه ی مذکـور، تبلیـغ هـم کـم نشـده بود!

ویژگی های یک منافق چیست؟
 از آغـاز دعـوت پیامبـر اسـالم تـا امـروز و پـس از ایـن تـا پایـان 
زندگـی دنیـا و لحظـه ای کـه امـام زمـان )عـج( به شـهادت می رسـند 
را  مشـکالت  و  دردسـرها  بزرگتریـن  و  خطرهـا  تریـن  سـهمگین 

منافقـان بـرای اسـالم درسـت کرده انـد و خواهنـد کـرد.

نظر به این اتفاق چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1( بایـد بررسـی شـود چنـد درصـد از دانشـجویان وقتـی تبلیـغ »برنامـه« را 
دیده انـد بـدان توجـه کرده انـد و مثـال عـرض نکرده انـد "ایـن چرت وپرتـا چیه؟!" 
یـا اصـال وقـت خـود را صـرف همیـن جملـه ی کوتـاه هـم نکرده انـد و سـریع 

انگشت شـان را روی صفحـه ی لمسـی کشـیده اند؟
2(  اطالعاتی به دست ما رسیده که نشان می دهد عده ای از برگزارکنندگان 
»برنامه«، خود، از فرط خسـتگی حضور به هم نرسـانیده اند. خیلی ها ظاهرا 
آن روز تـا عصـر کالس داشـته اند! زمـان دیگـری بـرای همچیـن »برنامه« ای که 
پـول و  وقـت درخـوری هـم برایـش صـرف شـده بـود، نمی توانسـت در نظـر 

گرفت؟ 
3( برگزارکننـدگان پیـام ایـن عـدم حضـور و عدم مشـارکت را دریافته اند؟ )به 
نظـر می رسـد متـن از تـوازن خـارج شـده و دارد سیاسـی می شـود لـذا نـکات را 

همینجـا بـه پایان می رسـانم(
و  بـوده  دمشـق«  »تهـران  پخـش مسـتند  مذکـور،  »برنامـه«  آخـر:  سـخن 
برگزارکننـده ی آن هـم کانـون کفـا! یعنـی خـودِ خودمـان! گفته انـد یـک سـوزن 

بـه خـودت بـزن یـک جوالـدوز بـه دیگـران. علی الحسـاب، مـا ترجیـح دادیـم در 
برهـه ی غیـر حسـاس کنونـی هـر دو را بـه خودمـان بزنیـم!  چیـزی هـم نصیـب 

دیگـران شـود، یقینـا بیشـتر از سـوزن نیسـت!
در  می افزایـم.  هـم  را  »3پـالس«  نکتـه  گشـت  معلـوم  هویتمـان  کـه  حـال 
روزگاری بـه سـر می بریـم کـه ذائقـه ی مخاطـب  را سـخت می تـوان بـه دیـدن 
مسـتند قانـع کـرد. روزگاری کـه اگـر جلـوی مخاطـب، »تگـزاس2« و »تختـی« 
انتخـاب می شـود. دیـدن تهـران و دمشـق کـه  را بگذارنـد، بی شـک تگـزاس 
ایـن دو موضـوع  ایهامـش گذاشـتم وگرنـه  بـه دلیـل  کنـار! )صرفـا  بـه  دیگـر 
مـردم/ یـا  اسـت  فیلم سـاز/برگزارکننده  از  ندارنـد!( مشـکل  ربطـی  هـم  بـه 

دانشـجویان؟ یـا هـردو؟ یـا هیچ یـک؟ در مـورد ایـن مسـتند و ایـن برنامـه کـه 
مـا معترفیـم جـواب پرسـش خودمانیـم امـا در مـورد وضعیـت سـینما شـرایط 
فـرق می کنـد. روزگار امـروز را »روزگار غریـب«ی نمی دانـم! بمانـد بـرای بعـد...
امیدوارم برنامه بعدی مان اینگونه اجرا نشـود. شـما هم پیشـنهادی دارید، 

دریغ نفرمایید. پیشـنهادتان گرفت، هدیه هم از ما!

تقاطعانقالب

یادداشت

مسعود رجوی منافق نیست!

ادعـای  اسـالم  شـدن  فراگیـر  بـا  منافقـان 
جـز  دل هایشـان  در  امـا  کردنـد  مسـلمانی 
کینـه اسـالم و دشـمنی بـا پیامبـر و خانـدان 
او نداشـتند. ایـن کینـه و دشـمنی از آخریـن 
بـه  اهانـت  بـا  پیامبـر  شـریف  عمـر  سـاعات 
ایشـان آشـکارتر شـد و تا به شـهادت رسـاندن 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س( ادامـه یافـت و نمود 
بیشـتر در کربـال پیـدا کـرد! ایـن  افـراد کسـانی 
و  ظاهـری  همراهی هـای  افتخـار  کـه  بودنـد 
و  یـدک می کشـیدند  را  پیامبـر  بـا  جسـمانی 
می بالیدنـد کـه بـا پیامبـر عکـس گرفتنـد و بـا 
سـلمان نوشـابه ها خوردنـد و از ابـوذر حکـم یـا 
نامـه یـا دسـت خطـی بـه یـادگار دارنـد و مدتی 
شـاگرد عمـار یاسـر یـا هـم درس هـم دانشـگاه 
مقـداد بودنـد یـا با فالن صحابی خاطره دارند! 
این هـا همـه بـود! ناپاکـی و خباثـت باطـن هـم 
بـود! در تاریـخ معاصـر مـا و در جریـان انقـالب 
عناصـر  خطرناک تریـن  نیـز  ایـران  اسـالمی 
انقـالب منافقـان بودنـد تاکیـد امـام راحـل بـر 
این خطر از آغاز نهضت اسالمی و تصریح به 
اینکـه منافقیـن از کفـار بدترنـد نیز مسـتقیما 
ریشه در متن آیات قرآن و روایات دینی دارد! 
عملـش  و  سـخن  کـه  اسـت  کسـی  منافـق 

بـا هـم فـرق دارد نیـت و رفتـارش بـا هـم یکـی 
بـا هـر کـس متفـاوت حـرف می زنـد  نیسـت! 
در هـر مجلسـی موضـع متفاوتـی می گیـرد و 
فرصت طلـب و در پـی منافـع عاجـل دنیـوی 
اسـت!  نبایـد در فرانسـه و انگلیـس و آمریـکا 
دنبـال منافـق بگردیـم. بایـد از خطـر ایـن گـروه 
در بیخ گوشمان بیمناک باشیم. منافق یعنی 
کسی که ظاهرش باطنش را نشان نمی دهد. 
منافـق خـودش فریـاد نمـی زنـد که من منافقم 
زیـاد  هـم  و  می زنـد  حـرف  خـوب  هـم  بلکـه 
اشـک می ریـزد و هـم خیلـی ادعـای مسـلمانی 
مـی کنـد! امـروز دیگـر مسـعود رجـوی منافـق 
اسـت  کـرده  روشـن  را  تکلیفـش  او  نیسـت. 
صریحتـر از ایـن چـه مـی توانـد بگویـد؟ الاقـل 
یـک  خـاک  در  کـه  داشـته  اینقـدر صراحـت 
کشـور دیگـر اردو بزنـد و آشـکارا بـر جمهـوری 
اسـالمی بتـازد! او محـارب و باغـی و مرتـد و 

معانـد اسـت، نـه منافـق!
آن روزی مسعود رجوی و سازمان مجاهدین 
خلق ایران منافق بودند و به آنها منافق گفته 
می شـد کـه هنـوز از انقـالب و اسـالم و ایمـان 

دم می زدنـد!
ادامه در صفحه 6
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مصاحبه با  دکتر کوهپایه
رابطه حق و حقوق دانشجو و استاد

دکتــر ســید امیــن کوهپایــه دانشــیار درس فارماکولــوژی در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا و فــارغ التحصیــل دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــیراز از همیــن رشــته هســتند. در کارنامــه ی ایشــان تصــدی معاونــت آموزشــی دانشــگاه نیــز در دوره قبــل مشــهود اســت.
ایــن مصاحبــه کــه بــا موضــوع بررســی شــکاف بیــن دانشــجو هــا و اســاتید از دیــدگاه دکتــر کوهپایــه صــورت گرفــت، در ســاعت ســه و نیــم 
بعــد از ظهــر چهاردهــم اردیبهشــت مــاه و در دفتــر کاری ایشــان انجــام شــد. دکتــر کوهپایــه از انجــام ایــن مصاحبــه بــدون هیــچ مشــکل و 

پیــش شــرطی بســیار اســتقبال کردنــد. 

آقــای دکتــر، بازدهی دانشــجویان ســر کالس 
درس بــه نظــر شــما چــه قــدر اســت و مطلــوب ایــن 

پارامتــر از نظــر شــما چنــد درصــد اســت؟ 
بتــوان  کــه  اســت  ایــن  ارائــه  و  تدیــس  از   هــدف 
مفاهیمــی را بــرای دیگــران عرضــه کــرد. بــه نظــر 
مــن ســه عامــل بســیار اساســی  و مهــم در تعییــن 
ایــن کــه مخاطــب چقــدر در کالس درس  راندمــان 
داشــته باشــد دخیــل اســت. اول محتــوای مــورد 
ــد  تدریــس، دوم اســتاد و ســوم دانشــجو. پــس بای
توجــه کــرد کــه اگــر مــا بــه دنبــال افزایــش راندمــان 
یــا در جســتجوی  دانشــجویان در کالس درس و 
راه حلــی بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود هســتیم 
بایــد هــر ســه ایــن هــا را در نظــر بگیریــم. محتــوا و 
اســتادی کــه آن محتــوا را ارائــه می دهــد مربــوط بــه 
کســی اســت کــه مســئولیت تدریــس را دارد. زمانــی 
ســنگین  انــدک،  راندمــان  دلیــل  کــه  دارد  وجــود 
بــودن محتــوا اســت و یــا اســتاد توانایــی انتقــال  
ــه هــر حــال از ایــن ســه  ــی ب ــدارد ول آن مطلــب را ن
عامــل اختیــار دو عامــل محتــوا و اســتاد در دســت 
تیــم آموزشــی اســت. بــه نظــر مــن اگــر هــر ســه 
ایــن عوامــل در یــک ارائــه از طــرف دانشــجو و تیــم 

راندمــان هفتــاد  رعایــت شــود،  آموزشــی 
درصــدی خواهیــم داشــت.

آقــای دکتــر، در دانشــگاه مــا 
کالس هــای پــر جمعیتــی نظیــر کالس 
گونــه  بــه   ، دارد  وجــود  پزشــکی ها 
ای کــه برخــی از دانشــجویان هیــچ 
اســتفاده ای از ایــن کالس هــا ندارنــد. 
راه کار شــما بــرای حــل ایــن مشــکل 

چیســت؟ 
نقــد شــما کامــال درســت اســت. مــا در 

دانشــگاه خود شــاهد این مشــکل هســتیم 
از  برخــی  در  دانشــجویان  زیــاد  تعــداد  و 
کالس هــای درســی باعــث کاهــش راندمــان 
شــده اســت. همانطــور کــه خدمــت شــما 
ــوا و  ــردم ســه عامــل اســتاد، محت عــرض ک

دخیــل  مطلــب  یــک  انتقــال  در  دانشــجو 

نظیــر  پرجمعیــت  درس  هــای  کالس  در  اســت. 
کالس هــای رشــته پزشــکی، بــه دلیــل تعــداد بســیار 
زیــاد مخاطــب، حلقــه ی مخاطــب کــه جــزء ایــن 
عوامــل ســه گانــه هســت را دچــار مشــکل می کنــد  
و اســتاد مجبــور اســت در برابــر ایــن جمعیــت زیــاد 
بایســتد و صرفــا مطالبــش را مثــل یــک ســمینار 

ارائــه  دانشــجویان  بــرای 
ایجــاد  مــا  راه کار  دهــد. 
در  کوچکــی  کارگروه هــای 
دانشــجو  ایــن  خــود  بیــن 
کار  ایــن  کــه  هســت؛  هــا 
پزشــکی  هــای  بچــه  بــا  را 
و  کرده ایــم  آغــاز   97 و   96

قصــد داریــم بــا همیــن گروه هــای کوچــک از بیــن 
دانشــجو هــا ایــن خــأ را پــر کنیــم. توضیــح بعــدی 
ایــن کــه در قدیــم، دانشــجویانی مثــل افالطــون و 

انجــام مشــاهدات  بــرای  بوعلــی ســینا  و  ارســطو 
خود امکانات و شــرایط مطلوبی نداشــتند و در آن 
زمــان راه کار بــرای جبــران ایــن خــأ، گســترده کــردن 
کــه دانشــمندان  بــود. چــرا  منابــع و کتابخانه هــا 
تنهــا ابــزاری کــه بــرای مشــاهده آســمان داشــتند 
بــود.  خودشــان  چشــمان  و  تاریــک  شــب  یــک 
مشــاهدات،  انجــام  از  پــس 
ای  از منابــع کتابخانــه  بایــد 
ــد. امــا در  اســتفاده مــی کردن
عصــر مــا امکانــات و شــرایط 
وجــود دارد و مــا بایــد بــه جای 
توســعه منابــع و بــرای مثــال 
کتابخانه هــا تفکــر جدیــدی را 
ــع  ــارت دیگــر مناب ــه عب ــم. ب ــراد ایجــاد کنی ــرای اف ب
بــه انــدازه کافــی داریــم و ایــن مخاطبــان مــا  و در 
ایــن جــا دانشــجویان هســتند کــه بایــد بــا تفکــر 

وارد عرصــه شــوند. جدیــدی 

اگــر بــه هــر دلیلــی یکــی از حلقــه هــای ســه 
گانــه ای کــه فرمودیــد از کار افتــاد، راهــکار شــما 

ــرای افزایــش راندمــان چیســت؟ ب
بنــده در جایــگاه خــودم ایــن راهــکار را دارم که باید 
بــا عنــوان مطالــب طنــز گونــه و جالــب در خــالل 
توضیــح مفاهیــم درســی و ایجــاد ارتبــاط 
چنیــن  در  دانشــجویان  بــا  نزدیــک 
یکنواخــی  و  خســتگی  مــواردی، 

کالس درس را رفــع کــرد.

شــما چــه نظــری راجــع بــه 
ایجــاد صمیمیــت بیــن دانشــجو 

هــا و اســاتید داریــد؟  
تمــام روابــط جهــان بــر اســاس 
اســت.  شــده  تنظیــم  حــق 
مگــر رابطــه خــدا بــا انســان کــه 
خداونــد سراســر لطــف بــه مــا دارد. 
در روابــط بیــن دانشــجو هــا و اســاتید نیــز 
یــک حــق وحقــوق دانشــجو نــزد مــن دارد 
کــه بایــد ادا شــود و یــک ســری حــق و 
حقــوق مــن نــزد دانشــجویان دارم. بــه نظــر 

امین دخیلی اردستانی

ممکن است که دانشجویان 
فکر کنند که نظر سنجی ها هیچ 
فایده ای ندارد. باید دانست که 
نتایج این نظرسنجی به اساتید 

ابالغ می شود
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ــط نزدیــک  ــگاه رواب ــن صمیمیــت و ن مــن ایجــاد ای
بیــن دانشــجو هــا و اســاتید بســیار راهبــردی اســت 
و می توانــد یکــی از مــوارد جلــب توجــه دانشــجویان 
نظــر  مــد  کــه  را  بــازده  و  باشــد  درس  کالس  بــه 
شماســت افزایــش دهــد. در یکــی از دانشــگاه هــای 
اروپــا اســتادی بــوده اســت کــه در حــوزه آموزشــی او 
ــزه  ــه دریافــت جای ــق ب ــن از دانشــجویان موف ســه ت
نوبــل مــی شــوند. بــرای آن دانشــگاه ایــن مطلــب 
اهمیــت پیــدا مــی کنــد کــه چــرا اســتادی کــه خــود 
دانشــجویانش  از  تــن  ســه  نــدارد،  نوبلــی  جایــزه 
موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه شــده انــد. بالشــک 
این پیشــرفت در حوزه آموزشــی او روابط نزدیکش 

ــوده اســت. ــا دانشــجو هــا ب ب

مــا هــر ســاله شــاهد تغییــر در شــیوه نامه هــا، 
فاکتورهــای دخیــل در رشــته های  و دیگــر  منابــع 
تحصیلــی هســتیم، بــه نظــر شــما بــا تکامــل ایــن 

مســیر شــیوه تدریــس نیــز تحــول یافتــه اســت؟
اشــاره  کــه  همانطــور  بــود.  زیبایــی  بســیار  نقــد 
ایجــاد تغییــر و دگرگونــی  بــا  مــا پیوســته  کردیــد 
هســتیم.  شــیوه نامه ها  و  مختلــف  رشــته های  در 
ــد آمــوزش و اصــالح شــیوه های  ــر در رون ــرای تغیی ب
قبلــی نیــز اکنــون مــا در حــال حرکــت بــه ســمت 
روز  بــه  و  مجــازی  آمــوزش  الکترونیــک،  آمــوزش 
اعمال شــده  تغییــرات  بــا  خــود  امکانــات  کــردن 
و نیازهــای امــروز هســتیم.  از طرفــی ایجــاد یــک 
شــبکه علمــی و فرهنگــی بیــن نهادهــا و انجمن هــای 
علمــی دانشــجویی بــرای انتقــال تجربیــات آن هــا 
مثــال  عنــوان  بــه  اســت.  ضــروری  یکدیگــر  بــه 
انجمن هــای علمــی دانشــکده پرســتاری مــی تواننــد 
تجربیــات خــود در بالیــن را در قالــب کارگاه هایــی در 

اختیــار بچــه هــای پزشــکی قــرار دهنــد.  

انگشــت  مــوارد  از  برخــی  در  دکتــر،  آقــای 
بــرق کالس  اگــر  کــه  ایــن هســتیم  شــمار شــاهد 
بــرود و یــا بــه هــر دلیلــی پاورپینــت اســتاد قابــل 
نمایــش نباشــد، کالس را بایــد تعطیــل کــرد. نظــر 

چیســت؟ شــما 
زیبــا  بســیار  ســوال 
جایــی  بــه  نقــد  و 
اســت. مــا تــا کنــون بــا 
بارهــا  خــود  همــکاران 
و  گذاشــته ایم  جلســه 
همفکــری  یکدیگــر  بــا 
میــان  ایــن  در  کردیــم. 
نیــز  را  مشــکل  ایــن 

مطــرح کردیــم کــه مــا بــه عنــوان اســتاد و کســی 
کــه مطلبــی را قــرار اســت انتقــال دهــد بــه دیگــران 
بایــد بــه روز بــودن و  آپدیــت بــودن خــود را بــه آنــان 
اثبــات کنیــم. بایــد مخاطــب بــه ایــن بــاور برســد کــه 
ســخنران بــر مطالــب تســلط کامــل دارد و از منابــع 
بــه روزی اســتفاده کــرده اســت. یــا بــه عبــارت دیگــر 

دانشــجو بایــد اعتمــاد کنــد کــه اســتاد مــن از منبــع 
خــود فاصلــه گرفتــه اســت و آنچــه را کــه مــی گویــد 

کنــد. مــی  نقــل  خــودش  نــزد  از 

ــان  ــه در پای ــر ســنجش اســاتید ک ــای دکت آق
در  و  تــرم  هــر 
نزدیکــی امتحانــات 
ســما  ســامانه  در 
گیــرد  مــی  صــورت 
چــه کاربــردی دارد؟
دانشــجویان  نظــر 
گذرانــدن  از  پــس 
آمــوزش  دوره  یــک 

بــا یــک اســتاد بــرای دانشــگاه بســیار اهمیــت دارد 
ایــن روش کیفیــت آمــوزش  بــا  و ســعی می شــود 
ارتقــا پیــدا کنــد. ممکــن اســت کــه دانشــجویان فکــر 
کننــد کــه ایــن نظرســنجی هیــچ فایــده ای نــدارد. 
ــه  امــا بایــد دانســت کــه نتایــج ایــن نظــر ســنجی ب
اســاتید ابــالغ مــی شــود. از طرفــی ایجــاد تغییــر 
و تحــول و ابــداع روش هــای نویــن آموزشــی بــرای 
یــک اســتاد را بایــد در طــی ســالیان ارزیابــی کــرد و 
نبایــد توقــع داشــت کــه صرفــا بــر اســاس یــک بــار 
نظرســنجی، در مــورد عملکــرد اســتاد قضــاوت کــرد. 
بلکــه بایــد عملکــرد او در طــی ادوار و ســالیان انجــام 

شــود و شــاهد تغییــرات باشــیم.

شــدن  عــوض  شــاهد   ، تــرم  طــول  در  مــا 
اســتاد ارائه دهنده یک درس از طرف دانشــجویان 
هســتیم. بهتــر نیســت کــه از همــان ابتــدای تــرم دو 
اســتاد بــه دانشــجویان معرفــی شــوند تــا بــر اســاس 

نظــر آن هــا اســتاد مشــخص گــردد؟
نظــر شــما بســیار دموکراتیــک بــوده و تاکیــد بــر 
نظــر دانشــجویان دارد امــا بایــد کمبــود اســتاد و 
عضــو هیــات علمــی کــه همــه دانشــگاه هــای کشــور 
ــه رو هســتند را نیــز در نظــر گرفــت.  ــا آن هــا رو ب ب
ارائــه  درســی  بــرای  اســتادی  کــه  اســت  ممکــن 
شــود و شــیوه ای را در تدریــس خــود ارائــه دهــد 
کــه بــرای تعــدادی از دانشــجویان جالــب باشــد و 
دیگــر  تعــدادی  بــرای 
کــه  امــکان  ایــن  نــه. 
نظــر  اســاس  بــر  مــا 
اســتاد  دانشــجویان 
بــر  کنیــم  انتخــاب  را 
مطالعــات  اســاس 
کــه  المللــی  بیــن 
انجــام شــده اســت بایــد بــه صــورت تیمــی تدریــس 
شــود. تدریــس و ارائــه مطالــب بــه صــورت گروهــی 
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده دارای راندمــان 
درس  بــرای  مثــال  عنــوان  بــه  اســت.  بیشــتر 
مــی  ارائــه  را  ایــن درس  اســتاد  فارماکولــوژی ســه 
دهنــد. آقــای دکتــر فرجــام، آقــای دکتــر گوهــری نیــا 
و مــن. واضــح اســت کــه ارائــه ایــن درس توســط 

اســاتید مختلــف مــی توانــد نقــاط ضعــف هــر یــک 
بپوشــاند. دیگــری  توســط  را 

از  دانشــجویان  بیــن  خودتــان  شــما 
ایــن  هســتید.علت  برخــوردار  زیــادی  محبوبیــت 
مــی  چــه  در  را  مطلــب 
تعــدادی  نظــر  دانید؟)بــه 
از دانشــجویان آراســتگی 
ظاهــر شــما خیلــی مــورد 

اســت.( نظرشــان 
گفتــم  کــه  همانطــور 
و  دانشــجویان  روابــط 
اســاس  بــر  بایــد  اســاتید 
حــق باشــد. مــن تــا آنجایــی کــه در توانــم هســت 
ســعی مــی کنــم حقــوق دانشــجویان را ادا کنــم و 
بــا ایجــاد جــوی صمیمــی مبتنــی بــر همیــن حقــوق 
بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کنــم. یکــی از ابتدایــی تریــن 
ــه  ــد نظــر دانشــجویان را ب ــی کــه مــی توان ــز های چی
ســمت کالس درس جلــب کنــد آراســتگی ظاهــر 
شــخص ارائه دهنــده اســت. بــا آن کــه پارامتــر مهــم 
و اساســی نیســت، ولــی جــزء اولیــن چیــز هایــی 
اســت کــه نظــر دانشــجویان را جلــب مــی کنــد.

نظــرات شــما همــه بــر اســاس احتــرام بــه 
دانشــجو بــود. ســول اینجاســت کــه چــرا در تــرم 
بــرای بچــه هــای هوشــبری 96 ســواالت  گذشــته 

بودیــد؟ داده  انگلیســی  کامــال 
بــود  ســال  چنــد  مــن  چــون  اســت،  خوبــی  نقــد 
بــودم  کــه در مقطــع کارشناســی تدریــس نکــرده 
از دانشــجویان داشــتم و ســواالتی  کــه  و توقعــی 
نبــود.  برابــر  واقعیت هــا  بــا  بــود  شــده  طــرح  کــه 
ایــن یــک تجربــه شــد بــرای دوره هــای بعــدی بــرای 
دانشــجویان کارشناســی ســواالت بــه صــورت کامــال 

انگلیســی طــرح نشــود.

بــه  نقــدی  چــه  آخریــن ســوال  عنــوان  بــه 
داریــد؟ دانشــگاه  نشــریات 

مــن نشــریات دانشــگاه را آن هایــی کــه بــه دســتم 
برســد را مطالعــه مــی کنــم. امــا اگــر نقــدی وجــود 
داشــته باشــد در ایــن جاســت کــه چــرا در نشــریات 
صرفــا مثــال نظــر شــخص مصاحبه شــونده مطــرح 
مــی شــود؟ چــرا بــه نظــرات دانشــجویان در ایــن 
زمینه هــا پرداختــه نمــی شــود؟ بــه عبــارت دیگــر 
اعضــای  و  نویســندگان  هــای  صحبــت  بایــد 
بــا نظــرات دیگــر  یــک کانــون دانشــجویی همــراه 
دانشــجویان صــورت گیرد.نقــد دیگــر ایــن کــه یــک 
کانــون داشــجویی ممکــن اســت صرفــا بــه توزیــع و 
نشــر محتواهایــی بپــردازد کــه موافــق و هــم راســتای 
در  اســت؛  کانــون  آن  بــرای  شــده  تنظیــم  عقایــد 
حالــی کــه بــه نظــر مــن )کــه در دوران دانشــجویی 
ــودم(، انتقــاد هــا و نظــرات  در نشــریات دانشــگاه ب

ــه شــود. ــه آن هــا پرداخت ــد ب ــز بای دیگــر نی

به نظر من سه عامل بسیار اساسی  
و مهم در تعیین این که مخاطب چقدر در 
کالس درس  راندمان داشته باشد دخیل 

است. اول محتوای مورد تدریس ، دوم 
استاد و سوم دانشجو

زمانی وجود دارد که دلیل راندمان 
اندک، سنگین بودن محتوا است و یا  اینکه 

استاد توانایی انتقال  آن مطلب را ندارد 
ولی به هر حال از این سه عامل اختیار 
دو عامل محتوا و استاد در دست تیم 

آموزشی است
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در شماره دهم، بخش اول »هشتاد و هشت« منتشر شد. در بخشی از این ستون خواندیم*: 
کهریزک عامل اشتباه در تحلیل و انحراف در موضع و عمل بخشی از مسئولین و نخبگان 

دانشگاهی و حوزوی شد.
حاال پرسش اینجاست که معنای این گزاره چیست؟

خالصه: مسأله ی اصلی در فتنه ی 88 طرح ادعای تقلب و دروغ گویی و گرا دادن به دشمنان و ... 
بود. اتفاقی مثل کهریزک باعث شد که این مسائل اصلی تحت تاثیر قرار بگیرد و کهریزک که یک 

مساله ی فرعی )و قطعا اشتباه و تاسف برانگیز( بود بر مساله ی اصلی سایه بیندازد و عده ای را 
نسبت به نظام بدبین کند و باعث شود آنها هم در طرف مخالف نظام بایستند.

ــه در  ــه جــز آنهــا ک ــر ب مشــروح )تمامــی جمــالت زی
پرانتــز قــرار گرفته انــد از کتــاب فتنــه تغلب میباشــد(: 
فتنــه بــه شــرایطی میگوینــد کــه افــراد نتواننــد حــق 
را از باطــل تشــخیص بدهنــد و بــه اشــتباه بیفتنــد. 
وقتــی اقداماتــی تحــت پوشــش تدیــن و انقالبی گــری 
و دیگــر عناویــن مقــدس صــورت میگیــرد، منجــر بــه 
ممــزوج شــدن حــق و باطــل میشــود؛ کارهایــی کــه 
ــود و هــم بشــدت شــبهه زا و طیــف  هــم مشــکوک ب
وســیعی از نخبــگان و بخشــی از مردمــی را کــه از 
ماجــرا مطلــع میشــدند مســئله دار )=داری پرســش( 
میکــرد )اقداماتــی مثــل رفتــار زشــت بــا ایــت هللا 
جــوادی آملــی یــا آیــت هللا اســتادی  و ...( اضافــه 
بــر ایــن خســارت بــزرگ، اهمیــت بیشــتر ایــن بخــش 
ــه  ــر متــن غلب ــود کــه حاشــیه را ب ــه، آن ب پنهــان فتن
کشــاندن  و  دروغ گویــی  اصلــی،  مســئله ی  میــداد. 
مــردم بــه خیابانهــا و مشــوش کــردن اذهــان جامعــه 
و ســتیز مســتبدانه در برابــر قانــون و صــاف کــردن 
ــرای طمــع دشــمنان ملــت و فرصــت ســازی  جــاده ب
بــرای دراز شــدن زبــان ناپــاک خائنیــن بــه ملــت و 
فراهم ســازی فشــارهای بیگانــگان بــر کشــور و امثــال 

این جرائم ســنگین بود. در چنین شــرایطی به جای 
آنکــه همــه ی مســئولین و نخبگان، یکپارچــه در برابر 
دیکتاتــوری نقــاب دار کــه وقیحانــه از ســوی مقامــات 
میشــدند  حمایــت  اسم ورســم  بــا  آمریــکا  دولــت 
ــاره بــه  بایســتند و همــه ی تالشــها و مواضــع دراین ب
کار گرفته شــود اقدامات مخربی در کهریزک و کوی 
ســبحان و ... اذهــان عمومــی خــواص و حتــی برخــی 
انــرژی  از مســئولین را منحــرف میکنــد و وقــت و 
زیــادی از مجلــس و قــوه ی قضائیــه و دســتگا ه های 
عالــی  شــورای  دبیرخانــه ی  و  امنیتــی  و  انتظامــی 
امنیــت ملــی و حتــی بخشــی از وقــت و تدابیــر رهبــر 
انقــالب را بــرای زدودن ایــن وصله هــای ناچســب از 
دامــن پــاک جمهــوری اســالمی بــه خــود معطــوف 
میکنــد. متأســفانه در آن شــرایط، دوســتانی از ســر 
ــا غفلــت وبــی بصیرتــی و عــدم تشــخیص  ــی ی نادان
مســائل اصلــی از مســائل فرعــی و یــا حاکــم شــدن 
نفســانیت و یــا بــه علــت قبیله گرایــی سیاســی و  ... 

در دام دشــمنان دانــا و وابســتگان آنهــا افتادنــد.
کتاب فتنه تغلب، مصطفی غفاری، انتشارات انقالب 
اسالمی، صفحات 87 و 88

فرعی- اصلی

 *بخشی از شماره دهم نشریه کاری نو، صفحه4
یکی از مسائلی که حوادث پس از انتخابات را به فتنه تبدیل کرد و جمعی را به گمراهی کشاند، اقدامات مخربی 
مانند حمله به کوی سبحان و مسئله ی کهریزک و یا اهانتهایی بود که به برخی از علمای وارسته و انقالبی در 
قم شد؛ و همین، عامل اشتباه در تحلیل و انحراف در موضع و عمل بخشی از مسئولین و نخبگان دانشگاهی و 
حوزوی شد. این اقداماِت خالف شرع و خالف قانون و بنابراین، خالف بیِّن نظرات و خواست رهبری بود و به گفته 
نزدیکان رهبر انقالب مسببان این فجایع، دانسته یا نادانسته قلب آقا را شکستند و خون به دل ایشان کردند.

ویژگی های یک منافق چیست؟
ادامه از صفحه 2

امروز منافق کسـی اسـت که همین جا و کنار 
ماسـت و نمی شناسـیمش و گمـان می کنیـم از 
مومنـان اسـت. امـروز منافـق کسـی اسـت کـه 
دم از والیت فقیه می زند ولی ذره ای به رهبر 
انقـالب ایمـان و عالقـه و اعتقـاد نـدارد! امـروز 
و  بـه خانـواده شـهدا  کـه  منافـق کسـی اسـت 
می کنـد  ارادت  اظهـار  جانبـازان  و  رزمنـدگان 
ریش شـان  بـه  خصوصـی  مجالـس  در  امـا 
ریـش  کـه  اسـت  کسـی  منافـق  می خنـدد. 
می گـذارد ولـی ریشـه نـدارد!  نمـاز مـی خوانـد 
امـا در دل بـه شـیطان رو کـرده اسـت!  امـروز 
منافق کسـی اسـت که فریاد اسـتقالل و آزادی 
سـر می دهـد امـا در دل آرزوی رابطـه بـا آمریـکا 
ابـر قدرت هـای پوشـالی غـرب  بـه  وابسـتگی  و 
را مـی پـرورد! امـروز منافـق کسـی اسـت کـه بـه 
باطـن  در  امـا  می کنـد  دفـاع  انقـالب  از  ظاهـر 
ذره ای جنـگ و جهـاد و انقـالب را بـاور نـدارد و 
گاه نمـک بـه زخـم مدافعین حرم هم میپاشـد! 
امـروز منافـق کسـی اسـت کـه پیراهـن سـفید 
بی یقـه مـی پوشـد و انگشـتر عقیـق بـه دسـت 
مـی کنـد و تسـبیح در دسـت مـی گردانـد امـا 
بـرای نابـودی اسـالم و انقـالب لحظـه شـماری 
مـی کنـد! امـروز منافـق دیگـر مسـعود رجـوی 

نیسـت! 
کافـر  خطـر  از  منافـق  خطـر  کـه  اسـت  ایـن 
اکـرم  پیامبـر  کـه  اسـت  ایـن  و  اسـت  بیشـتر 
امـت  بـر  مـن  بـر  مسـلمانان  »ای  می فرمایـد: 
از  نـه  و  بیمناکـم  مؤمـن  شـخص  از  نـه  خـود 
شـخص کافـر نگرانـم؛ چـرا کـه ایمـان مؤمـن او 
را از خطـا بـاز مـی دارد و کفـر کافـر او را خـوار و 
نابـود مـی کنـد ولـی من درباره شـما از منافقین 
هراسـناکم، چراکه به زبان دانشـمند فرهیخته 
و عالـم اسـت آن چـه مـی دانیـد و می پسـندید 
و خـوش داریـد می گویـد و اظهـار می کنـد امـا 
ناپسـند  و  دانیـد  نمـی  و  نداریـد  خبـر  آنچـه 

می دهـد« انجـام  می شـمارید 
بـرای جسـتجوی  نیسـت  الزم  بـاری  و  آری   
منافـق کـرات و سـیارات دیگـر را بگردیـم دوره 
منافقـان  امـروز  گذشـت.  مسـعودرجوی ها 
کارکشـته تـر، داناتـر، زیباتـر، بهتر، خطرناک تر، 
بایـد  را  صمیمی تـر  و  دوسـت تر،  نزدیک تـر، 

یافـت!
در جسـتجوی ایشـان بایـد خانه هـا را گشـت 

و بیمنـاک بـود و نـه کوچه هـا و خیابان هـا را!
 آنها در همین نزدیکی هستند...

امضاء: خودعمارپندار!
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نکته اخالقی:

خــوان اول؛ داخــل بعثــت جشــنه و طبــق معمــول هــم زمــان شــده بــا یــه امتحــان تخصصــی.
باالخــره بــا هــزار زحمــت و بــه لطــف کشــتن پیــر و پاتــاالی فامیــل، اســتاد رو گــول میزنــی و کالس رو 

میپیچونــی بــه امیــد اینکــه بــری یــه جشــن تــوپ و دلــی از عــزا دربیــاری.

بــرای رســیدن بــه درهــای ورودی بعثــت باید از خیل عظیم 

دانشــجوهایی کــه بــه ســمت تــاالر رهســپارن بگــذری بــه 

ــدِ  ــه بن ــون, ی ــی جــون ناپلئ ــه شــکل دای ــه ب ــن صــورت ک ای

کیفــت رو محکــم میکنــی بــه گردنــت و بــا ذکــر جملــه 

ــه جمعیــت  ــه ب ــک تن شــریف مرحــوم بروســلی؛قوداااااا ی

ــازه خــوان دوم رو رد کــردی... ــی. حــاال ت میزن
ایــن  ن. 

ســتاد
وا جلــو در 

کــه  ملتیــه 
از  ور 

بعــدی عبــ خــوان 

ســتبر 
ه رو 

ســین
داره. 

ش رو 
مرحلــه هــم تکنیــک خــاص خــود

دا رو صــاف میکنــی، 
میبنــدی، صــ

ال رو 
ی بــا

میکنــی، دکمــه 

رگــزاری 
ســئولین ب

ن از م
ــیو!! مــ

جلــو در میگــی Hi مس
میــری 

وارد میشــی.
م و بعــد بــه راحتــی 

جشــن هســت

خــوان بعــدی مرحلــه پیــدا کــردن صندلیــه!! اول اون دویســت تــا 
صندلــی ســالن رو زیــر نظــر میگیــری کــه مطمئنــا دو ســاعت قبــل 

از شــروع مراســمِ جشــن، پــر شــدن.  پــس ســریع میــری صندلــی 
ــزاری وســط راه و عیــن  ــاری می ــا افتخــار می پالســتیکی میگیــری و ب
بختــک هــم میچســبی بهــش طوریکــه ســرت، تــو کمــر نفــر جلوییــه 

حــاال وقتشــه گوشــیت رو در بیــاری و از همــه زوایــا از خــودت ســلفی بگیــری 

تــا بتونــی تــا آخــر ســال، پروفایل هــای همــه صفحــات مجازیتــو تامیــن کنــی.

آخــر همــه مراســمات هــم اجــرای آهنگــه کــه بعــد از اون جشــن تمــوم میشــه 

یــه دل ســیر کتــک خــورده باشــه.و تــو اون زمــان، از فــرط خســتگی قیافــت شــبیهه یــه گونیــه ســیب زمینیــه کــه 

 حاال وقت اون میرسه که خودت رو از سالن خارج کنی، اما اینجا 

دیگه تکنیک آرنج و لگد جوابگو نیست و مجبوری  حریفت رو ضربه 

فنی کنی!! برا همین صندلی پالستیکیت رو بلند میکنی و تو هوا 

خــوان بعــدی مهــم تریــن قســمت جشــنه یعنــی پذیرایــی... 
زدن  و  کشــیدن  الیــی  و  تارزانــی  حــرکات  اینجــا،  تکنیــک 
تکل هــای خشــن بــه ملتــه تــا برســی بــه میــز پذیرایــی و ســهم 
خــودت و دوســتات رو بــرداری و بیایــن بیــرون و بشــینید تــو 

آالچیق هــای رو بــه رو آبنمــا نــوش جــان کنیــد... 

1

2

3

4
5

6

7

و دســتت، تــو پانکــراس نفــر کناریــت. بــا شــروع مراســم بچه هــای برگــزار کننــده جشــن بــا شــونصد نفــر بادیــگارد عینــک زده، همچیــن وارد ســالن 
میشــن و جــو میگیرتشــون کــه انــگار هیتلــرن... بابــا بــه قــرآن زدن چهارتــا بادکنــک و دادن دوتــا پذیرایــی و برگــزاری مراســم خوانندگــی کــه دیگــه ایــن 

حرفهــا رو نــداره...!

میچرخونی و با نشان دادن دستمال قدرت برادر کایکو میزنی به دل جمعیت و 

با شکسته شدن دنده پنجم و پاره شدن آپاندیست میرسی به در خروجی. البته 

اگه پشت سرت رو هم نگاهی بندازی شاهد کتک کاری دوستان و پرواز صندلی 

های پالستیکی در اتمسفر سالن خواهی بود!!

االن سوالی که اینجا برام طرح 
میشه اینه که واقعا اگر رستم 
زنده بود حاضر بود این هفت 
خوان  رو طی کنه؟؟؟ یا اینکه 
با تهمینه میرفتن پیتزا مثلث 

دوتایی؟!

هفت خوان شرکت در جشن های تاالر بعثِت فامز...طنز
فاطمه سعیدی زاده
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جوابیه ی اداره ی مشاوره
به انتقاد منتشرشده در شماره ی 10 نشریه ی کاری نو

مانده بودم چند وقتی من، مابین اسارت و آزادی، در فرق بین ویرانی و آبادی، تزویر و ریا یا نه کار جهادی؛  
یا نه اصال سیل مشقت است یا نعمت، اعمال من به دست خودم هست یا حکمت؛

آخر چه کنم؟ مجنونم و سردرگُم، خسته ام خسته از زخم های پشت سر، حرف های ناحقِّ این مردُم، قضاوت ها، ناداوری ها شاهدانی همچون 
دُم، خسته از فکر انفرادی ز خوردن گندم.

خسته ام خسته از حسِّ سرباری، خسته از روزمرگی ها، کارهای تکراری و به هنگام اشتباهات، ناله و زاری؛ »چه کنم آدمم دیگر آری« شده 
هر دم وِرد زبان من جاری. ناخودآگاه اشک می ریزم رگباری، به خاطر گله ها از روی ناداری، وام گیریِ ناچاری، از مشکالت  شرعی بانکداری، از 
معرفی یک اسالم دروغین پوشالی، چه کنم آدم هستم پر از فکر آری، درد بسیار است نظیر بیکاری، نظیر قصه های تلخ پر از رنج التاری، زِ 

عشق بازی های پوچ خیابانی، ز محبت های کاذب بعضی ها از سر ولنگاری، و چه کنند آدم هستند، ممکن الخطا آری. 
اما به ناگاه ندایی بشنیدم از جایی، از همین نزدیکی ها، همین حوالی، که ای دل! اگر چه شکستی، غمخواری؛ اما هنوز هم طالی بیست و 

چار عیاری و توبه کن ز افکار بعضی ها که هنوز هم بنده منی، جا داری و بخوان از ته قلبت که تو فقط مرا داری، آری؛

»إٰلهی َو برّی من لی غیُرک«

با سالم و تحیات
پیـرو ارائـه نتیجـه نظرسـنجی مرتبـط بـا اداره مشـاوره دانشـگاه منتشـر 
نـو سـال سـوم، شـماره دهـم، اسـفند 97 و کانـال  شـده  در نشـریه کاری 

بیـان اسـت: قابـل  تلگرامـی چندیـن نکتـه 
1- اغلـب کسـانی کـه در ایـن نظرسـنجی شـرکت کـرده انـد، دانشـجویانی 
بـوده انـد کـه اصـال مراجعـه ای بـه اداره مشـاوره نداشـته انـد، بنابرایـن ایـن 
سـوال پیـش مـی آیـد کـه چطـور توانسـته انـد کمیـت و کیفیـت خدمات این 
اداره را ارزیابـی کنند.ایـن حالـت دقیقـا مثـل زمانـی اسـت کـه شـما غذایـی 
را نخـورده باشـید و در عیـن حـال بخواهیـدآن غـذا را ارزیابـی کنیـد! در ایـن 
راسـتا ارزیابـی هـای خـود اداره مشـاوره و همچنیـن ارزیابـی هـای مسـتقل 
ایـن اداره نشـان مـی دهنـد کـه تعـداد قابـل  وزارت بهداشـت از خدمـات 
مالحظـه ای از دانشـجویان مراجعـه کننـده بـه ایـن اداره، از خدمـات ایـن 
اداره رضایـت داشـته انـد. تکـرار دفعـات مراجعـه ایـن دانشـجویان، گواهـی 

بـر ایـن مطلـب مـی باشـد.
و  از مشـکالت  تعـدادی  کـه  باشـند  2- دانشـجویان عزیـز دقـت داشـته 
ارائـه خدمـات  نیـرو جهـت  و  از جملـه کمبـود فضـا  اداره  ایـن  کمبودهـای 
موضوعـی نیسـت کـه بـه تنهایـی بـه وسـیله ایـن اداره قابـل حل بوده باشـد. 
ایـن موضـوع علـی رغـم ایـن واقعیـت اسـت کـه اداره مشـاوره دانشـگاه همـه 
تـالش خـود را جهـت رفـع موانـع ایـن چنینـی کـرده اسـت. بنابرایـن بـرای 
حـل ایـن موضـوع نیـاز بـه همـکاری بخـش هـای مختلـف دانشـگاه و حتـی 
خـود دانشـجویان مـی باشـد. باتوجـه بـه ایـن کـه  این اداره پذیـرای انتقادات 

بـه ویـژه پیشـنهادات سـازنده شـما عزیـزان  مـی باشـد، شـایان ذکـر اسـت 
صندوق انتقادات و پیشـنهادات اداره مشـاوره در خوابگاه های دانشـجویی 
دانشـجویان  بوسـیله  شـده  ارائـه  راهکارهـای  از  و صمیمانـه  بـوده  موجـود 
اسـتقبال مـی کنـد. ان شـاا.. باشـد کـه بـا همـکاری همدالنـه دانشـجویان، 
ایـن اداره توفیقـات بیـش تـری بـرای ارائـه خدمات به عزیزان دانشـجو بیابد.

ساعات حضور کارشناسان اداره مشاوره در خوابگاه ها:

خوابگاه 1 ساعت 19 الی 22  شنبه  خواهران:  

خوابگاه 2 ساعت 19 الی 22   یک شنبه   

خوابگاه 3 ساعت 19 الی 22   دوشنبه    

خوابگاه کوثر ساعت 19 الی 22  سه شنبه    

یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 21 الی23    برادران: 
خوابگاه والیت، گلستان و شریعتی  

تـا  شـنبه  از  مشـاوره  اداره  در  کارشناسـان  حضـور  سـاعات  همچنیـن 
باشـد. مـی   15 الـی   7 سـاعت  چهارشـنبه 

تلفن پاسخگویی اداره مشاوره: 07153316301

همراه: 09051669406

اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا

کاری نو: پاسخگویی، خود، ارزشمند است. چه پاسخ مقبول ما باشد یا نه؛ این امر را تحسین می کنیم. 1( ارزیابی اداره مشاوره، لزوما نیازی به این ندارد که فرد 
به اداره مشاوره رجوع کرده باشد اما قبول داریم ارزیابی بدون دیدن کی بود مانند دیدن! 2( الزم است اداره مشاوره، ارزشیابی مناسبی از مراجعان به خود 

داشته باشد. اینکه مثال نمره ای بدهند به مشاور مذکور یا دقیقتر؛ مراجعه کننده فرمی اینترنتی یا غیر از آن برای خود مسئولین باالتر دانشگاه پر کند. این از 
پیشنهاد ما. 3( اداره مشاوره، اداره ای است حساس و بسیار مهم و لذا باید از اولویت های مسئولین ارشد دانشگاهی باشد. هم از لحاظ بودجه و تخصیص 

مکان مناسب و هم از لحظا نظارت. امید که توجه نمایند و نماییم!

آدم هستم پر از فکر، آری
سعید رحیمی


