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از آن روزگاری کـه فریـاد و اقـدام دانشـجو دسـتگاه معادالت سیاسـی جهـان را به 
هـم مـی زد، رسـیده ایم بـه دورانـی کـه دانشـجو در دانشـگاه خـود نیز غریبه شـده 

است.
دانشـجو تبدیـل شـده اسـت به وسـیله ای برای بـازِی بـزرگان. طرح هـای هنگفتی 

کـه بـه نام دانشـجو رقـم می خـورد و در آخر بـه کاِم ...
 خطـاب بـه آن مسـئولی کـه در جلسـات بـا دانشـجویان، آنـان را ولی نعمـت خود به 

حسـاب مـی آورد امـا در عمل خلـف وعـده می کند. 
ولـی نعمتـی کـه نسـبت بـه تصمیم گیـری و ارائه پیشـنهاد پیرامـون طرح هایـی که به 

اسـم او اجـرا می شـود، هیچ گونـه حقـی نـدارد و تنها اسـمًا ولی نعمت اسـت. 
در کنار این غریبی، شفافیت نیز در تمامی ارکان دانشگاه موج می زند. 

نمونـه ایـن شـفافیت سـخن وزیری اسـت کـه علنـا در رادیـو اعـام می کند که دانشـگاه 
فردوسـی بایـد هماننـد فـان دانشـگاه اروپایـی دیوارهـای فیزیکی خـود را بـردارد. اما 

بعـدا می گویـد منظـور من دیـوار معنـوی بوده اسـت... 
نمونـه دیگـر، مسـئولی کـه تصمیـم می گیـرد مجسـمه ۴٠ متـری در وسـط میـدان علـوم 
دانشـگاه بسـازد، آن هـم بـا آن ایرادات فنـی و تخصصی که صدای اسـاتید را هم درآورده 

اسـت، امـا بعدا مـی گویـد ۴٠ متر نیسـت و ٣۴ متر اسـت... 
مسـئولی کـه ایـن بـار در پوشـش زیسـت محیطـی تصمیـم می گیـرد طـرح الیـت و گرفتـن 
بـاز هـم  هزینـه تـردد خـودرو آن هـم فقـط و فقـط از دانشـجو را اجـرا کنـد در حالیکـه 
شـفافیت در آن مـوج می زنـد و در آخـر، تمامـی درآمدهـای حاصـل از ایـن طـرح بـه کام 

می رسـد...  دانشـجو 
تـا دلتـان بخواهـد نمونـه هـای بسـیاری از ایـن دسـت شـفافیت در دانشـگاه نمایان اسـت و 

نـدارد.  پایانی 
امـا در آخـر بـازی، این دانشـجو اسـت کـه داور او را بعنوان برنـده نهایی اعام می کنـد و بازی 

بـزرگان را به هـم می ریزد. 
چـرا کـه داسـتان اینگونـه ادامـه نخواهـد داشـت و دسـتگاه معـادالت آقایـان هنوز هـم لغزنده 

بـوده و قابـل تغییر اسـت. 

مهدی طالبی
ارشد مدیریت استراتژیک 99

دانشجـــو  غریبـه نیست

سخن نخست

محمدرضا ابو
کارشناسی آمار 97

حـدود دو سـال اسـت کـه دانشـگاه دیگـر میزبان 
دانشـجویان نیسـت و چـه بد باییسـت این بای 
کرونـا، کـه همـه را از کار و زندگـی انداخته اسـت! 
دانشـجو را از مهمتریـن عرصـه نقش آفرینـی اش 
روزهـای  خاصـه  ایضـًا!  را  اسـاتید  و  کـرده  دور 
روزگاری  کـه  دانشـگاهی  بـرای  اسـت  سـردی 

گرمابخـش بـود و از تـب و تـاب نمی افتـاد!
نـه  دولـت،  بدنـه  بـر  حاکـم  شـرایط  تغییـر  بـا 
چنـدان دیـر، نوبـت بـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
هـم خواهـد رسـید، تـا اوضـاع جدیـدی را تجربـه 
کنـد و بـا مسـئولین جدیـد، روح تـازه ای در بدنـه 
مدیریتـی آن دمیـده شـود. مدیرانی که شـرط الزِم 
گذشـتگان  از  گرفتـن  عبـرت  آنـان،  تحول آفرینـی 

اسـت.
تحول خـواه  مدیـر  یـک  توسـط  متعـددی  الزامـات 
از  زیـادی  بخـش  تـا  گـردد،  رعایـت  میبایسـت 
مشـکات  ایـن  شـود.  رفـع  دانشـجویی  مشـکات 
از  قبلـی  مدیـران  صحیـح  درک  عـدم  از  ناشـی 
فضـای دانشـجویی، سیاسـی کاری و بهـا نـدادن بـه 

تصمیم گیری هاسـت.  در  دانشـجویان 
اولیـن الزمـه بـرای حرکت بـه سـمت اهـداف متعالی 
دانشـگاه ایـن اسـت کـه مدیـر از جنـس دانشـجویان 
باشـد. مدیـر دانشـگاه نـه تنهـا میبایسـت در فضـای 
تمامـی  در  بلکـه  باشـد،  کـرده  تنفـس  دانشـجویی 
فعاالنـه  بایـد  خـود  تحصیلـی  و  مدیریتـی  دورانهـای 
مسـائل و مشـکات دانشـجویی تجربـه و لمـس کـرده 
دانشـجویی  مسـائل  حـوزه  از  گرفتـن  فاصلـه  باشـد. 
اولیـن آفـت مدیرانـی اسـت کـه از جنـس دانشـجویان 
نیسـتند و اغلـب بـا فضاهـای جناحی و سیاسـی همراه 
و در پـی پیـاده سـازی تصمیمـات بیرونی هـا در درون 
قبیـل  از  متعـددی  هـای  نمونـه  هسـتند.  دانشـگاه 
برداشـته شـدن دیوارهـای دانشـگاه، مسـئله مجسـمه 
غول پیکـر فردوسـی و... خود گواه همین روند سیاسـی 
در دوران مدیریـت قبلـی دانشـگاه اسـت کـه باالتفـاق با 

شکسـت روبـرو شـد.
ایـن  دانشـگاه،  مدیـر  جایـگاه  الزامـات  از  دیگـر  یکـی 
اسـت کـه تمـام تصمیـم گیری هـا را بـه صورت مسـتقیم 
و یـا غیرمسـتقیم از کانال دانشـجویان و نمایندگان آنان 
انجـام دهـد. در دوران هشـت سـاله مدیریـت قبلـی، نه 
تنهـا دانشـجویان در جریـان تصمیماتـی کـه بـرای آنان 
بـه  آنـان  جایـگاه  و  نمی گرفتنـد  قـرار  می شـد  گرفتـه 
صـورت کامـل در نظـر گرفتـه نمی شـد؛ بلکـه در مقابـل 

آستین ها را باال بزنیم!
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نیـز  دانشـجویان  دیگـر  توسـط  آنـان  آگاهسـازی 
مقاومت هایـی شـکل میگرفـت کـه بـذر ناامیـدی را 
در دل دانشـجویان می کاشـت! بـذری کـه در اتفـاق 
ناگـوار اخیـر دانشـگاه، بـه صـورت غیرعـادی رشـد 
کـرد و دیـوار اعتمـاد بیـن دانشـجویان و مسـئولین 
- بـه واسـطه تصمیمـات غلـط قبلـی خود مسـئولین 
در  دانشـجویی  مشـارکت  امـروزه  فروریخـت.   -
فعالیتهـای فرهنگـی و داوطلبانـه در سـطح بسـیار 
نازلـی قـرار دارد و تنهـا درصـد کمـی از دانشـجویان 
مختلـف  عرصه هـای  در  نقش آفرینـی  دنبـال  بـه 
هسـتند. وظیفـه مدیران دانشـگاهی، میـدان دادن 
بـه دانشـجویان، مشـارکت دادن آنـان در تصمیمات 
و جـدی گرفتـن آنـان اسـت. مسـئلهای کـه نـه تنهـا 
چالـش سـطح نـازل فعالیت هـای داوطلبانـه را حـل 
ایـن  سـرد  فضـای  بـه  را  امیـد  بلکـه  کـرد،  خواهـد 

گردانـد. برخواهـد  دانشـگاه  روزهـای 
عمـل بـه برنامـه راهبـردی، دیگـر الزمـه یـک مدیـر 
تـراز دانشـگاهی اسـت. اینکـه دانشـجویان هـر روز 
رویـش  شـاهد  میشـوند  دانشـگاه  وارد  کـه  صبـح 
بی علـت یک طرح جدیـد و ریـزش غیرعلمی یک بنا 
باشـند، خـود نشـان دهنـد میدهـد که مدیـران هیچ 
از برنامـه راهبـردی و سـند جامـع دانشـگاه  درکـی 
ندارنـد و تصمیمـات آنـان کامـا غیـر علمـی اسـت. 
خروجـی ایـن رونـد غلـط نیـز خـودش را در وضعیت 
بین المللـی دانشـگاه نشـان داده اسـت و تـراز علمی 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد در اغلـب رتبه بندی هـای 
معتبـر بین المللـی بـا کاهـش شـدیدی روبـرو شـده 
اسـناد  بـه  عمـل  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت. 
باالدسـتی و جلوگیری از اجـرای تصمیمات مقطعی 
متعالـی  اهـداف  بـه  و سفارشـی، تضمیـن رسـیدن 
دانشـگاه را فراهـم مـی آورد و دانشـگاه بـه مهمترین 
بـرای  تـراز  دانشـجوی  تربیـت  کـه  خـود  رسـالت 

خدمـت بـه کشـور اسـت عمـل میکنـد.
روحیـه  مسـئله  و  طـرف  یـک  الزامـات  ایـن  همـه 
جهـادی یـک طرف دیگـر! مدیر باید جهـادی، فعال 
و پرتـاش باشـد! برای حل مشـکات دانشـجویان و 
پیشـرفت دانشـگاه صبـح و شـب نشناسـد و بـا بهانـه 
از  کنـد  پیـدا  تنـزل  او  مبـادا شـأن مدیریـت  اینکـه 
همنشـینی بـا دانشـجویان پرهیـز کنـد. امـروز بایـد 
بـه  بی وقفـه  و  زد  بـاال  را  آسـتینها  درآورد،  را  کـت 
دنبـال تحقـق اهـداف ایـن انقـاب بـود کـه عمـل به 

آن مـرد میـدان میخواهـد!

مشهد-خیابان دانشگاه-
محله سراب     4 
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اجتماعی

رضا اسدیرضا اسدی
فارغ التحصیل معماریفارغ التحصیل معماری

اســام؛  جهــان  فرهنگــی  پایتخــت   ،۲۰۱۷ مشــهد 
جملــه ای کــه چنــد ســوایی ُنقــل بیشــتر مجالــس و محافل 
ســازمانها و ادارات شــهری مشــهد و حتــی کشــوری شــده 
بتــوان آن را جدیتریــن چالــش جامعــه  بــود و شــاید 
ــه  ــی ک ــت. چالش ــر دانس ــال اخی ــهد در ۸ س ــهری مش ش
فردوســی  دانشــگاه  بــرای  باشــد  میتوانســت فرصتــی 
ــه جهــت نقــش آفرینــی مثبــت در جامعــه، امــا  مشــهد ب

ــد.  نش
ــری  ــائل جدیت ــا مس ــی دارد و ی ــه ربط ــد چ ــاید بگویی ش
ــود؟ در  ــه میش ــس چ ــت پ ــگاه و صنع ــاط دانش ــل ارتب مث
ــت  ــگاه و صنع ــاط دانش ــه اوال ارتب ــم ک ــد بگوی ــخ بای پاس
ــا  ــر مجموعــه ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه اســت پــس ب زی
توجــه بــه اینکــه ایــن نقــش آفرینــی نمــود عینــی ارتبــاط 
دانشــگاه و جامعــه اســت، اهمیــت آن اگــر بیشــتر نباشــد 
ــان  ــی جه ــت فرهنگ ــوان پایتخ ــا عن ــت و دوم ــر نیس کمت
اســام شــاید در نــگاه اول اهمیــت خاصــی نداشــته باشــد 
ــخ  ــگ و تاری ــهر در فرهن ــن ش ــابقه ای ــت س ــه عل ــا ب و صرف
اســام بــه آن داده شــده اســت )هماننــد دیگــر شــهرهایی 
کــه ایــن عنــوان را تــا کنــون کســب کرده انــد و یــا خواهنــد 
ــن  ــا همی ــه ب ــی ک ــد تاثیرات ــت بدانی ــر اس ــی بهت ــرد(، ول ک
داشــت  بازتــاب  جهانــی  جامعــه  بــه  میتــوان  عنــوان 
ــی،  ــائل فرهنگ ــر مس ــاوه ب ــه ع ــت ک ــیع اس ــان وس آنچن
شــامل مســائل اقتصــادی، معمــاری، شهرســازی و... 
ــوب از  ــدگاه خ ــک دی ــد ی ــهری میتوان ــردد و ش ــز میگ نی
خــود ارائــه دهــد کــه در ایــن زمینه هــا بــا مشــکل خاصــی 

ــرم نکنــد. ــه ن دســت و پنج
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــش دانش ــراغ نق ــم س ــاال بروی و ح
ــک،  ــدون ش ــهد. ب ــهری مش ــه ش ــش جامع ــن چال در ای
دانشــگاه بــه عنــوان مرکــز علمــی و پــرورش دهنــده افــراد 
متخصــص، میتوانــد نقــش کاتالیزگــر در رفــع مســائل 
جامعــه شــهری داشــته باشــد کــه ایجــاد مراکــز پژوهشــی 
پیرامــون عناویــن خــاص در راســتای همیــن امــر اســت. 
ــه  ــد ک ــورد میکنی ــوال برخ ــن س ــا ای ــاال ب ــا احتم در اینج
ــرای برنامــه ریــزی داشــته  مگــر دانشــگاه چقــدر زمــان ب
اســت و احتمــاال کــم کاری از طــرف دانشــگاه نبوده اســت. 
ــه  ــوان در فاصل ــن عن ــه ای ــهرهایی ک ــه ش ــم ک ــد بگوی بای
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زمانــی ســالهای ۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۴ بــه آنهــا داده میشــود در 
ســال ۲۰۱۰ مشــخص شــده اند. پــس مجموعــه دانشــگاه 
تــا ســال ۲۰۱۷، ۷ ســال و مجموعــه مدیریتــی ۸ ســاله 
ــت  ــال مهل ــل ۴ س ــز حداق ــی نی ــر کاف ــای دکت ــاب آق جن
نیــرو  تربیــت  هــم  و  برنامه ریــزی  هــم  تــا  داشــته اند 
داشــته باشــند، ولــی آیــا حتــی ۴ ســال پــس از آن زمــان، 
یعنــی در ســال ۲۰۲۱، مــا بــه ایــن هــدف رســیده ایم؟ 
آیــا هنــوز مشــهد، بــا حاشیه نشــینی دســت و پنجــه 
نــرم نمیکنــد و دانشــگاه چــه نقشــی در همیــن اقدامــات 
انجــام شــده در آنجــا دارد؟ بافــت پیرامــون حــرم مطهــر 
ــرا  ــرد و چ ــر میب ــه س ــامانی ب ــوز در نابس ــرا هن ــوی چ رض
ــران  ــگاه ته ــی )۱۳۹۸( آن را دانش ــرح اصاح ــن ط آخری
انجــام داده اســت؟ معمــاری ســاختمان های مشــهد و 
ــا  ــنخیتی ب ــه س ــرم چ ــون ح ــت پیرام ــوص باف علی الخص
ــی  ــز پژوهش ــهر دارد؟ مراک ــن ش ــی ای ــی مذهب ــت مل هوی
فرهنگــی ایــن دانشــگاه تــا کنــون کــدام مســئله فرهنگــی 
ایــن شــهر را حــل کــرده و یــا حتــی بــه کــدام یــک از آنهــا 
ــهر را  ــد ش ــت رش ــگاه نتوانس ــرا دانش ــت؟ چ ــه اس پرداخت
ــارت کنــد؟ چــرا همــکاری  ــا توســعه فرهنــگ زی همــراه ب
ــرای  ــهرداری ب ــری ش ــه اسپانس ــا ب ــهر صرف ــگاه و ش دانش
ــار  ــوض در اختی ــگاه و در ع ــالگی دانش ــاد س ــن هفت جش
قــرار دادن زمین هــای جــداره شــمالی ایــن دانشــگاه 
ــگاه  ــاط دانش ــا ارتب ــود؟ آی ــدود میش ــهرداری مح ــه ش ب
و جامعــه فقــط بــه معنــی حــذف دیوارهــای فیزیکــی 
دانشــگاه اســت؟ و بســیار عامــت ســوال دیگــر کــه در ایــن 

مقــال نمی گنجــد.
در پایــان بایــد بگویــم حــاال کــه مدیریــت ۸ ســاله جنــاب 
آقــای دکتــر کافــی بــا همــه خوبی هــا و بدی هایــش رو 
بــه اتمــام اســت ولــی امیــدوارم قرابــت ســراب فعلــی 
ــا  ــهد ب ــهری مش ــه ش ــی و جامع ــگاه فردوس ــاط دانش ارتب
گــذر خیابــان دانشــگاه از محلــه ســراب در مشــهد اتفاقــی 
ــه  ــتر ب ــدی بیش ــی بع ــه مدیریت ــد و در  مجموع ــوده باش ب
مســئله ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه بپــردازد و شــاهد 
نقــش پررنگتــر دانشــگاه در حــل مســائل جامعــه شــهری 

ــیم. ــوری باش ــی کش و حت

نگاهی به نقش دانشگاه فردوسی در جدیترین چالش جامعه شهری مشهد در نگاهی به نقش دانشگاه فردوسی در جدیترین چالش جامعه شهری مشهد در ۸۸ سال اخیر سال اخیر
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واقعیــت  بــر  ســازی  ذهنیــت  امــروز  جهــان  در 
ارجحیــت دارد. در دنیــای مدیریــت نیــز، مدیریــت 
افــکار و ذهنیــت هــا از نقــش بســزایی در موفــق 
ــر در بیــن مــردم، برخــوردار  نشــان دادن یــک مدی

ــت. اس
یــک اصــل مدیریتــی بــر ضــرورت کنتــرل ذهنیــت 
بســتن  نقــش  لــزوم  بــر  مبنــی  دارد  اشــاره  هــا 
پایــان  از  پــس  مدیــر  یــک  از  مثبــت  خاطــره 
ــیاری از  ــاس بس ــن اس ــر همی ــش. ب دوران مدیریت
مدیــران بــرای ثبــت یــک خاطــره مثبــت از خــود، 
در اواخــر دوران مدیریتــی، اقــدام بــه رونمایــی 
کــه  هایــی  پــروژه  از  متعــدد  بهره برداری هــای  و 
بعضــا از اولویــت نیــز برخــوردار نیســتند، میکننــد. 
اّمــا  فــارغ از پــر و بالــی کــه جــو رســانه ای پیرامــون 
ــت  ــعی در ذهنی ــد و س ــاد میکن ــات ایج ــن اقدام ای
ــردم  ــوم م ــان عم ــزی در اذه ــه چی ــازی دارد، چ س
نقــش میبننــد؟  قطعــا مــردم بــه هــر میــزان از 
ــک  ــد ی ــرای نق ــا ب ــد اّم ــر میپذیرن ــات اث ــن اقدام ای
مدیــر بایــد عملکــرد او را بــه دور از ایــن پروپاگانــدا 

ــرد. ــی ک بررس
ــای کان  ــرج ه ــل خ ــا دلی ــود ت ــه الزم ب ــن مقدم ای
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــران دانش ــای مدی ــن روزه ای
را بشناســیم و عملکــرد ۸ســاله دکتــر کافــی بعنــوان 

رئیــس دانشــگاه را نقــد کنیــم.

محمــد کافــی فــارغ التحصیــل دکتــری زراعــت 
ــال  ــل و از س ــگاه نیوکاس ــات از دانش ــاح نبات و اص
بــه  یازدهــم،  دولــت  آغــاز  بــا  همزمــان   ۱۳۹۲
ــاید  ــد. ش ــوب ش ــی منص ــگاه فردوس ــت دانش ریاس
۸ســاله  حفــظ  عامــل  مهمتریــن  گفــت  بتــوان 
جایــگاه مدیریــت دانشــگاه همیــن تعامــات عموما 

اقتصــادی و سیاســی  بــود!
بررســی کارنامــه مدیریــت دکتــر کافــی نیازمنــد 
شــناخت شــخصیت ایشــان اســت. دوستانشــان 
کــه  او را اســتادی متعهــد و خوشــفکر میداننــد 
هــم در علــم و هــم در مدیریــت خــوش درخشــیده! 
ولــی اکثریــت دانشــجویان دربــاب مدیریــت ایشــان 

ــد. ــاوت دارن ــا متف ــری کام نظ
بــاال  انگیزهــای  و  روحیــه  بــا  ســال۹۲  از  کافــی 
شــروع بــه ایجــاد ســاختارهایی جدیــد و ابداعیــات 
خــود نمــود. شــاید بتــوان او را یکــی از مدیــران 

موثــر در حــوزه ارتباطــات دانشــگاهی و ســاماندهی 
بروکراســی اداری دانشــگاه در ســطح کشور دانست. 
مدیریــت فــارغ از بینش های سیاســی امری بســیار 
پســندیده اســت ولــی عــدم اســتمرار ایــن بینــش و 
ــراد  ــای اف ــارغ از توانایی ه ــا ف ــه ج ــا ب ــات ن انتصاب
ــا هــدف ایجــاد یــک شــبکه از معتمدیــن   ــا ب و صرف
ــدن  ــع ش ــث قط ــون، باع ــی پیرام ــه مدیریت در حلق
دفتــر  کمــکاری  شــد.  دانشــجویان  بــا  ارتبــاط 
ــر  ــط عمومــی در ارتبــاط گیــری موث ریاســت و رواب
ــی  ــاد دوقطب ــرف و ایج ــک ط ــجویان از ی ــا دانش ب
ــته های  ــکل ها و دس ــان تش ــودی می خودی-غیرخ
ــن  ــن رفت ــث ازبی ــر، باع ــرف دیگ ــجویی  از ط دانش
دانشــجو  و  دانشــگاه  حرمــت  بعضــا  و  اعتمــاد 
ــه  ــی مصاحب ــی ط ــه کاف ــت ک ــن درحالیس ــد. ای ش
بــا خبرگــزاری دانشــجویان ایــران گفتــه اســت: 
" هنــر مــن در تعــادل بخشــی میــان بخشــهای 
ــا عــدم وجــود تــوازن  مختلــف دانشــگاه اســت"، اّم
و هماهنگــی دربیــن بخش هــای مختلــف دانشــگاه 

ــت. ــهود اس ــا مش ــوارد کام ــیاری از م در بس
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قطعــی  در  شــفافیت  عــدم  و  ناهماهنگــی  اوج 
ــجویی  ــه ی دانش ــا بدن ــگاه ب ــران دانش ــاط مدی ارتب
روزهــای  ایــن  تــا  و  خــورد؛  رقــم  ســال۹۷  در 
پایــان عمــر مدیریتــی دکتــر کافــی ادامــه پیــدا 
کــرده اســت. درســت زمانــی کــه زمزمه هایــی از 
ــگاه  ــا دانش ــهد ب ــهر مش ــورای ش ــاط ش ــاد ارتب ایج
فردوســی پیچیــد و در ادامــه بــا حمایــت هــای 
کم نظیــر شــورای تمامــًا اصاح طلــب شــهر مشــهد 
ــید. از  ــات رس ــه اثب ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس از دانش
ــا  برگــزاری جشــن ۷۰ســالگی دانشــگاه فردوســی ب
هزینــه هــا و تبلیغــات گســترده و رزرو بیلبــورد های 
ــر روابــط  ــه گفتــه مدی متعــدد در ســطح شــهر کــه ب
بودجــه  از  ریــال  یــک  حتــی  دانشــگاه  عمومــی 
دانشــگاهی در آن صــرف نشــده، تــا طــرح ســاخت 
ــی  ــدان اصل ــی در می ــری از فردوس ــمه ۳۰مت مجس
ــای  ــتن دیواره ــرای برداش ــق ب ــا تواف ــگاه و ی دانش
حریــم دانشــگاه و یــا اجــرای طــرح کنتــرل ترافیــک 

ــگاه! ــطح دانش ــت در س ــه الی ــوم ب موس
ــا  ــت ب ــدون صداق ــار ب ــفافیت و رفت ــدم ش ــطح ع س

ــگاه  ــه دانش ــی ک ــا جای ــت ت ــر رف ــجویان باالت دانش
باالتریــن  جــزو  بودجــه  ردیــف  در  فردوســی 
دانشــگاه های کشــور اســت امــا مبالــغ دریافتــی 
بجــای توزیــع عادالنــه میــان نیازهــای دانشــجویان 
ــرف ســاخت اقامتــگاه مجلــل  ــگاهیان، ص و دانش
بــرای اســاتید و ســاخت تفرجــگاه در شــمال کشــور 
ــگاه  ــت خواب ــودی در وضعی ــر و بهب ــی تغیی ــد ول ش

دانشــجویان رخ نــداد.
دوران  مبهــم  اقدامــات  از  بخشــی  فقــط  اینهــا 
مدیریــت ۸ســاله دکتــر کافــی بــر دانشــگاه فردوســی 
ــجویان را  ــا دانش ــل ب ــوان اوج تقاب ــاید بت ــت. ش اس
ــی  ــورای صنف ــال ش ــت در انح ــم مدیری در تصمی
دانشــجویان دانســت. شــورایی کــه با رای مســتقیم 
دانشــجو و بــه نمایندگــی از دانشــجویان وظیفــه 
ارتبــاط و پیگیــری مطالبــات ایــن صنــف از مدیــران 
دانشــگاه را برعهــده دارد. بــه جرئــت میتــوان گفــت 
انحــال ایــن شــورا کاری بــس اشــتباه درجهــت 
تضعیــف حــق قانونــی دانشــجویان و بســتن دهــان 

ــود. ــر ب ــجویان مطالبه گ دانش

توسعه البته نه آنچنان که انتظار میرفت!

نقــد منصفانــه ایجــاب میکنــد از ذکــر نــکات مثبــت 
نیــز نگذریــم. شــاید بتــوان گفــت توســعه عمرانــی 
ــایان  ــاختمان ها ش ــر و س ــطوح دفات ــگاه در س دانش
توجــه اســت؛ اّمــا عــدم توجــه بــه بهســازی فضــای 
خوابــگاه، بهبــود وضعیــت سیســتم حمل ونقــل 
ــبتًا  ــگاه های نس ــازی آزمایش ــگاه، نوس درون دانش
فرســوده و... باعــث شــده اســت نتوانیــم از عملکرد 

ایشــان در ایــن حــوزه تمــام قــد دفــاع کنیــم.
بحــث  دانشــجو،  بزنگاه هــای  مهمتریــن  از 
دانشــجویی  پرتــال  طریــق  از  واحــد  انتخــاب 
انتخابــی  بــرای  نفــر  کــه صدهــا  زمانــی  اســت. 
حســاس و تعییــن کننــده وارد صفحــه شــخصی 
خــود میشــوند امــا قطعــی مکــرر و کنــد شــدن 
ِســرورها باعــث َهنــگ کــردن پرتــال و بهم ریختگــی 
ــعه و  ــدم توس ــود. ع ــجو میش ــی دانش ــری و روان فک
شــاید  دانشــگاه  ســایت  زیرســاخت های  بهبــود 
ــت و  ــوده و هس ــجویان ب ــی دانش ــکات اصل از مش
دقیقــا مشــخص نیســت چــه زمانــی ایــن مشــکات 

اولیــه رفــع میشــود.

امکانــات فرهنگــی مناســب و بــازده   
انتظــارات از  کمتــر 

در بحــث معاونــت فرهنگــی شــاید بتــوان گفــت 
توســعه عمرانــی گســترده در مراکــز، امکانــات و 
ــت  ــی و معاون ــای فرهنگ ــای کانون ه ــاختمان ه س
توســعه  آیــا  امــا  اســت  توجــه  قابــل  فرهنگــی 
ــود؟  ــگ میش ــطح فرهن ــد س ــث رش ــات، باع امکان
ــت  ــی اس ــث مفصل ــود بح ــوال خ ــن س ــه ای ــخ ب پاس
کــه در ایــن مقــال نگنجــد امــا پــر واضــح و مبرهــن 
اســت ایجــاد یــک فضــای فرهنگــی در دانشــگاه 
اثرگــذاری  و  اختیــارات  دایــره  و  امکانــات  بــه 
ــه دانشــجویان  سیاســتگذاران دانشــگاه نیســت و ب

و خواســتگاه اجتماعــی آنــان نیــز برمیگــردد.

 تولید علم بدون عمل

در بحــث علمــی شــاید بتــوان گفــت بزرگتریــن عیب 
سیســتم علمــی و آموزشــی کشــور دور مانــدن از 
حــوزه عمــل و اجراســت. انجمن هــای علمــی و 
اســاتید نخبــه همچنــان بــه دور از بدنه سیاســتگذار 
کان و یــا مدیــران و صنعتگــران و بانیــان مدیریتــی 
ــن  ــا کمتری ــد ب ــت می کنن ــه فعالی ــای ابرگون در فض
ــی  ــر کاف ــه دکت ــت ک ــن درحالیس ــن!  ای ــود ممک نم
ایــران  دانشــجویان  بــا خبرگــزاری  در مصاحبــه 
و  پیشــران  پایــه،  دانــش  ایجــاد  ضــرورت  از 
ــت  ــی درجه ــد ول ــی گوی ــی م ــذاری اجتماع تاثیرگ
ایــن اصــل صرفــا بــه ایجــاد تنهــا ســه مرکــز فنــاوری 
ــه از  ــزی ک ــد. مراک ــی کن ــت م ــرفته کفای ــای پیش ه
حیــث بنــا نهــادن قابــل تقدیــر اســت امــا از حیــث 
عملکــرد و آورده سراســر نقــد. بنظــر مــی رســد 
ــز  ــاط مراک ــرای ارتب ــود ب ــوذ خ ــت از نف ــر مدیری اگ
ــران تصمیم گیــر اســتفاده  ــه مدی ــگاه ب ــی دانش علم
ــی  ــات مثبت ــاهد اتفاق ــتیم ش ــرد، می توانس ــی ک م
باشــیم. اتفاقــات کــه دانشــگاه را هــم از نظــر علمــی 
ســرآمد مــی کــرد و هــم آورده مــادی داشــت و 
ــرای ســایر  ــه ب هــم باعــث ایجــاد یــک الگــوی نمون

ــد. ــی ش ــور م ــگاهی کش ــل دانش محاف

مصائب به اندازه کافـــــــــــــــــــــــــــــــی
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 ارز آوری به قیمت تعارضات فرهنگی

ــوان  ــی از آن بعن ــر کاف ــه دکت ــی ک ــی از اقدامات یک
ــر ســپهر مدیریتــی یــاد میکنــد؛  گوهــری تابنــاک ب
تحصیــل ۲۶۰۰ دانشــجوی خارجــی از ۲۰ کشــور 
ــول  ــا متم ــجویانی عموم ــت. دانش ــی اس بین الملل
ــد و  ــران آمدن ــه ای ــی ب ــل و زندگ ــرای تحصی ــه ب ک
بخاطــر پاییــن بــودن ارزش پــول کشــور میزبــان، از 
شــرایط رفاهــی بســیارخوبی در ایــران بهره مندنــد. 
اّمــا ســوال اینجاســت، آیــا مدیــران دانشــگاه کــه بــه 
ــه خــود  ــان ب ــن دانشــجویان و ارزآوری آن وجــود ای
مــی بالنــد، بــه چالــش هــای ناشــی از تفــاوت 
فرهنــگ دانشــجویان ایرانــی و خارجــی فکــر کــرده 

انــد؟
یکــی از دانشــجویان دکتــری کــه از کمبــود حمایتها 
از دانشــجویان مقاطــع تحصیــات تکمیلــی گایــه 
و  کافــی  دکتــر  حضــور  در  درجلســه ای  داشــت؛ 
ســایر مســئولین حــوزه ریاســت دانشــگاه از تضــاد و 
ــی  ــی منف ــار  روان ــی و ب ــدید فرهنگ ــای ش چالش ه
کــه از هــم نشــینی بــا دانشــجویان بین الملــل و 
ایرانــی بوجــود می آیــد گایــه داشــت. گایه هایــی 
بــه حــق کــه شــاید درصــورت ریشــه یابی آن و حــل 

بــروز  و  ســرخوردگی  شــاهد  دیگــر  مشــکل، 
وقایــع تلــخ نظیــر آنچــه چنــدی پیــش بــرای 

ــک  ــادکتری فیزی ــجویان پس ــی از دانش یک
رخ داد، نباشــیم.
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یــک اصــل مدیریتــی بــر ضــرورت 
کنتــرل ذهنیــت هــا اشــاره دارد مبنــی 
بــر لــزوم نقــش بســتن خاطــره مثبــت 
از یــک مدیــر پــس از پایــان دوران 
مدیریتــش. اّمــا  فــارغ از پــر و بالــی کــه 
ــعی  ــد و س ــاد میکن ــانهای ایج ــو رس ج
ــزی  ــه چی ــازی دارد، چ ــت س در ذهنی
در اذهــان عمــوم مــردم نقــش میبنند؟  

 کالم آخر

دوران ریاســت ۸ســاله دکتــر کافــی تقریبــا بــه اتمــام 
از چالشــهای  بعــدی  آیــا مدیریــت  اّمــا  رســیده 
گذشــته عبــرت مــی گیــرد و مســیر را هموار تــر 

ــد؟ ــی ده ــه م ادام
در پایــان شــاید بتوانیــم از ذکــر برخــی از خدمــات 
بگوییــم و نقــد خــود را نســبت بــه مدیریــت ۸ســاله 
ــان  ــه ایش ــال ک ــا ح ــم، ام ــام کنی ــی اع ــر کاف دکت
بعــد ۸ســال ریاســت میــرود، آیــا نهــاد یــا ســازمانی 
هســت کــه ایشــان را دربــار شــیوه مدیریــت خــود و 
مشــکات موجــود پاســخگو ســازد؟ مشــکاتی کــه 
گاهــی آنچنــان َچشــمگیر بــود کــه خدمــات مثبــت 
در میــان اخبــار منفــی در جــّو دانشــگاهی گــم شــد؛ 
و گاه مصائبــی ایجــاد کــرد کــه خــون دانشــجویان را 

بــه جــوش آورد و برطبــل ناامیــدی کوبیــد.
البتــه مصائبــی نــه آنچنــان زیــاد، امــا مصائبــی بــه 

انــدازه کافــی.

پس از واکسیناسیون 
استفاده از ماسک را 

فراموش نکنیم.



یکی از وظایف دانشگاه ارتباط با جامعه است و یکی از نیاز های اجتماع، ارتباط با دانشگاه است!
سام؛ این جمله ای است که قرار است چند شماره ای در میدان درباره آن صحبت کنیم...

ایــن روزهــا همــه جــا صحبــت از وظایــف نخبــگان و جوامــع نخبگانــی در پیشــبرد جامعــه و کشــور بــه ســمت 
اهــداف و قلــه هــای درســت اســت و همــه مــی گوییــم قــرار اســت جامعــه و تــوده مــردم پشــت ســر نخبــگان 
حرکــت کننــد تــا از وضعیــت کنونــی گــذر کننــد، انشــاءالله!! امــا زمانــی کــه صحبــت از جوامــع نخبگانــی و 
نهادهــای نخبــه ســاز مــی کنیــم، عمــده صحبــت هــا و فکــر هــا معطــوف بــه دانشــگاه هــا مــی شــود و ایــن 
در حالــی اســت کــه ارتبــاط بیــن جامعــه و فضــای آکادمیــک و دانشــگاهی واقعــا بــه میــزان مطلوبــی نیســت 
کــه مــا را در ایــن مســیر قــرار دهــد و بــا ســرعت مطلوبــی بــه ســمت مقصــد حرکــت کنیــم. قــرار اســت چنــد 
کامــی بــا هــم همــکام و هــم فکــر شــویم تــا انــدک انــدک بــه مشــکات ایــن حــوزه بپردازیــم و بــه ســمت 
ــه فضــای دانشــگاهی  ــرای فهمیــدن ایــن مشــکات، ابتــدا بایــد نســبت ب حــل کــردن آنهــا پیــش برویــم. ب
ــا فضــای جامعــه آشــنا هســتیم؛ فضــای  ــی داشــته باشــیم. همــه مــا اصــوال ب و فضــای جامعــه دیــدی کان
جامعــه همــواره دارای دغدغــه هــای گوناگــون و نیــاز هــای مختلــف در کنــار فرهنــگ هــای متفــاوت اســت 
کــه افــراد بــا توجــه بــه ســایق و عایــق خــود بــرای حــل ایــن دغدغــه هــا و رفــع ایــن نیــاز هــا بــه کنشــگری 
مــی پردازنــد. بعضــا در پشــت ایــن گنشــگری هــا جهــت دهــی هایــی اســت کــه مطلــوب جامعــه در راســتای 
ــی  ــای ایجاب ــار ه ــی و رفت ــات احساس ــا تصمیم ــا، تنه ــت آنه ــا در پش ــت و بعض ــداف نیس ــه اه ــیدن ب رس
ــی مــدت مــی تواننــد جامعــه را دچــار مشــکل کننــد. امــا  ــد سرچشــمه گرفتــه و در طوالن ــه از عقای ــوده ک ب
فضــای دانشــگاهی، منهــای رفتــار هایــی کــه حاصــل از فرهنــگ هــای ســاخته شــده در پیــش از دانشــگاهی 
شــدن دانشــگاهیان اســت، فضایــی اســت کــه افــراد را آمــاده مــی ســازد بــرای تفکــر بــرای حــل مشــکل؛ در 
حقیقــت بــه علــت فضــا و َجــو و اتمســفر حاکــم بــر دانشــگاه، مــا شــاهد آن هســتیم کــه بــه جوانــب مختلــف 
رفتارهــا فکــر مــی شــود و بعضــا تــا آنجــا مشــغول تفکــر و تعمــق مــی شــود کــه حــل مشــکل بــه کلــی فرامــوش 
می شــود! مثــل اتفاقــی کــه امــروزه در رشــته هــای مهندســی رخ داده اســت و مــا بــه جــای حرکــت دو بعــدی 
در تکنولــوژی و صنعــت، بیشــتر بــه جنبــه آکادمیــک پرداختــه ایــم و بخــش صنعــت را فرامــوش کــرده ایــم. 
پــس در فرهنــگ دانشــگاهی تصمیمــات پیرامــون تفکــر هــای عمیــق و مبتنــی بــر علــم و نظریــات مختلــف 
و امتحــان شــده مــی گــردد. حــال کــه بــه شــکلی اغــراق آمیــز بــا تفــاوت هــای ایــن فرهنــگ هــا و کنشــگری 
ــه مشــکات ارتبــاط جامعــه و دانشــگاه بپردازیــم و  هــای تابــع آنهــا آشــنا شــده ایــم، وقــت آن اســت کــه ب
ببینیــم چگونــه مــی توانیــم گفتمانــی مشــترک را در ایــن فضــا ایجــاد کنیــم تــا جامعــه دانشــگاهی، بــه کمــک 
دیگــر جوامــع نخبگانــی، جامعــه و کشــور را بــه ســمت راه درســت هدایــت کنــد و ایــران را هــم چــون تمــدن 

پارســی و قدرتمنــدی کــه دارد، بــه ســمت قلــه هــای پیشــرفت واقعــی و نــه رســانه ای ســوق دهــد...

دانشگاه مرتبط با جامعه
جامعه مرتبط با دانشگاه...؛ 

سید علی موسویسید علی موسوی
دانشگاه شهید بهشتی تهران برق  دانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی  برق    مهندسی 
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ــق  ــردم و دقی ــرکت میک ــی ش ــون بزرگ ــه آزم ــود ک ــالی ب ــن س اولّی
ــم  ــه کنکــور اومدی ــده ب ــه مون نمیدونســتم چــی میخــوام. دو-ســه هفت
مشــهد. یادمــه ورودِی بســِت شــیخ طوســی داشــتم اذندخــول 
ــجوی  ــر دانش ــد اگ ــوب میش ــه خ ــه چ ــت ک ــم گذش ــدم و از ذهن میخون
اینجــا باشــم. دو مــاه بعــد وقتــی نتیجــه آزمــون اومــد، حیرتــزده بــودم 
ــدم  ــول ش ــهد قب ــه مش ــتم از اینک ــد. نمیدونس ــد نمیوم ــم بن و گریه
ــد از  ــت. اآلن بع ــاوردم ناراح ــان نی ــه فرهنگی ــا اینک ــم ی ــحال باش خوش
گذشــِت چهارســال از اون روز، خوشــحالم کــه منــو بــردی کنــارت و زیــر 
ــال مهــر و محّبتــت گرفتــی عزیــزم. اون روز از ذهنــم گذشــت و  پــر و ب
شــاید قلبــًا عالقهــای بــه بــودن تــو مشــهد نداشــتم و تــو اونطــور بــرام 
ــی  ــت میــآد بیمحّل ــو دل ــه تمــاِم وجــودم شــده ت جــور کــردی، حــاال ک
ــودن  ــرای ب ــری ب ــا دکت ــهدم. ت ــد مش ــن ارش ــم م ــه گفت ــه هم ــی؟! ب کن
کنــارت برنامــه ریختــم. میشــه رومــو زمیــن نزنــی و یــه بــار دیگــه منــو 

ــی؟! ــم کن بغل
به قوِل افسان، دوستت دارم خب؟!

شعبانی  شعبانی انسیه  انسیه 
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب 9696

کبوتر جلدکبوتر جلد

نام کتاب:موکب آمستردام
نویسنده:بهزاد دانشگر

انتشارات:عهدمانا
تعدادصفحات:۱۳۶صفحه

سال چاپ:۱۳۹۷

موکــب آمســتردام روایــت آدم هایــی اســت کــه 
دستشــان رابــه دســت امــام حســین)ع( دادنــد 
ــه  ــی ک ــد، مردجوان ــم گرفتن ــران را ه ــت دیگ ودس
ازمشــهد بــرای کاری راهــی هلنــد مــی شــود و جرقه 
هایــی او را بــه ســمت خــدا و اهــل بیــت می کشــاند 
و دل بــه زرق  و بــرق دنیــای آن طــرف آب هــا مــی 
بــازد و تلنگــر و تفکــر زندگــی  او را به ســمت دیگری 
ــفر  ــی س ــدی راه ــراه چن ــال  هم ــاند وهرس می کش

ــود و... ــی ش ــن م اربعی
ــین  ــقان اروپانش ــی ازعاش ــت های ــاب روای ــن کت ای
حســین)ع( اســت کســانی کــه ســاک وکولــه اربعینی 

شــکلی  بــه  و  می بندنــد  اروپــا  قلــب  از  را  خــود 
خــارق العــاده بــه ســیل عظیــم جمعیــت درطریــق 
ــفیر  ــدام س ــانیکه هرک ــد. کس ــی پیوندن ــین م الحس

ــت... ــار غرب ــتند در دی ــهید هس ــین ش حس
موکــب آمســتردام قطــره ای زالل اســت از اقیانــوس 
ــش را  ــا " واژه های ــین یجمعن ــب الحس ــران "ح بیک
بایــد عاشــقانه خوانــد چــون روایتگــر عشــقی اســت 

کــه نظیــر نــدارد.
دردهــای  از  سرشــار  چــون  خوانــد  دردمندانــه 

اســت... شــیرین 

محدثه مسکیمحدثه مسکی
علوم قران و حدیث علوم قران و حدیث 9797

حتمــا امــام حســین)ع( ازهمــان روزاول کنارمــن هــم بوده؛تــو الالیــی هــای مادرم،شــعرهای اســامی دوازده 
امــام کــه حفــظ میکــردم بــرای مــن هــم امــام حسین)ع(باشــیرمادرم وارد رگ وپــی ام شــد

چندوقــت بعــد هــم فهمیــدم امــام حســین)ع(من راخریــده و مــال خــودش کرده،شــاید دوازده ســیزده ســالم 
بیشــترنبود خــواب یــک قبرســتان تاریــک رادیــدم کنــار یــک قبرتاریــک ایســتاده بــودم مــن نوحــه می خوانــدم 
ــت  ــان وق ــی ازهم ــع بوده؛ول ــاید بقی ــود ش ــا ب ــتان کج ــتم قبرس ــی دانس ــزد . نم ــینه می ــین)ع( س ــام حس وام

فهمیــدم یــک خبرهایــی هســت کــه پیــش امــام حســین)ع( اســت فهمیــدم بایدبیایــم تــوی ایــن راه...

محــرم  بــا  حسیــنمحــرم  بــا  حسیــن
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  سمیرا نوبختسمیرا نوبخت
جغرافیا جغرافیا 9696

وســـک  زنــــده وســـک  زنــــدهعر عر
مــدت هــا بــود در زمینــه زنــان درحــال تحقیــق 
ــگاه  ــا ن ــانه ه ــازی و رس ــای مج ــودم. در فض ب
مــردم را نســبت بــه زنــان مــی دیــدم. شــرکت 
ــی  ــدل های ــا م ــود را ب ــات خ ــه تبلیغ ــی ک های
ــادی  ــردم ع ــبیه م ــه ش ــد ک ــی دهن ــام م انج
نیســتند، فیلــم و ســریال هایــی کــه زنــان 
غیــر معمولــی را بــه نمایــش مــی گذارنــد. 
ــان  ــدادی زن ــازی تع ــای مج ــرادی در فض اف
را بــه خاطــر صورتشــان مســخره مــی کننــد. 
عقیــده آن هــا ایــن اســت کــه یــک فــرد 
بــا زیباتریــن  بایــد  یــا ثروتمنــد  معــروف 
انســان ازدواج کنــد. زیبایــی تبدیــل بــه 

ــت. ــده اس ــک زن ش ــه ی ــن دغدغ بزرگتری
تمــام ایــن فعالیــت هــا، از زن یک عروســک 
بــه وجــود آورده اســت کــه گویــا زیبایــی بــه 
ــدون  ــه ب ــی ک ــت. زن ــکار اس ــران بده دیگ
آرایــش جرئــت نــدارد از خانــه بیــرون رود، 
زنــی کــه احســاس زشــتی مــی کنــد و تمــام 
ــی  ــغ جراح ــر تی ــش را زی ــورت و اندام ص
ــی  ــار زیبای ــا معی ــه تنه ــی ک ــرد. زن ــی ب م
صــورت  زیبایــی  برایــش  انســان  یــک 
اســت . زنــی کــه در رقابــت بــا مــدل هــا و 

ــت. ــا اس ــران دنی بازیگ
ــای  ــان را از دنی ــات، زن ــن تبلیغ ــام ای تم
ــت. زن  ــرده اس ــان دور ک ــی خودش واقع
ــد و  ــرای رش ــا ب ــن دنی ــد در ای ــی دان نم
پیشــرفت آمــده اســت نــه زیبایــی. ایــن 
دیگــر  ابعــاد  بــرای رشــد  تاشــی  زن 
نمــی  کتــاب  کنــد.  نمــی  وجــودش 
خوانــد آگاهــی پیــدا کنــد و عقایــد و 
ــرای  ــی ب ــد. تاش ــر کن ــش تغیی فرهنگ
در  را  مهارتــی  کنــد.  نمــی  اســتقال 
ــرای  خــود تقویــت نمــی کنــد. ورزش ب
زیبایــی  بــرای  کنــد  نمــی  ســامتی 

ــرای  ــی ب ــد. تاش ــی کن ــش ورزش م اندام
رشــد و پیشــرفت و موفقیــت هــای بیشــتر 
ــد  ــی کن ــک نم ــران کم ــه دیگ ــد. ب ــی کن نم
ــران  ــه دیگ ــد. ب ــا باش ــی زیب ــه در مهربان ک
بــه حیوانــات عشــق نمــی دهــد کــه در 
را  چیــز  یــک  تنهــا  باشــد.  زیبــا  عشــق 
ــه  ــر از هم ــرش زیبات ــه ظاه ــد ک ــی خواه م
باشــد. زن در زنجیــر هــای ظاهــری در 
ایــن دنیــا اســیر شــده اســت و بــرای رشــد 
ــی  ــد. تاش ــی کن ــاش نم ــود ت ــردی خ ف
ــی اش  ــای باطن ــی ه ــش زیبای ــرای افزای ب
نمــی کنــد. دغدغــه او بیــش از زیبایــی 
هــای اکتســابی زیبایــی هــای انتســابی 
ــود  ــی ش ــگاه آرام نم ــن زن هیچ ــت و ای اس
و بــه زیبایــی دلخــواه خــود نمــی رســد 
ــه  ــد و همیش ــی بین ــا نم ــود را زیب ــون خ چ
زیباتــر از خــود را پیــدا مــی کنــد. زنــی کــه 
ــا  ــه تنه ــی ک ــه کاالی جنس ــده ب ــل ش تبدی
بــه عنــوان جنســیت بــه اون نــگاه می شــود 

ــان. ــک انس ــه ی ن
حــرف مــن بــه عنــوان یــک زن ایــن اســت 
ــران  ــه دیگ ــوده و ب ــک نب ــا عروس ــه زن ه ک
ــا هــر  زیبایــی بدهــکار نیســتند. یــک زن ب

ــت. ــری زیباس ظاه

حالمان خوب نیست!
درمانــگاه  کنــان  قیــژ  قیــژ  صندلــی  روی 
روســتایمان، نشســته ایــم، دلــم مثــل ســیر و 
ســرکه بــرای نافیــا می جوشــد، او خیلــی ضعیــف 

شــده، دقیقــا مثــل زمیــن هایمــان! 
آزرده  خیلــی  اورا  درد  می فشــارد،  را  دســتم 
ــا  ــن ی ــابه م ــراد مش ــر از اف ــگاه پ ــد، درمان می کن
مشــابه نافیــای مــن، لحظــات جــان فرســایی 

اســت...
از روز عروســیمان یــادم مــی آیــد، وقتــی که شــال 
حریــر قرمــز رنگــش را از روی صورتــش کنــار 
زد، صورتــش بــه مثــال گل هــای ســفید قالــی 
ــاده  ــا س ــدر آن روز ه ــود، چق ــادرم ب ــتباف م دس
مــی گذشــت، شــاید بــا فروختــن میــوه هــای 
زندگیمــان  می توانســتیم  حیاطمــان،  درخــت 
ــا االن  ــم، ام ــه داری ــه نگ ــم و دغدغ ــاری از غ را ع
انــگار تمــام نتیجــه هــای امســال مــا، حتــی یــک 

داروی نافیــا هــم نمی توانــد بخــرد...
ــی  ــد، م ــو ش ــتار مح ــدای پرس ــا ص ــم ب ــر خیال اب
رویــم کــه بــرای بــار دوم بــا دکتــر ماقــات کنیــم، 
دکتــر حــرف هایــی مــی زنــد، امــا شــنیدن صــدای 
دکتــر از بیــن خــس خــس نفــس هــای نافیــا واقعــا 
ســخت اســت؛ بــا ایــن حــال فقــط یــک جملــه را 
مــن کامــل و واضــح فهمیــدم : »حــال نافیــا خــوب 

نیســت، و بایــد در شــهر بســتری شــود...«
ــه دارد،  ــا فاصل ــتای م ــا روس ــر ب ــهر ۳۰ کیلومت ش
ــه  ــگاه ب ــا اورژانــس درمان قــرار شــد نافیــا و مــن ب

ــم. ــهر بروی ش
هیــچ وقــت نمی خواســتم پــاره تنــم را در ایــن 
و  شــاد  همیشــه  چهــره  آن  ببینــم،  وضعیــت 
ــیده  ــیژن پوش ــک اکس ــک ماس ــا ی ــدان االن ب خن

شــده اســت...
اورژانــس  ماشــین  اتاقــک  تخــت  روی  نافیــا 
خوابیــده بــود، و مــن هــم در همــان جــا، کنارش، 

ــرد... ــرا ب ــواب م ــیدم و خ دراز کش
بــا صــدای نابهنجــار درب اورژانــس از خــواب 
پریــدم، کاش خــواب مــی مانــدم و ایــن لحظــات 

را نمی دیــدم، بــا هــر دور چــرخ هــای تخــت نافیــا 
قلــب مــن تیــر مــی کشــد؛ و حــرارت پیشــانی 
نافیــا هــر عضــو بــدن مــن را ذوب مــی کنــد، 
ــتار  ــر و پرس ــال دکت ــه دنب ــرگردان ب ــران و س حی
کشــیده شــدم و یــک لحظــه نگاهــم را از نافیــا 
برنداشــتم، مبــادا نافیــا را از مــن جــدا کننــد! 
بایــد قــوی باشــم و اظهــار ناتوانــی و انــدوه نکنــم، 
نمیخواهــم چشــمان نیمــه بــاز نافیــا اشــک را در 
ــا شــوخی هــا و  چشــمانم ببیننــد، ســعی کــردم ب
حــرف هــای همیشــگی نیــم لبخنــدی را بــر روی 
لبهایــش بیــاورم، و چقــدر ســخت اســت، ظاهــر 

ــی!  نمای
گذشت...

قــرار اســت نافیــا را داخــل یــک ســالن بــزرگ پــر 
ــکل  ــاید مش ــد، ش ــت ببرن ــز و درش ــاران ری از بیم
جانگــدازی تــا بــه آن ثانیــه نداشــتم تــا وقتــی کــه 
پرســتار گفــت : »اینجــا محــل بیمــاران کرونایــی 
ــه  ــق ورود ب ــتاران ح ــر و پرس ــط دکت ــت، و فق اس

ایــن ســالن را دارنــد.«
بــه او گفتــم: مــن یــک گوشــه می نشــینم، بــه 
هیــچ بشــری کاری نــدارم، مگــر یــک پیرمــرد 
چقــدر جــای می گیــرد! تــازه! روی زمیــن هــم 

می خوابــم، و هیــچ چیــز نمیخــورم!
اما قبول نکردند...

مگــر مــن در ایــن دنیــا چــه کســی را بــه جــز نافیــا 
ــی  ــای لعنت ــن دنی ــی در ای ــچ کس ــرا هی دارم، چ
نمی فهمــد کــه دوری او بــرای مــن ســخت اســت!
ــود  تــن نیمــه جــان نافیــا همچنــان روی تخــت ب
و منتظــر مــن کــه او را وارد ســالن کننــد، در ایــن 
گوشــش  در  گرفتــم،  آغــوش  در  را  او  لحظــات 
ــتت دارم،  ــدر دوس ــی، چق ــودت میدان ــم: خ گفت
مــن مطمئنــم خیلــی زود حالــت خــوب مــی 
شــود. ببخــش کــه مــن نمیتوانــم کنــارت بمانــم، 
ــگار  ــا ان ــای اینج ــر ه ــتاران و دکت ــن پرس ــر ای آخ
نمــی فهمنــد چــه عشــقی مــن نســبت بــه تــو 
ــود،  ــد در قلــب مــن خواهــی ب ــا اب دارم، امــا تــو ت

ــوی. ــن دور ش ــه از م ــک لحظ ــر ی ــی اگ حت
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رفــت تــا درمــان بشــود، و مــن مانــدم و یــک 
دهلیــز، کــه جمعیــت نگــران و سرگشــته او را پــر 
ــا  ــدارم، ام ــر می ــدم ب ــختی ق ــه س ــت، ب ــرده اس ک
مــی دانــم ایــن دوری از نافیــا باعــث بهبــودی 
و  برگــرد  »بــه ده   : گفــت  مــی شــود، دکتــر  او 
ــاش  ــلوغ نب ــای ش ــکان ه ــن، و در م ــتراحت ک اس

و بــدون ماســک بیــرون نــرو!« 
بــا اورژانــس بــه دیارمــان برگشــتم، بــا هــر میلــی 
متــر جدایــی احســاس مــی کنــم، نفــس هــم برایم 
کمتــر و کمتــر می شــود و چــه ســخت اســت، درد 
دوری! چقــدر روســتایمان تاریــک و دلخــراش 
شــده! چقــدر ســاکت، خامــوش و دلســوز! کــم آب 

و گــرد هــای رقصــان خــاک!
ــدون نافیــا هیــچ چیــز، قشــنگ نیســت، حتــی  ب

ــه! ــفید باغچ ــرخ و س ــای س گل ه
پرســتاران اورژانــس! خــدا خیرشــان بدهــد، مــن 

را تــا خانــه رســاندند.
ــه  ــوب ک ــدر خ ــد، چق ــان ندارن ــر ج ــم دیگ پاهای
نافیــا گفــت : » یــک حــوض وســط حیاطمــان 
لحظــات  همیــن  بــرای  شــاید  کنیــم.«  نصــب 
ــد و  ــوان ندارن ــن ت ــای م ــر پاه ــه دیگ ــت، ک می گف
اینجــا بنشــینم و پاهایــم را درون آب بگــذارم...
جــز نــور مــاه دیگــر هیــچ نــوری ایــن حوالــی 

 ! نیســت
ــود، کــه در تاریکــی هــای  نافیــا هــم شــبیه مــاه ب

ــد!  ــن می تابی ــر م ــه ب ــق، مهربانان مطل
فقــط امیــدوارم کــه حالــش ســریع تــر بهبــود 
ــم اکنــون منتظــر خبــر از بیمارســتان  ــد، از ه یاب

ــوم! ــل ش ــه غاف ــک لحظ ــن ی ــادا م ــتم، مب هس
و خداوند است، که شنوای نوای دل هاست...

پایان قسمت اول

پس از واکسیناسیون 
استفاده از ماسک را 

فراموش نکنیم.



کودتای ۲۸ مرداد به واقع درس عبرتی بود برای آیندگان.
و  نفــت  صنعــت  شــدن  ملــی  در  بــزرگ  پیــروزی  از  پــس 
چشــم اندازهای  انگلیــس،  اســتعمارگر  رژیــم  از  یــد  خلــع 
ــیدن  ــد آن رس ــه پیام ــل ک ــه داخ ــه ب ــی و توج ــد ملی گرای رش
می نمــود.  درخشــان  بســیار  بــود،  یافتگــی  توســعه  بــه 
ــاد  ــر اقتص ــال حاض ــای ح ــه قدرت ه ــه هم ــیری ک ــان مس هم
جهانــی طــی کرده انــد. یعنــی گــذر از فئودالیســم ) بــا در 
ــاب  ــام ارب ــم و نظ ــای فئودالیس ــاوت ه ــه تف ــن هم ــر گرفت نظ
ــه  ــی ک ــی. جریان ــی گرای ــه مل ــیدن ب ــیایی( و رس ــی آس رعیت
در بســیاری از کشــورها منجــر بــه گســترش ناسیونالیســم 
ــه  ــی و کشــتار بیرحمان افراطــی و شــکل گیری دو جنــگ جهان
ــن  ــادی ای ــر اقتص ــا از نظ ــد. ام ــاه ش ــان بی گن ــا انس میلیون ه
راه، ایــران را در چشــم انــداز پنجاه-شــصت ســاله )حداقــل از 
نظــر تئوریــک( بــه یکــی از قدرتهــای برتــر جهانــی در اقتصــاد 

و دیگــر ارکان توســعه میکــرد.
رونــد  خــاف  بــر  را  ایــران  آزادی  و  پیشــرفت  غــرب  امــا 
جهانی شــدنش میدیــد. فراینــدی کــه ثروت هــای کشــورهای 
ــتقال را از  ــت و اس ــد و آزادی و امنی ــوم را می بلعی ــان س جه
آنــان ســلب میکــرد. آری اســتقال ایــران مانــع از غــارت نفــت 
ــاد  ــر افت ــه خط ــواره ب ــه هم ــیاهی ک ــای س ــد. ط ــران می ش ای
ــوده و هســت.  ــی آن  خــط قرمــز آمریکایی هــا ب ــان جهان جری
ــه راه انداختــن  ــا ب ــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ گرفتــه ت از حملــه ب
ــه مزرعــه گاوهــای شــیرده  گــروه تروریســتی داعــش و ســفر ب
ســعودی!)جهت تکمیــل جریــان نفــت و برگشــت دالرهــای آن 
بــه صنایــع آمریــکا، از جملــه صنایع تســلیحاتی( در  شــرایطی 
کــه ملــی گرایــان و مذهبیــون دســت به دســت یکدیگــر مراحل 
ــد  ــام می دادن ــوب را انج ــت جن ــع نف ــا از مناب ــد بریتانی ــع ی قط
ناگهــان سیاســت تفرقــه و حکومــت ملکــه قصــاب، جــواب داد 
ــود  ــی بوج ــدق اختافات ــر مص ــانی و دکت ــه کاش ــن آیت الل و بی
آمــد. در پــی ایــن اختافــات حــزب تــوده حمایــت خــود را از 
مصــدق اعــام کرد؛حمایتــی کــه باعــث تیــره تــر شــدن روابــط 
ــای  ــدن پایگاه ه ــت ش ــدق و سس ــت مص ــا دول ــردم ب ــوم م عم

مردمــی دولــت قانونــی او شــد. 
عملیــات  و  پی درپــی  کودتــای  دو  انجــام  و  اتفاقــات  ایــن 
آژاکــس، بــا اســتفاده از دالرهــای آمریکایــی و بــه میــدان 
کشــاندن شــعبان بی مخ هــا، نهضــت ملــی شــدن صنعــت 
نفــت، شکســت خــورد و چیــزی  جــز حســرت بــرای رهبــران 
اتفــاق  بهتریــن  راســتی  بــه  نمانــد.  جنبــش  ملی گــرای 
بعــداز ایــن شکســت از اســتعمارنو، همیــن تغییــر موضــع 
ــانده،  ــت نش ــم دس ــه رژی ــی ره علی ــام خمین ــمندانه ام هوش

بــرای ســازماندهی انقــاب بــزرگ ملــت ایــران علیــه اســتعمار 
و اســتبداد اســت، کــه شــایان توجــه بســیار اســت.رژیمی 
کــه بــه عصــای دســتی بــرای حفــظ جریــان نفــت بــرای 
آمریــکا تبدیــل شــده بــود و بــا صــرف کــردن دالرهــای نفتــی 
ــذاری  ــرمایه گ ــی و س ــاحهای آمریکای ــد س ــت در خری مملک
در زیرســاخت های شــهری لنــدن جریــان دالر را نیــز تقویــت 
ــم  ــود ک ــوردار ب ــا برخ ــت غربی ه ــوع حمای ــه ن ــرد و از هم میک
کــم بــه ورطــه نبــرد بــا آزادی خواهــی، و اســتقال ملــت ایــران 

می شــد. کشــیده 
امــا ایــن کودتــا چیــزی جــز جنایــت علیــه دموکراســی نبــود. 
رســانه های  و  دولتمــردان  کــه  شــعارهایی  علیــه  جنایــت 
ــا  ــوق و کرن ــت در ب ــرن اس ــش از دوق ــی بی ــا و غرب آمریکایی ه
کرده اند.امــا در ایــن درس عبــرت نکاتــی بــرای آینــدگان 
ــرب از  ــه غ ــی ب ــوش بین ــاد و خ ــه اعتم ــت: ۱- نتیج ــه اس نهفت
ــظ  ــای حف ــه ج ــارج ب ــه خ ــه ب ــه تکی ــکا و ۲-نتیج ــه آمری جمل
ــظ  ــعی در حف ــرا س ــران ملی گ ــر رهب ــک اگ ــدون ش ــاد. ب اتح
توجــه  کاشــانی  آیت اللــه  تذکــرات  بــه  و  اتحــاد میکردنــد 
ــه آمریکایی هــا خــوش بیــن نمی شــدند  ــد و اینقــدر ب می کردن

ــورد. ــم میخ ــری رق ــور دیگ ــت ج ــا سرنوش ــه بس چ
ــت،  ــاد رف ــر ب ــا ب ــد آرمان ه ــه ش ــرب دوخت ــه غ ــگاه ب ــرگاه ن ه
ــدل  ــه مب ــی دیرین ــه آرزوی ــتقال ب ــت و اس ــان گش آزادی پنه
ــت و  ــکل گرف ــی ش ــا مقاومت ــر ج ــس آن، ه ــا برعک ــد. ام گردی
نــگاه بــه داخــل گشــت، غربی هــا ناگزیــر از خواســته های 
خــود کوتــاه آمدنــد و بــه اراده ملــت مقابــل احتــرام گذاشــتند. 
احترامــات متقابــل در  صحنــه سیاســت خارجــی صحنــه 
کنــار تقابــل قــدرت و منفعــت کشــور هــا اســت. اگــر از قــدرت 
ــب  ــه عق ــور ب ــید، مجب ــت بکش ــود دس ــل خ ــا بالفع ــوه ی بالق
در  رفتــن  عقــب  و  می شــوید.  خــود  آرمان هــای  از  رفتــن 
ــان را  ــروی بیشترش ــدن  و پیش ــتاخ تر ش ــا، گس ــر غربی ه براب
ــام  ــان برج ــه درجری ــه ک ــت. همانگون ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
آن  را بــه عینــه شــاهدش بودیــم. کنــار گذاشــتن ابــزار بالفعــل 
ــرای  ــان و فشــار ب ــران باعــث پیشــروی آن قــدرت هســته ای ای
کنــار گذاشــتن قــدرت موشــکیمان شــد. عــاوه بــر ایــن امــروز 
جــای خالــی پژوهش هــای هســته ای را در بخــش هایــی از 

ــم. ــاهده می کنی ــکی مش ــرق( و پزش ــه ب ــت )از جمل صنع
آری بــه درســتی سرگذشــت گذشــتگان مایــه عبــرت ماســت؛ 
ــار  ــازی در داخــل و کن ــا و ظرفیــت س ــه ظرفیت ه و توجــه ب
نکشــیدن از مســیر، آزادی و پیشــرفت جامعــه را در بــر خواهد 

داشــت.
لَِك لَِذْکَرٰى لَِمن َکاَن لَُه َقْلٌب )ق ۳۷( ِإنَّ ِفي َذٰ

بی ترديد سرگذشت پيشينيان مايه پند و عبرتی است براي كسي كه 
نيروي تعقل دارد. 

محنتی سجاد 

خواجه هویج خواجه هویج 
بــه  کرونــا  بیمــاری  گرفتــن دوبــاره  اوج  دنبــال  بــه 
خصــوص کرونــای دلتــا و وخامــت حــال ایــن بیمــاران 
ــن  ــه ای ــده ب ــود دهن ــای بهب ــی کااله ــای برخ ، تقاض
ــت  ــش یاف ــرعت افزای ــه س ــج ب ــه هوی ــاری از جمل بیم
ــج  ــت هوی ــه قیم ــد هفت ــرض چن ــه در ع ــه ای ک ــه گون ب
از کیلویــی 9 هزارتومــان در بازارهــای ســطح شــهر بــه 

ــت . ــیده اس ــان رس ــزار توم ــی 45 ه ــی ٣٠ ال کیلوی
کمیــاب شــدن هویــج و گــران شــدن نجومــی آن ، 
اعتراضــات فراوانــی را برانگیخــت بــه طــوری کــه یــک 
کیلــو هویــج از قیمــت دالر و مــوز هــم جلــو زده وگفتــه 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــج تنه ــد هوی ــهرها خری ــی ش ــده در برخ ش
کارت ملــی صــورت گرفتــه اســت. مجمــوع ایــن عوامــل 
دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا مصــرف کننــده اول 
ــی و  ــکان دسترس ــی ام ــار کرونای ــی بیم ــن کاال یعن ای

ــد . ــته باش ــن کاال را نداش ــت ای ــد راح خری
بــا بررســی علــل موثــر در ایجــاد ایــن مشــکل تــازه بــه 
ــیدیم.  ــز رس ــل برانگی ــه و تام ــل توج ــورد قاب ــد م چن
چنــدی پیــش مســئوالن مربوطــه از جملــه مســئوالن 
مرتبــط بــه بخــش میــوه تــره بــار مرکــزی و اتحادیــه ، 
علــت گرانــی هویــج را افزایــش تقاضــا و نرســیدن فصل 
اصلــی کشــت دانســتند امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت .
ــازار  ــت دالالن در ب ــده ، دخال ــام ش ــات انج در تحقیق
ایــن کاال و خریــد محصــول از کشــاورز بــا قیمــت بســیار 
ــی  ــش مهم ــا نق ــردخانه ه ــکار آن در س ــن و احت پایی
در گــران شــدن نجومــی هویــج داشــته اســت کــه 
مطابــق مــاده 4 قانــون کلــی تعزیــرات )احتــکار(، جــرم 

ــود. ــد ب ــه خواه ــمول جریم ــده و مش ــوب ش محس
نیــاز  رغــم  علــی  کــه  اســت  آن  جالــب  همچنیــن 
ــه عــراق و  ــرای صــادرات ب شــدید داخلــی ، ایــن کاال ب
ارمنســتان فرســتاده میشــود و از آن جالبتــر اخبــاری 
ــتان  ــیه و پاکس ــای روس ــه مرزه ــن کاال ب ــاق ای از قاچ
ــون  ــاده 5 قان ــا م ــق ب ــه مطاب ــد ک ــوش میرس ــه گ ــز ب نی
کلــی تعزیــرات ، عرضــه خــارج از شــبکه و مخالــف 
ــمول  ــوده و مش ــی ب ــع کاال ، غیرقانون ــط توزی ــا ضواب ب

ــود. ــد ب ــازات خواه مج
همچنیــن باوجــود اینکــه هویــج ، تــره بــار اســت و 
بایســتی تــا 24 ســاعت بــرای عرضــه بــه بــازار فرســتاده  
داشــتن  نگــه  بــا  گــران  واســطه  برخــی  امــا  شــود 
بــر گران تــر کــردن آن  ایــن کاال ، قصــد  طوالنی تــر 
داشــتند کــه مطابــق بــا مــاده 7 قانــون کلــی تعزیــرات، 
و  شــده  محســوب  کاال  فــروش  از  امتنــاع  و  اخفــاء 

جریمــه خواهــد داشــت.
نداشــتن  کــه  بــود  غافــل  نبایــد  حــال  ایــن  بــا 
برنامه ریــزی و الگــوی کشــت مناســب بــا نیــاز هــر 
ــن  ــازار ای ــش در ب ــروز تن ــل ب ــن عام ــه ، مهم تری منطق
محصــول اســت و افزایــش هزینــه هــای تولیــد و نبــود 
یــک سیســتم منجســم و یکپارچــه در الگــوی کشــت ، 
نــه فقــط کشــت االن بلکــه کشــت ســال هــای آینــده مــا 

ــرد! ــد ک ــرو خواه ــری روب ــکات بزرگت ــا مش را ب
در ایــن میــان ســازمان هــای نظــارت گــر از جملــه 
ــت،  ــن وزارت صم ــی و همچنی ــد صنف ــرات ، واح تعزی
ــی و  ــزی اصول ــه ری ــا برنام ــتند ب ــی میتوانس ــه راحت ب

ــد. ــت کنن ــران را مدیری ــن بح ــت ، ای ــارت درس نظ
ایــن  بــر صــادرات  کــه تعزیــرات  بــود  بهتــر  شــاید 
کاال کنتــرل دقیــق تــری داشــت یــا واحــد صنفــی 
بهتــر  فروشــان  گــران  و  متخلفیــن  بــا  برخــورد  در 
ــتری در  ــی بس ــار کرونای ــون بیم ــا اکن ــرد ت ــل میک عم
ــا کمبــود و گرانــی ایــن منبــع ویتامینــی  بیمارســتان ب

و ارزشــمند دســت بــه گریبــان نباشــد.
در حالــی کــه بســیاری از مســئولین و مدیــران مربوطــه 
اعــام کــرده انــد کــه بــا شــروع مهــر و آغــاز پیــک 
دوبــاره ی کشــت هویــج ، مشــکل کمیابــی و گرانــی آن 
حــل خواهــد شــد امــا بــا عواملــی کــه پیــش تــر مطــرح 
کردیــم و همچنیــن ایــن ســوء مدیریــت و ناهماهنگــی 
در کشــت و توزیــع و همچنیــن عــدم نظــارت ســازمان 
هــای ذی ربــط ، حــل شــدن مشــکل هویــج دور از 

ــه نظــر مــی رســد. ذهــن ب
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بــه عنــوان یــک دانشــجوی حقــوق از بــدو ورود 
ــه دانشــگاه ســودای احقــاق حــق در ســر داشــتم  ب
ایــن شــد کــه وارد شــورای صنفــی شــدم ولــی آنجــا 
کســی نبــود بنشــیند بــه مــا تحلیــل و اســتفاده 
یــاد بدهــد پــس  از تجربــه دوره هــای قبلــی را 
ــرای دوره هــای  ــا خــودم ب ــر آن گرفتــم ت تصمیــم ب
از  حتــی  و  بگویــم  آینــده  دانشــجویان  و  بعــدی 
ســایرین بخواهــم تجربیاتشــان را در اختیــار نســل 
بعــدی قــرار دهنــد. قــرار اســت هــر از چنــد گاهــی 
ــان در  ــری هایم ــه گ ــه ای از مطالب ــره و تجرب خاط
شــورای صنفــی را بــاز گــو کنــم و در کنــار آن شــاید 
ــوان  ــه عن ــان ب ــار خودم ــه رفت ــه ب ــی منتقدان نگاه
دانشــجویان قشــر غیــر خاکســتری بــه مطالبــه 
گــری هایمــان داشــته باشــم چراکــه از درون همیــن 
اشــتباهات و بعضــا شکســت هاســت کــه پیشــرفت 
و رشــد حاصــل خواهــد شــد و دانشــگاه همــان 
جامعــه کوچــک ماســت کــه اصــاح در آن موثــر در 

ــود. ــد ب ــر خواه ــه بزرگت جامع
ــه  ــوم جلس ــر عل ــا وزی ــه ب ــد روزی را ک ــی آی ــادم م ی
حقــوق  کمیتــه  دبیــر  عنــوان  بــه  مــن  داشــتیم 
ــودم.  ــه ب ــور یافت ــی حض ــورای صنف ــجویی ش دانش
الزم بــه ذکــر اســت کــه مطالبــات نقــل بــه مذمــون 
ــاب آن  ــواردی آب و ت ــاید در م ــه و ش ــورت گرفت ص
زیــاد یــا کــم شــده باشــد پــس از همیــن تریبــون از 
خــود ســلب مســئولیت نمــوده و ادامه داســتان را از 
ســر مــی گیــرم و تاکیــد مــی کنــم کــه قصــد توهیــن 
بــه هیــچ تشــکل ،نهاد،ســازمان و... را نــدارم، 
قشــر  عنــوان  بــه  دانشــجویان  کــه  اســت  امیــد 
روشــنفکر جامعــه درک درســتی از موقعیــت داشــته 
ــر بی احترامــی  ــه را حمــل ب و ایــن خاطــره منتقدان

ــد. نکنن
فقط می خواهم ببینید مطالبه ما چگونه بود؛

ــا  ــر ایــن شــد ت ــرار ب ــودن تعــداد ق ــاد ب ــه علــت زی ب
قرعــه کشــی شــود وبنابــر بــرآورد صــورت گرفتــه هــر 
ــت  ــه وق ــود 6 دقیق ــمت خ ــجو در س ــده دانش نماین

ــرای صحبــت کــردن داشــته باشــد.  ب
قرعــه بــه نماینــده جهــاد دانشــگاهی افتــاد، شــروع 
ــان،  ــان و ف ــان و ف ــکر از ف ــر و تش ــد؛ تقدی کردن
اصــاح نگــرش صــورت پذیــرد تــا اصاحــات باعــث 
ــطح  ــری در س ــاط ت ــر نش ــر و پ ــای بهت ــاد فض ایج

دانشــگاه شــود.با دانشــجو بیشــتر گفــت و گــو کنیــد، 
دولــت بیشــتر بــا دانشــگاه ارتبــاط بگیرد،نقــش 
دانشــگاه ســرایت پیــدا کنــد از امــور پژوهشــی 
حــوزه  در  اجتماعــی،  تفکــر  ســمت  بــه  صــرف 
فرهنگــی ردیــف بودجــه تغییراتــی پیــدا کنــد تــا بــا 

ــویم. ــه رو نش ــه ای روب ــکات بودج مش
ــه  ــی )ک ــای علم ــن ه ــده انجم ــدی نماین ــه بع قرع
ــب  ــی نای ــر اصل ــور دبی ــدم حض ــل ع ــه دلی ــه ب البت
ایشــان حضــور بــه هــم رســانده بــود.( اداره کل 
امــور فرهنگــی وزارت علــوم برنامــه ریــزی درســتی 
ــی داده  ــت قبل ــنواره حرک ــه جش ــوز هدی ندارد،هن
ــنواره  ــوان جش ــده فراخ ــته نش ــده بس ــده و پرون نش
نامــه  حرکــت جدیــدی شــکل گرفتــه.در آییــن 
هــای پــی در پــی نظــرات غیــر کارشناســانه وجــود 
دارد،انتخابــات انجمــن علمــی را وســط امتحانــات 
ــا بعضــی از فعالیــت هــای مــا  انداختید.دانشــگاه ب
مخالفــت مــی کنــد و ســلیقه ای عمــل مــی کننــد. 
دانشــگاه ظرفیــت کافــی و وافــی بــرای رشــد مــا قرار 
نمــی دهــد. دانشــجو بــی انگیــزه اســت. هــر وقــت 
مــی خواهیــم فرصــت آفرینــی کنیــم کفگیــر بودجــه 
ــص  ــه تخصی ــا بودج ــورد، ی ــی خ ــگ م ــف دی ــه ک ب
نیافتــه یــا نرســیده ، یــا اعتبــار هســت و پــول نقــد 
نیســت و در نتیجــه رویــداد لغــو می شــود.امید 
ــای  ــن ه ــی انجم ــث نخبگان ــاء بح ــه احی ــم ب داری
علمــی و ایــن کــه دانشــجوی انجمــن علمــی بتوانــد 

ــرد. ــه کار گی ــوان دارد ب ــه در ت آنچ
ــریات دانشــجویی؛  ــر نش ــده کمیتــه ناظــر ب نماین
آمادگــی  فرمودنــد  انتقــاد  بــه  شــروع  از  )قبــل 
نداشــته انــد و صرفــا از آنچــه در جلســات و محافــل 
نقــل شــده مــی گویــد(؛ تضــارب آرا در نشــریات 
ــان  ــه هایش ــجویان اندیش ــود دارد، دانش ــاد وج زی
ــه  ــه رفت ــد. رفت ــی کنن ــان نم ــح بی ــور صری ــه ط را ب
ــاد  ــنواره ایج ــن جش ــی در ای ــار طلب ــای انحص فض
ــرده،  ــم ک ــریات ک ــتقال نش ــن از اس ــود و ای ــی ش م
فضــای یکســانی بــرای رشــد نشــریات نیســت و ایــن 
باعــث شــده برخــی نشــریات هــر بــار جوایــز را درو 
ــه  ــجویانی ک ــا دانش ــود ت ــاد ش ــبکه ای ایج کنند.ش
ــم  ــد دور ه ــی زنن ــم م ــریات قل ــبکه نش ــارج از ش خ

ــوند. ــع ش جم
نماینــده جامعــه اســامی : چــرا اســناد بــاال دســتی 

مثــل ســند اســامی شــدن دانشــگاه هــا اجــرا 
بــه کرســی  نامــه هــای مربــوط  نمی شــود،آیین 
ــث  ــت و باع ــه اس ــخت گیران ــی س ــای آزاد اندیش ه
ــد. ــش را نزن ــه حرف ــی دغدغ ــجو ب ــود دانش ــی ش م
صــورت  چطــور  علمــی  هیئــت  اعضــای  جــذب 
می گیــرد کــه شــاهد حضــور اســاتیدی هســتیم کــه 
ــا امیــدی مــی کننــد  ــج ن در بیــن دانشــجویان تروی
ــای  ــل مافی ــائلی مث ــرت . مس ــه مهاج ــویق ب و تش

ــد. ــل کنی ــدن آن را ح ــذف ش ــور و ح کنک
نماینــدگان انجمــن اســامی نــو اندیــش : چــرا 
داخــل  در  دانشــجو  دســتگیری  شــاهد  بایــد 
دانشــگاه باشــیم،خمودگی درون دانشــگاه موثــر 
ســتاره  دانشــجوی  بایــد  اســت.چرا  جامعــه  در 
ــنت  ــن س ــت ای ــرار هس ــی ق ــیم، ک ــته باش دار داش
ــی  ــه اجرای ــیوه نام ــرا ش ــرود ،چ ــن ب ــه از بی ناموج
کمیتــه انضباطــی بایــد احــکام انقدرســنگین و ضــد 
ــه  ــا ایــن کــه امیــدی ب دانشــجویی داشــته باشــد، ب
ــم،  ــم پیگیری ــاز ه ــم ب ــه نداری ــوز اتحادی ــدم مج ع
درکمیتــه ناظــر بــر نشــریات تخلفاتــی صــورت مــی 
گیرد،تریبــون صحبــت در مقابــل مقــام معضــم 
رهبــری کــه هــر ســاله در مــاه مبــارک رمضــان بــود 

ــده. ــغ ش ــا دری از م
ارتبــاط  دربــاب  صحبــت  ؛  بســیج  نماینــدگان 
بــرای  صنعــت و دانشــگاه ،وزارت ســامانه ای را 
تحلیــل و مشــورت در فعالیــت هــای پژوهشــی 

قــرار بدهــد ، دروس دانشــگاه بــه ســمت کاربــردی 
تــر شــدن پیــش رود،بحــث هایــی حــول؛ اشــتغال 
آینــده دانشــجو، هویــت و هــدف زندگــی ، فــرار 
بــودن توســط  مغــز هــا ،عــدم احســاس مفیــد 
ــرای حضــور  دانشــجو. تشــکر از وزیــر و خواهــش ب

رئیــس جمهــور در دانشــگاه.
ــنواره  ــدگان جش ــوز برگزی ــا ؛ هن ــون ه ــده کان نماین
ــه  ــرده اند،بودج ــت نک ــان را دریاف ــش جوایزش روی
هــا،  جشــنواره  برگــزاری  بــرای  نداریــم  کافــی 
ــون هــا اصــاح شــود ،پاســخ دهــی  آییــن نامــه کان
ــجویان در وزارت  ــده دانش ــرف نماین ــتی از ط درس

ــرد. ــی گی ــورت نم ص
ــزش  ــر 11 جوای ــنواره تیت ــریات ؛ جش ــده نش نماین
بــا تاخیــر چنــد ماهــه اهــدا شــد، ارقــام اهدایــی بــه 
ــه  ــوده ک ــام اعامــی ب طــور محسوســی کمتــر از ارق
ــود  ــر کمب ــه خاط ــدند ب ــه ش ــری متوج ــد از پیگی بع
از  دولــت  حمایتــی  هــای  بوده.الیحــه  بودجــه 
نشــریات اگــر بــه همیــن مــوال کمتــر و کمتــر بشــه 
نشــریات دانشــجویی بــا زوال روبــه رو خواهنــد 
ــاف در  ــکل داریم،اخت ــی مش ــن مال ــد.در تامی ش
سیســتم اداری باعــث چنیــن اتفاقــی شــده و در 
آخــر بــه انتشــار الکترونیکــی و کاغــذی پرداختنــد.
ــه  نماینــده انجمــن اســامی ؛ هنــوز مجــوز اتحادی
ــای  ــده،اتحادیه ه ــامی داده نش ــن اس ــای انجم ه
ــند،  ــته باش ــل داش ــد آزادی عم ــب بای ــاح طل اص

فیزیکــی  هــای  دیــوار  حــذف  بحــث  بــه  ورود 
دانشــگاه و اتفاقــات آبــان مــاه و عــدم حمایــت 
دانشــجویان توســط وزارت علــوم ،بــرای حضــور 
دانشــجو در تشــکل هــا مزیــت هایــی چــون تطبیــق 
دروس قــرار داده شــود تــا شــاهد کنشــگری بیشــتر 
دانشــجو هــا باشــیم. شــیوه نامــه جدیــد انضباطــی 
ــارت  ــه نظ ــات کمیت ــت. انتخاب ــه اس ــخت گیران س
ــود  ــفاف ش ــریعا ش ــد س ــجویی بای ــریات دانش برنش
ــود.  ــی نش ــود آگاه تداع ــری ناخ ــی گ ــای الب ــا فض ت
ــی  ــی فضای ــی آزاد ندیش ــکیل  کرس ــه تش ــن نام آیی
ــه  ــالت اولی ــا رس ــد ت ــاد نمیکن ــجو ایج ــرای دانش ب
ــجو  ــرد و دانش ــکل بگی ــت ش ــی هس ــه آزاد اندیش ک
ــورد  ــاهد برخ ــد ش ــر نبای ــا دیگ ــد. م ــش را بزن حرف
ــا دانشــجویان معتــرض  مقامــات غیــر ذی صــاح ب

ــیم. باش
و در آخــر نماینــده شــورای صنفی؛مباحــث مربــوط 
ــور  ــرار دادن ام ــر ق ــت تاثی ــه و تح ــود بودج ــه کمب ب
رفاهــی دانشــجویان، تــاش بــرای افزایــش روحیــه 
نامــه  شــیوه  دانشــجویان،اصاح  گــری  مطالبــه 
انضباطــی کــه بــه طــور ســختگیرانه ای تدویــن 
دانشــجویان  مشــارکت  روحیــه  شــده.افزایش 
کــردن  از طریــق بیشــتر  در تصمیــم گیــری هــا 
دیــوار  فیزیکــی  برداشــتن   ، مشــورتی  جلســات 
ــدرک  ــن و م ــوزش پایی ــت آم ــگاه ،کیفی ــای دانش ه
گرایــی ،جــذب غیــر اصولــی اعضــای هیئــت علمــی 
،مســئله پولــی شــدن دانشــگاه، مبنــای تامیــن 
ــا 5٠ درصــد توســط خــود  هزینــه هــای دانشــگاه ت
دانشــگاه ، بحــث آمــوزش رایــگان، حــذف تکــدرس 
ــوق کار  ــش حق ــاز ، افزای ــر مج ــنوات غی ــی ، س پول

دانشجویی،شــفافیت مالــی دانشــگاه. 
کــردن و توضیــح  انقــدر صغــری و کبــری  خــب 
جــزء بــه جــزء بــرای ایــن بــود تــا بــه اینجــا برســم؛ 
اندکــی  حتــی  بــدون  مــا  از  برخــی  حقیقتــش 
ــی  ــرف های ــدیم، ح ــر ش ــه حاض ــی در جلس آمادگ
را زدیــم کــه فقــط گفتــه باشــیم حــرف زدیــم، 
ــود منتهــا مــا  مطالبــات خیلــی خــوب و ضــروری ب
اهــم و مهــم نکردیــم. مطالبــات تکــراری زیــاد 
بــود و میتوانســتیم بــه جــای چنــد بــار تکــرار یــک 
ــوع دارد  ــت موض ــان از اهمی ــا نش ــه اتفاق ــه ک مطالب
آن را یکبــار مســتقیم و دقیــق پیگیــری کنیــم. 

ــری  ــا پیگی ــیدن ی ــار کش ــه کن ــر ب ــدام حاض ــچ ک هی
از راه دیگــری مثــل نامــه بــه وزارت نبودیم،برخــی 
ــم  ــخیص داده بودی ــتباه تش ــکایت را اش ــع ش مرج
و برخــی اال و البــد بایــد همــان جــا شــکوه بــه 
وزیــر میکردیــم، برخــی آمــده بودیــم تــا آمــده 
از  درســتی  درک  حتــی  مــان  باشــیم،بعضی 
ــی  ــتیم. بعض ــم نداش ــش بودی ــه درون ــی ک جایگاه
آمــده بودنــد دعوا،بعضــی بــرای مصلحــت هــم کــه 
ــه  ــه ای ک ــرف نزدند.جلس ــته ح ــت گذش ــده و وق ش
میتوانســت 2 ســاعت مطالبــه مفیــد و پاســخگویی 
ــد  ــته باش ــدی داش ــه مفی ــا نتیج ــتقیم و نهایت مس
میهمــان  حوصلــه  کــه  کشــید  درازا  بــه  چنــان 
ــی  ــر را نم ــای وزی ــواب ه ــرد. ج ــر ب ــان را س ومیزب
ــود و  ــده نب ــه کنن ــم توجی ــا ه ــدر ه ــون انق ــم چ گوی
ــوع  ــث ن ــون بح ــتیم چ ــم نیس ــواب ه ــال ج ــه دنب ب
مطالبــه اســت. اصــل اصلــش ایــن بــود کــه شــورایی 
تشــکیل مــی شــد و تمــام مطالبــات را جمــع و جــور 
ــه  ــه ب ــق نام ــرد برخــی از مطالبــات را از طری مــی ک
وزارت پیگیــر مــی شــد، مرجــع پیگیــری را بــه 
ــد  ــدا بخواه ــر خ ــا اگ ــی داد ت ــخیص م ــتی تش درس
گرفــت  شــکل  علــوم  وزارت  در  انشــایی  اراده  و 
ــفانه  ــی متاس ــود. ول ــل ش ــکات ح ــکلی از مش مش
مــا حــرف یکدیگــر را نمــی فهمیدیــم . نتوانســتیم 
یــک جلســه مســتقل بــدون حاشــیه و نتیجــه منــد 
برگــزار کنیــم و آخــرش بــا جــواب هــای کلــی و وقــت 
گذشــته ای رو بــه رو شــدیم کــه بــه مــا مــی فهمانــد 
کــه:  دانشــجو ارزش تــو در ایــن مطالبــه همــان 
تــو اختصــاص داده  بــه  کــه  اســت  6 دقیقــه ای 
ــو ازهمــان هــم  ــی ت ــه بیشــتر ول ــه کمتــر و ن شــده ن
اســتفاده مفیــد نکــردی. پــس ای دانشــجوی غیــر 
خاکســتری ،متفکر،امیــد آینــده کشــور، از مــن 
ــو نصیحــت، امرهــم شــوری بینهــم، در مقــام  ــه ت ب
مطالبــه هــم ایــن را بــدان کــه قاعــده الجمــع مهمــا 
ــدی  ــه مفی ــه نتیج ــو را ب ــوان ت ــچ عن ــه هی ــن ب امک
نمــی رســاند بلکــه یــاد بگیــر اهــم و مهــم چیســت 

ــد. ــی یاب ــت م ــه وضعی و چگون

تا خاطره و تجربه ای دیگر بدرود...

زهرا نعمتیزهرا نعمتی
فارغ التحصیل حقوقفارغ التحصیل حقوق
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استفاده از ماسک را 

فراموش نکنیم.
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مبدا حادثه در دشت باپرور بود 
جمعی از انجمن عشق در آن لشکر بود

از زمانه چه بگویم به شما ای مردم!
هرزمان در جریان حادثه ای دیگر بود

دختری چشم به یک صحنه ی تاریخی بست
کل تاریخ به فکر دل آن دختر بود

نیزه ها توی هوا مثل عقابی چرخید 
دخترک دید که بعدا پدرش بی سر بود

گوشواره به دوگوشش دم رفتن می بست 
آه از لحظه ی آخر که دوگوشش کر بود 

موی عریان شده را دید دو چشم دشمن 
این که از مرگ پدر، رفتن سر ، بدتر بود 

دخترک داد زد ای مو! تو بگو چادر کو؟
چادر و خیمه در این معرکه خاکستر بود

دخترک خواست ببیند پدر خوبش را
آنچه که داشت درآن لحظه دو چشم تر بود

سربه لب های پدر ، یک نفس از عشق چشید
بوسه ی مرگ فقط خواهش آن دختر بود

تو ببوسم پدراز بند غم آزادم کن!
پدری کن تو فقط! این سخن آخر بود

آرزوی پدرش جشن عروسی اما
دخترش مثل گلی آخر سر پرپر بود

بوی عشق از همه جا بر سر عالم می ریخت
اخر قصه ولی خاک جهان بر سر بود.

بوی عشقبوی عشق

ریحانه طالبیریحانه طالبی
  علوم تربیتی علوم تربیتی 9898

به صحرا من شدم ، صحرای سوزان 
که یابم خود ز این دریای جوشان 

ز این سو تا بدان سو ، من روانه 
به دنبال سراب خود دویدم تا ترانه

آن چنان ساکت ُبود صحرای محجوب
این چنین گشتش ترانه زین من آشوب

آن ندای ساکتم ، این چنین گویا شدش 
جان من با من ، سپس همدم شدش 
چه خوش گفت آن خموش نیک زاد 
کز آن اندیشه ای بهتر دگر مادر نزاد 

"پنبه ی آن گوش ِسر ، گوش َسر است
تا نگردد این َکر ، آن باطن َکر است "

آن مِن من زین تِن من رسته شد 
وز رستنش ، خاموشی تن جسته شد 

صحراصحرا

میم.الف)مهدی اسفالنی(میم.الف)مهدی اسفالنی(
پرستاری علوم پزشکی مشهدپرستاری علوم پزشکی مشهد
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زنان عاشورا 
زنانی که از بی سایه ماندن نترسیدند 

در لشــکر حســین زنــان نــام خــود را بــه صفحــه تاریــخ درخشــان کردنــد و راوی یکــی 
از مهــم تریــن حــوادث تاریــخ شــدند 

عاشورا میدان زنان آزاد است 
دختری که علی تربیت کرده

درســت هنگامــی کــه پــاره تنــش در خــون بــه خــاک نشســته ، التمــاس نمــی کنــد ، بــه 
پــا نمــی افتــد  فریــاد مــی زنــد »امــا فیکــم مســلم؟ «

باشکوه و پیچیده 
استوار و غم دیده 

درســت هنگامــی کــه ســر عزیزانــش را بــه نــی می بینــد  سرپرســت کاروان اســرا مــی 
ــه می شــود  شــود  امینــه الل

تســلی مــی دهــد ، ســپر جــان بــرادر زاده مــی شــود. درســت هنگامــی کــه دنیــا داغــی 
بــه عظمــت عاشــورا را روی ســینه اش گذاشــته

در سپاه حسین کم نیستند زنانی که همسران خود را راهی میدان می کنند 
مادرانــی کــه ایــن گونــه از فرزنــدان خــود راضــی مــی شــوند »ال مــا رضیــت حتــی تقتــل 

بیــن یــدی مــوالک الحســین « 
کربا به خود مادری دیده که سر فرزند در دست رجز می خواند 

در این میدان عشق بازی اجازه میدان با جمله »امی امرتی « حاصل می شود
عاشورا حماسه زنان آزاد است 

زنانی که از بی سایه شدن نترسیدند

زنان جبهه مقابل 
ظاهرا زنی در لشکر عمر سعد نیست  اما 

زنان افتاب مهتاب ندیده ای در پستوی خانه در انتظار ...
در انتظار شوهری که بیاید و مزد خون حسین را زیور دست و پایشان کند 

 
عاشورا را میتوان  تقابل زنان در صحنه 

زنان ازاد و استوار 
بــا زنانــی دانســت کــه از تــرس بــی ســایه شــدن گریبــان چــاک دادنــد و در پشــت پــرده 

پنهــان ماندنــد  در ارزوی غنیمــت ...

عاشورا، عاشورا، 
حماسه زنان آزادحماسه زنان آزاد

کرمانی کرمانیزینب    زینب 
مهندسی شیالت مهندسی شیالت 9797

ادبی

پس از واکسیناسیون 
استفاده از ماسک را 

فراموش نکنیم.



دانشــگاه بــه آنچــه کــه دانشــگاه شــناخته می شــود 
همــواره محیطــی بــوده کــه در آن کلمــات از اعتبار 
ــد و  ــی می کنن ــب ته ــد، قال ــود می افتن ــی خ اصل

جــان تــازه و هویــت جدیــد می گیرنــد.
ــه از درس و کاس  ــی ک ــود کس ــجو می ش �� دانش

فــراری اســت!
�� غــذای ســلف می شــود غذایــی کــه بخواهــی یــا 

نخواهــی همان اســت!
ــی  ــود مکان ــهد می ش ــی مش ــگاه فردوس �� دانش
کــه رنــگ و بویــی از ادبیــات کهــن فارســی در خــود 

نــدارد!
�� و خادمــان دانشــگاه هــم می شــوند کســانی 
کــه بــرای خدمــت گرفتــن از ایشــان در بــه در بایــد 

بــه دنبالشــان گشــت!
ــجو  ــرای دانش ــش ب ــی دل ــه کس ــان ک ــن می در ای
از آن  بدتــر  و  بی فعلــی  و دانشــگاه نمی ســوزد، 
شــده  علــت  مزیــد  دانشــجویان  خودنابــاوری 
اســت تــا همــان خــرده فعالیت هایــی کــه مدیــران 
دانشــگاه چــه در ســطوح عالــی و چــه در رده هــای 
دهــان  بســتن  و  ظاهرســازی  بــرای  میانــی 
ــه  ــا ب ــد تقریب ــام می دادن ــد انج ــجویان منتق دانش
هیــچ بــدل شــود و کار بــه جایــی برســد کــه رئیــس 
قبــال  در  عذرخواهــی ســاده  یــک  از  دانشــگاه 

ــد! ــاع کن ــم امتن ــود ه ــتباه خ اش
ــا گذشــت چندیــن ســال از دوران دانشــجویی ام  ب
بایــد اعتــراف کنــم کــه عبــور از دوران دبیرســتان و 
ورود بــه دانشــگاه تحولــی بــزرگ اســت؛ بزرگ تــر 
ــگام  ــجویان هن ــیاری از دانش ــه بس ــزی ک از آن چی

ورود بــه دانشــگاه برایشــان محســوس باشــد.
دانشــگاه نخســتین جایــی اســت کــه دختــر و پســر 
جــوان بــرای خــودش تصمیــم می گیــرد؛ درســش 
را،رفتــن و  را، طــرز پوشــش اش  را، خوراکــش 

در  دانشــجویان  از  بســیاری  و  را....  آمدنــش 
همیــن ســطح متوقــف می شــوند.

و معمـــوال مدیـــران دانشـــگاه هـــم همیـــن را 
می خواهنـــد.

تصمیــم  دانشــگاه  بــرای  آنهــا  هرچــه  اینکــه 
کنــد  قبــول  پرســش  بــی  دانشــجو  ســاختند 
ســاالنه  جشــن های  در  و  نکنــد  کنجــکاوی  و 
بزنــد. ســوتی  و  کــف  برایشــان  هــم  دانشــگاه 
صندلی هــای  و  میزهــا  ذاتــی  خصلــت  ایــن 
مدیریــت اســت. شــاید اصــا محّمــد کافــی و 
و  و طاهــری  عــادل ســپهر  و  انصــاری  حســین 
رشــته  گــروه  مدیــر  و  کرمانــی  و  بنی هاشــمی 
ــر  ــاورزی و دیگ ــکده کش ــی در دانش ــع غذای صنای
بــدی  آدم هــای  مختلــف  ســطوح  در  مدیــران 
ــت  ــی ریاس ــز و صندل ــت می ــا جذابی ــند، ام نباش
مبتــا  مــرض  ایــن  بــه  حــدی  تــا  را  هرکســی 
می کنــد. ایــن وظیفــه مــا دانشجوهاســت کــه آدم 
ــیدن و از  ــدان کش ــه می ــری و ب ــا مطالبه گ ــا را ب ه

میــز و اتــاق جــدا کردنشــان درمــان کنیــم.
آنچــه در ایــن ســه ســال گذشــته در دانشــگاه 
و  کافی هــا  امثــال  کــه  داد  نشــان  دیــده ام، 
کمبودهایــی کــه در دانشــگاه وجــود دارد محصول 
بی توجهــی دانشجوســت. ماننــد موفقیت هــا و 
پیروزی هایــی در مطالبــات شــهری و دانشــگاهی 
کــه ماحصــل تــاش و دســت در دســت هــم دادن 

ــت. ــوده اس ــجویان ب دانش
هرجــا هّمــت و خودبــاوری دانشــجویان)و بــه طور 
عــام جوانــان( وجــود داشــت عدالــت و انصــاف 
ــجو  ــرگاه دانش ــد و ه ــق ش ــه محق ــطح جامع در س
ــود حتــی در رفــع نیــاز قشــر  ــاآگاه ب مســتأصل و ن

ــد. ــی ش ــار درماندگ ــود دچ خ

به افتخـار فردوسـی...
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