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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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ــه  ــت کـ ــال اسـ ــل سـ ــه چهـ ــک بـ نزدیـ
ــرای  ــاله زمانـــی را بـ ــام هرسـ ــمنان نظـ دشـ
ـــامی  ـــوری اس ـــدس جمه ـــام مق ـــرنگونی نظ س
بیـــان مـــی کننـــد ماننـــد 13 آبـــان امســـال.

هـــم اکنـــون مـــی خواهیـــم بـــه بررســـی 
ـــش  ـــات پی ـــا و جریان ـــان ه ـــن زم ـــی از ای یک

امـــده درآن صحبـــت کنیـــم.             
ــاه در  ــن مـ ــاه 139۶: درایـ ــم دی مـ هفتـ
ـــروع  ـــی ش ـــات مردم ـــا اعتراض ـــی ه ـــی گران پ
ـــود. و  ـــهد ب ـــروع آن شهرمش ـــه مرکزش ـــد ک ش
ـــان و  ـــران، اصفه ـــهرهای ته ـــه ش ـــس از آن ب پ
قزویـــن نیـــز کشـــانده شـــد. اعتراضـــات در 
وهلـــه اول اعتـــراض مردمـــی بـــرای گرانـــی 
ــه  ــمن همیشـ ــه دشـ ــا کـ ــا ازآنجـ ــود امـ بـ
آمـــاده اســـت بـــا دخالـــت عناصـــر داخلـــی 
)منافقیـــن( و عناصـــر خارجـــی )مایـــکل 
دندریـــا: مدیـــراداره عملیـــات هـــای مخفـــی 
ســـیا درایـــران( شـــروع بـــه تســـلیح بعضـــی 
ــکاندن  ــرای شـ ــا بـ ــویق آنهـ ــراد و تشـ ازافـ
امـــوال  بـــه  زدن  ضـــرر  و  هـــا  شیشـــه 
عمومـــی کردنـــد. نمونـــه ای از کارهـــای 
ــا  ــک هـ ــای بانـ ــه هـ ــتن شیشـ ــا شکسـ آنهـ
ــا و حتـــی  ــگاه هـ ــه ســـمت پاسـ ــه بـ وحملـ
ـــام  ـــی انج ـــود. درپ ـــران ب ـــم ای ـــوزاندن پرچ س
ایـــن قبیـــل کارهـــا خـــود مـــردم دریافتنـــد 
ـــه  ـــد وگرن ـــارج ان ـــردم خ ـــوبگران از م ـــه آش ک
بـــه امـــوال عمومـــی ضـــرر نـــزده و پرچـــم 
ـــه  ـــد ک ـــن ش ـــوزاندند و ای ـــی س ـــران را نم ای
خـــود مـــردم در پانزدهـــم دی مـــاه پـــس از 
ـــاز  ـــد وب ـــا آمدن ـــان ه ـــه خیاب ـــه ب ـــاز جمع نم
ـــادی  ـــکل اقتص ـــام دارای مش ـــر نظ ـــد اگ گفتن
ــای  ــا پـ ــود و مـ ــل بشـ ــد حـ ــت آن بایـ اسـ

نظـــام خـــود مـــی مانیـــم.
حـــال بـــه ســـوالی پاســـخ مـــی دهیـــم و 
ـــاب  ـــرا انق ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــوال ای ـــن س ای
ــای  ــه هـ ــه فتنـ ــد از ایـــن همـ اســـامی بعـ
ـــت.  ـــی اس ـــود باق ـــوت خ ـــه ق ـــاز ب ـــف  ب مختل
ــد  ــی توانـ ــل مـ ــار دلیـ ــده چهـ ــر بنـ از نظـ
پاســـخ ایـــن ســـوال باشـــد 1- انقـــاب مـــا 
دینـــی بـــوده و از بطـــن دســـتورات دینـــی 
ــه  ــا کـ ــاب هـ ــه انقـ ــا بقیـ ــته و بـ برخاسـ
ــاوت دارد  ــد تفـ ــته انـ ــی نداشـ ــاء دینـ منشـ
ــوده و  ــداری بـ ــردم دینـ ــا مـ ــردم مـ ۲- مـ
ـــرم و  ـــه مح ـــف از جمل ـــای مختل ـــبت ه مناس
ـــای  ـــب ه ـــان و ش ـــارک رمض ـــاه مب ـــر و م صف
ـــده  ـــداری ش ـــن دین ـــتحکام ای ـــث اس ـــدر باع ق
اســـت 3-چـــون مـــردم مـــا از دیـــن خـــود 
دســـت نکشـــیده انـــد از انقـــاب خـــود نیـــز 
ـــال  ـــد متع ـــید 4- خداون ـــد کش ـــت نخواهن دس
اراده کـــرده کـــه نظـــام جمهـــوری اســـامی 
ــن  ــور آخریـ ــرای ظهـ ــه ای بـ ــه مقدمـ را کـ
ــث  ــن باعـ ــه دارد. همیـ ــت نگـ ــش اسـ امامـ
ـــه  ـــمنان ب ـــای دش ـــه ه ـــه فتن ـــت ک ـــده اس ش

دســـت خـــود آنـــان باطـــل شـــود.  
ـــد و خـــدا ]در پاسخشـــان[  ) و ]دشـــمنان[ مکـــر ورزیدن
مکـــر در میـــان آورد و خداونـــد بهتریـــن مکرانگیـــزان اســـت(

سیاســت های  بــر  حاکــم  ســرمایه داری  روح 
امــروز دنیــا کــه دولــِت ایــن روزهــای ایــران را هم 
ــرای کســب  ــه اســت، ب تحــت ســلطه خــود گرفت
ــز را  ــود همه چی ــرای خ ــود ب ــتر س ــه بیش ــر چ ه
پلــه ای می کنــد. همه چیــز را، حتــی مذهــب و 

ــادات را. اعتق
چنــد روزی اســت کــه از اربعیــن حســینی 
را  مســلمان ها  کــه  اربعیــن  همــان  می گــذرد. 
دورهــم جمــع می کنــد و بزرگ تریــن اجتمــاع 
ــن  ــان اربعی ــد؛ هم ــم می زن ــریت را  رق ــخ بش تاری
ــم  ــت و نظ ــور اس ــدای راه ظه ــد ابت ــه می گوین ک
ــکل  ــد را ش ــام می خواه ــه اس ــی ک ــن جهان نوی
می دهــد؛ همــان اربعیــن کــه خــاف جریــان 
رودخانــه ســودمحوری حرکــت می کنــد و بــه 
دنیــا نشــان می دهــد می تــوان جــور دیگــری 
ــاد  ــمن زی ــکوه دش ــم باش ــن مراس ــرد. ای ــر ک فک

دارد.
در داخــل و خــارج ایــران کســانی هســتند کــه 
ایــن رویــداد عظیــم خــار چشمشــان شــده اســت 
و از هــر راهــی بــه دنبــال زمیــن زدن ایــن جریــان 
هســتند. دشــمنی هایی کــه بــا راهپیمایــی اربعیــن 
ــارج از  ــی دارد؛ در خ ــای مختلف ــود نموده می ش
می شــود  طرح ریــزی  دشــمنی  نوعــی  کشــور 
و در داخــل کشــور نوعــی دیگــر. ســودجویی 
سیســتمی در تمــام مراحــل ســفر زائــر در کشــور 
ــه  ــرای ضرب ــور ب ــارج کش ــه از خ ــی ک و تاش های
ــی  ــدام نوع ــود هرک ــم می ش ــن مراس ــه ای زدن ب

ــن هســتند. ــا اربعی ــمنی ب دش
ــرای  ــه ب ــد اداری ک ــده و زائ ــی پیچی بروکراس
ــی  ــده یک ــده ش ــجویی چی ــزای دانش ــت وی دریاف
ــفر  ــدن س ــو ش ــث لغ ــه باع ــت ک ــائلی اس از مس
بســیاری از کســانی شــد کــه بــرای زیــارت خــود 
ــد. دانشــجویان )خصوصــاً  ــزی کــرده بودن برنامه ری
ــل  ــتند( در مراح ــد هس ــه ورودی جدی ــرادی ک اف
ــوند  ــه می ش ــی مواج ــردرگمی های ــا س ــام ب ثبت ن
کــه کار آن هــا را تــا حــد زیــادی عقــب می انــدازد 
ــد.  ــا می مانن ــود ج ــفر خ ــان از س و بســیاری از آن
ــه و  ــتن وثیق ــی و گذاش ــت تحصیل ــن معافی گرفت

مجــوز خــروج از کشــور و...
ــران  ــت زائ ــث عصبانی ــه باع ــری ک ــئله دیگ مس
ــع ارز  ــوه توزی ــد، نح ــان ش ــه آن ــی ب و بی حرمت
دولتــی در کشــور عــراق بــود. شــیوه تحقیرآمیــزی 
کــه ارز را در مبــدأ بــه زائــران تحویــل نمــی داد و 
پــول را در ایــران از آن هــا دریافــت کــرده و آن هــا 
ــا صف هــای طوالنــی در کشــور عــراق مواجــه  را ب
می کــرد. عــاوه بــر آنکــه تعــداد زیــادی از آن هــا 
نتوانســتند ارز خــود را دریافــت کننــد، چهــره 
ــورد  ــز م ــراق نی ــردم ع ــزد م ــران در ن ــردم ای م
ــل  ــکل تحوی ــه ش ــد )حال آنک ــع ش ــب واق تخری
دادن ارز بــه آنــان کــه توانســتند ارز خــود را 
دریافــت کننــد نیــز بســی تعجــب آور بــود؛ شــاید 
ــل دادن ارز  ــه از »تحوی ــی ک ــا و عکس های فیلم ه
از ســوراخ دیــوار« منتشــر شــد را دیــده باشــید!(

در  بازگشــت  کرایه هــای  بــر  نظــارت  عــدم 
ــود  ــده ب ــث ش ــه باع ــن ک ــد از اربعی ــای بع روزه
برخــی از اتوبــوس داران کرایه هــا را تــا 4۰۰۰۰۰ 
ــز  ــر نی ــر نف ــرای ه ــان ب ــی ۵۰۰۰۰۰ توم و حت

ــود کــه کار را  ــی ب ــد از دیگــر عوامل ــش دهن افزای
بــرای زائــران بســیار ســخت کــرد. یادمــان نرفتــه 
ــه  ــه ترکی ــا، ســفر ب اســت کــه در همیــن گرانی ه
و تایلنــد و... چقــدر راحــت و به صرفــه بــود و 
ــراد داده می شــد  ــه اف چقــدر راحــت ارز دولتــی ب
و مراحــل خــروج از کشــور چقــدر راحت تــر بــود! 
ــی هــم در ایــن میــان انجــام  البتــه کارهــای خوب
شــد کــه آن هــا را نادیــده نمی گیریــم؛ امــا شــأن 
ــدر  ــه این ق ــن نیســت ک ــام حســین)ع( ای ــر ام زائ

ــت شــود. اذی
از طرفــی تــاش بــرای تفرقه افکنــی میــان 
ــران توســط رســانه های داخلــی  مــردم عــراق و ای
)مثــًا  وحــدت  ضــد  اقدامــات  و  خارجــی  و 
پرونــده یکــی از روزنامه هــای جریانــی خــاص 
دربــاره تجــارت جنســی عراقی هــا در مشــهد؛ 
خبــر احتــکار مســکن و کاالهــای مختلــف در 
ــش زدن  ــا؛ و آت ــط عراقی ه ــران توس ــای ای مرزه
کنســولگری ایــران در بصــره چنــد مــاه قبــل 
از اربعیــن را می توانیــد در ایــن بســتر تفســیر 
انحرافــی  فرقه هــای  ســرمایه گذاری  کنیــد(، 
بایکــوت شــدید  و  زائــران  مختلــف در مســیر 
رســانه های معــروف دنیــا بــر روی راهپیمایــی 
ــه خارجــی  ــای مذبوحان ــن از تاش ه ــم اربعی عظی
بــرای کــم رونــق کــردن ایــن رویــداد اســت. امــا 
ــد،  ــد ش ــق نخواه ــم رون ــچ گاه ک ــیر هی ــن مس ای
ــال های  ــلوغ تر از س ــم ش ــن مراس ــم ای ــال ه امس
ــا را  ــن تاش ه ــام ای ــد و تم ــزار ش ــته برگ گذش
ــه  ــال ب ــدا س ــد خ ــه امی ــت و ب ــه گذاش بی نتیج

ــد. ــد ش ــر خواه ــق ت ــر رون ــال پ س

وام های میلیاردی صندوق رفاه دانشجویان!

روایتی از عملکرد برخی از کارمندان دانشگاه

تبعید یا اسارت؟
الگوی »الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت« چیست؟

تحریم های آمریکا؛ تسلیم یا سیلی؟

مکتب خانة تدبیر و امید!

صفحه چهارم صفحه سوم صفحه دوم

علیرضا کریم خانی
دبیر روابط عمومی انجمن

محمدرضا صادقییا رقیب شما
دانشکده علوم اجتماعی

دلیل مشکالت زائران در سفر چیست؟

کاپیتالیسم در رویای تسخیر اربعین

چهل ســال
انتظار سرنگونی؟!

بــا مراجــع فکــری - چــه فکــر دینــی، 
ــاد  ــورد اعتم ــه م ــی، ک ــر سیاس ــه فک چ
ــات  ــند - ارتباط ــالم باش ــان و س و اطمین
ــری را  ــات فک ــد. مطالع ــش دهی را افزای
ــه  ــه ب ــن همیش ــه م ــان ک ــم - همچن ه
و  دانشــجویان عزیــز ســفارش کــردم 

ــد. ــت کنی ــم - تقوی میکن
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آنـان کـه دل بـه حسـن سـپردند، از سـردادن 
بـرای حسـین ابایـی نداشـتند و آنـان کـه از روی 
ذلیـل  تـو  کـه  می کردنـد  مامـت  را  او  جهـل 
کننـده ی مؤمنینی و جـای جهاد صلح نشـانده ای، 
روز عاشـورا مقابـل حسـین )ع( بودنـد و امـان از 
کسـانی که حـق را باطل و باطـل را حق می بینند.

آنـان کـه حسـینی شـده اند جهـاد را از حسـن 
)ع( آموختنـد. چـه کسـی می توانـد حملـه ببینـد 
و حملـه ور نشـود، فریـاد بشـنود و سـکوت کند؟ و 
سـکوت و غصـه ی صلـح تحمیلی برای نگه داشـتن 
اسـام و اقتـدارش کـه قرار بـود در صحـرای کربا 
قـد علـم کنـد. ایـن صلح »و مکـرو و مکـر اهلل« ی 

بـود برای خـودش.
طبیعـی اسـت کـه گاهـی زور باطـل به ظاهـر 
گـردن  بـر  دسـت  وقتی کـه  می چربـد،  حـق  بـر 
هـر تبلیغـی می اندازنـد تـا بـاال کشـیده شـوند تـا 
حـرف ابـو سفیانشـان را عملی کننـد و حکومت را 

همچـون گـوی در میـان خـود بگرداننـد.
بازهـم امـان از آنان که صدای »لعلّـه فتنٌة لکم« 
امام حسنشـان را نشـنیدند و فتنه ها به چشمشان 
نیامـد. آن هـا همان هایـی بودنـد که نـدای هل من 

ناصر ینصرنی امام حسینشـان را نیز نشـنیدند.
نخورانـده  او  بـه  اشـعث  دختـر  فقـط  را  زهـر 
بـود، طعـم زهـر را سـال ها پیـش در کوچـه پـس 
کوچه هـای مدینـه چشـیده بـود لحظـه ی سـیلی 
خـوردن مـادر، زهـر را آفتـاب سـوزان کربـا بـه 
او خورانـده بـود و صـدای گریه هـای علی اصغـر و 

دیـدن روزهایـی کـه هنـوز نرسـیده بودنـد.
و  کـردن  بـرادری  این چنیـن  اسـت  سـخت 
این چنیـن بـزرگ بودن و شـبیه پیامبـر )ع( بودن 
تـا جایـی کـه رفتنـش اباعبـداهلل را غـارت زده کنـد.

اندر خم قوانین آموزشی

 کالم امام

ایــن روحیــه  ی »فایــده  ای نــدارد« - 
ــه  ی  ــک هم ــم مهل ــده - س ــأس از آین ی
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
آخرش هم چیزی جز خستگی  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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ــود کــه رئیس جمهــور  ــاه امســال ب اردیبهشــت م
بهانه گیری هایــش  از  کــه  همان طــور  آمریــکا، 
پیمــان  یــک  کــه   - برجــام  از  بــود  مشــخص 
ــه ۲۲31  ــا قطعنام ــود ب ــرار ب ــی اســت و ق بین الملل
ــدی از  الزم االجــرا باشــد- خــارج شــد و مــوج جدی

ــرد . ــاز ک ــران آغ ــه ای ــا را علی تحریم ه
مــوج اول تحریم هــا، تحریم هــای بانکــی بــود 
کــه از 1۵ مــرداد )۶ آگوســت( آغــاز شــد. هم زمانــی 
ــیخته  ــش افسارگس ــا افزای ــا ب ــن تحریم ه ــروع ای ش
در  تفکــر  ایــن  شــکل گیری  موجــب  ارز،  نــرخ 
بخشــی از جامعــه شــد کــه ایــن تحریم هــا، موجــب 
ــکار  ــا راه ــده و تنه ــادی ش ــکات اقتص ــاد مش ایج
ــا  ــدد ب ــره مج ــت، مذاک ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ب

ــکا اســت. آمری
ــه از  ــن تفکــر کــه برگرفت ــس از شــکل گیری ای پ
ــود،  ــت ها ب ــانه ای صهیونیس ــِم رس ــوری عظی امپرات
ــرای دیــدار بــدون  ــد ترامــپ از عاقــه خــود ب دونال
ــت؛  ــخن گف ــران س ــران ای ــا رهب ــرط ب ــش ش پی
ــر  ــو، وزی ــک پمپئ ــد روز مای ــر از چن ــا در کمت ام
ــروع  ــرای ش ــرط را ب ــکا، 1۲ ش ــه آمری ــور خارج ام

و مذاکــرات بیــن ایــران 
اعــام  آمریــکا 

! د کــر
لــت  و د
یــکا  مر آ
در ادامــه 

سـخنرانی 4 آبـان 1343 آغازکننـده تبعیـد امـام 
قانـون  تشـریح  بـه  سـخنرانی  ایـن  در  امـام  شـد. 
کاپیتوالسـیون و افشـاگری علیـه شـاه، اسـرائیل و 

پرداخـت. آمریـکا 
ایـراد سـخنرانی مهیـج و  بـا  امـام خمینـی )ره( 
کوبنـده، موضـع نهضـت را در برابـر اسـتکبار غرب و 
شـرق روشـن سـاخت و اعامیه امـام)ره( در واکنش 
بـه کاپیتوالسـیون در تیـراژ وسـیعی چاپ و منتشـر 
شـد؛ فرازهایـی از ایـن اعامیـه بـه شـرح زیر اسـت: 
» آیـا ملـت ایـران می دانـد کـه مجلـس به پیشـنهاد 
دولـت سـند بردگی ملـت ایران را امضا کرد؟.... سـند 
وحشـی بـودن ملت مسـلمان را به آمریـکا داد.... قلم 
سـیاه کشـید بـر جمـع مفاخـر اسـامی و ملـی ما... 
اهانـت بـه ارتـش محتـرم ایـران و صاحـب منصبـان 

نمـود...  داران  درجـه  دادگاه هـای و  حیثیـت 
مستشـاران ایران را پایمـال کرد...  اکنـون 
جمیـع نظامـی و غیرنظامـی  بـا  آمریـکا 

ــرم  ــور محت ــات رئیس جمه ــه بیان ــی ب ــا نگاه ب
ــی ســال های اخیــر، مشــاهده می کنیــم کــه  ط
بیــان  آزادی  انتقــاد،  لــزوم  از  همــواره  ایشــان 
و قلــم و امنیتــی نبــودن دانشــگاه ها ســخنانی 
ایــراد فرموده انــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در 
ــرم  ــه محت دوره ریاســت جمهــوری ایشــان و کابین
ــگان و دلســوزان از  همــواره دانشــجویان و فرهیخت
ــد  ــان نبودن ــت در ام ــاب و اهان ــات و الق اصطاح
کــه  خــاص  زمینــه ای  در  انتقــادی  هــرگاه  و 
ــل و نظــرات قــوه محتــرم  مغایــر عاقــه و تمای
ــری  ــورد قه ــا برخ ــد ب ــراد منتق ــد، اف ــه می ش ارائ
همیــن  بــه  بودنــد.  روبــرو  دولــت  چکشــی  و 
ــان  ــده آزادی بی ــق وع ــی تحق ــه بررس ــبت ب مناس
یازدهــم و دوازدهــم  انتقادپذیــری در دولــت  و 

یــم. پرداخته ا

دســت  ∎ بوســیدن  اول:   ســکانس 
منتقــدان را بــاور کنیــم یــا تیربــاران  

را؟! لفظی شــان  
»خداونــدا بــه تــو پنــاه می بــرم از اســتبداد رأی، 
عجلــه در تصمیــم، تقــدم نفــع شــخصی و گروهــی 
ــان و  ــان رقیب ــتن ده ــی و بس ــح عموم ــه مصال ب
ــم  ــان در مراس ــات ایش ــاره ای از بیان ــدان« پ منتق
ــن  ــیخ حس ــوری ش ــت جمه ــم ریاس ــذ حک تنفی
ــادی  ــان زی ــت. زم ــورخ 9۲/۵/1۲ اس ــی م روحان
نگذشــت کــه ایشــان فرمایشــات خــود در روز 
تنفیــذ را بــه فراموشــی ســپرد و در نطقــی در جمع 
ــاه  ــم بهمن م ــخ پانزده ــگاه ها در تاری ــای دانش روس
ــود:  ــاد نم ــان ی ــو بدین س ــق ژن ــدان تواف از منتق

ــود و  ــا خـ ــوم، بـ ــک قـ ــاِن یـ ــه مردمـ مواجهـ
ــت  ــن اسـ ــدرن« ممکـ ــان در دوران »مـ دیگری شـ
آشـــفتگی های متعـــددی در پـــی داشـــته باشـــد. 
آشـــفتگِی ناشـــی از ایـــن مواجهـــات، ســـال ها 
عـــارض بـــر ایـــن قـــوم می شـــود و آن هـــا را 
در معـــرض خطراتـــی جـــّدی قـــرار می دهـــد. 
ـــر اوج  ـــت معاص ـــی در وضعی ـــلمان ایران ـــان مس انس
»آشـــفتگی« ممکـــن را در حـــال تجربـــه کـــردن 
اســـت. مدعـــای نگارنـــده مبتنـــی بـــر شـــواهدی 
مشـــخص و معّیـــن هســـت: انســـان مســـلمان ایرانـــی 
ـــته  ـــک توانس ـــر« این ـــال »تحقی ـــا س ـــد از صده بع
ـــل جـــدی« توســـط  اســـت خـــود را در معـــرض »تأم
ـــی از  ـــق تحلیل ـــن طری ـــد و از ای ـــرار ده ـــگ ق فرهن
ـــن  ـــرای »م ـــده ب ـــی از آین ـــی و تخمین ـــِت فعل وضعی
مســـلمان ایرانـــی« تدویـــن کنـــد؛ امـــا وضعیـــت 
ـــن«  ـــن »م ـــای ای ـــر، بنیاده ـــگ معاص ـــاِص فرهن خ
ـــردن  ـــرد ک ـــال خ ـــدام در ح ـــرده و م ـــزل ک را متزل
آن در زیـــر چرخ دنـــده  نهادهـــا و ســـاختارهای 
ـــاب اســـامی  ـــوع انق ـــویی وق شـــکننده اســـت. از س
کـــه افقـــی ممکـــن بـــرای تجدیـــد عهـــد آدمـــی 
در هســـتی اســـت امکان هایـــی نویـــن بـــرای 
ـــت  ـــود آورده اس ـــه وج ـــی ب ـــلمان ایران ـــان مس انس
ـــبه علمی  ـــطحی، ش ـــورِد س ـــر، برخ ـــویی دیگ و از س
ـــرض  ـــدار آن  را در مع ـــن پدی ـــا ای ـــک ب و ایدئولوژی
ــال  ــت. حـ ــرار داده اسـ ــف قـ ــای مختلـ بحران هـ
ـــاد  ـــه اعتق ـــه ب ـــی« ک ـــلمان ایران ـــِن مس ـــن »م ای

ــران، از  ــت ای ــه مل ــه خــود علی فعالیت هــای مغرضان
ــادرات  ــاندن ص ــر رس ــه صف ــرای ب ــود ب ــم خ تصمی
نفــت ایــران تــا 4 نوامبــر )13 آبــان( - تاریــخ شــروع 
تحریم هــای نفتــی- صحبــت بــه میــان آورد. نتایــج 
ــون و  ــدود یک میلی ــش ح ــه کاه ــا، ب ــن تحریم ه ای
ــران  ــه نفــت ای 1۰۰ هــزار بشــکه ای صــادرات روزان
انجامیــد. میانگیــن صــادرات روزانــه نفــت ایــران در 
ــام،  ــکا از برج ــروج آمری ــه خ ــی ب ــه منته پنج ماه
ــزارش  ــا گ ــود؛ ام ــزار بشــکه ب ــون و 7۰۰ ه ۲ میلی
ــاه  ــخ ۲1 مهرم ــرژی در تاری ــی ان ــس بین الملل آژان
خبــر از فــروش یک میلیــون و ۶3۰ هــزار بشــکه در 
ــت  ــن اس ــی از ای ــا حاک ــد. پیش بینی ه روز می ده
ــون و  ــه یک میلی ــادرات ب ــیدن ص ــال رس ــه احتم ک

۲۰۰ هــزار بشــکه در روز هــم وجــود دارد.
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــاف، این چنی ــن اوص ــا ای ب
ــی  ــده و راه ــی ش ــران بحران ــرای ای ــاع ب ــه اوض ک
جــز »بلــه قربــان گویــی« بــرای جمهــوری اســامی 
نمانــده اســت امــا ایــن فقــط یک طــرف ماجراســت. 
ــد  ــع می کن ــه وض ــی ک ــر تحریم های ــکا در براب آمری

ــت. ــز روبه روس ــی نی ــکات مختلف ــا مش ب
در  ایاالت متحــده  ناتوانــی  عوامــل  از  یکــی 
رســیدن بــه اهــداف ایــران ســتیزانه اش، 
ــت  ــت نف ــت. قیم ــت اس ــت نف ــش قیم افزای
تقریبــاً دو برابــر شــده و مــرز ۸۰ دالر را رد 

اســت.  می شــود کــرده  گفتــه  و 
بــه 1۰۰ دالر نیــز 
رســید.  خواهــد 
قیمــت  افزایــش 
رکــود  بــه  نفــت، 
بــازار می انجامــد و 
ــی  ــرکت های نفت ش
ــرار  ــار ق را تحت فش

. هــد می د

خانـواده و مسـتخدمین آن هـا آزادنـد هـر جنایتـی 
بکننـد. هـر خیانتـی بکننـد، پلیـس حـق بازداشـت 
آن هـا را نـدارد... بـر پیشـوایان دول اسـامی اسـت 
کـه فریـاد مـا را بـه دنیـا برسـانند... هـدف مراجـع 
عظـام و روحانیـون در هر جا باشـند یکی اسـت و آن 
پشـتیبانی از دیانـت مقدسـه اسـام و قـرآن مجید و 

طرفـداری از مسـلمین اسـت....«
بعـد از ایـن اقدامات امام خمینی )ره( در سـحرگاه 
13 آبـان 1343 کماندوهـای مسـلح منـزل امـام را 
در قـم محاصـره کردنـد و پـس از انتقـال بـه تهـران 
بـا یـک فرونـد هواپیمـای نظامـی بـه آنـکارا منتقـل 

کردند.
عصـر همـان روز سـاواک خبـر تبعیـد امـام را بـه 
اتهـام اقـدام علیـه امنیت ملـی در روزنامه ها منتشـر 
کـرد. واکنـش بـه این امـر تظاهـرات بـازار تهـران و 
تعطیلـی طوالنـی مـدت حوزه هـا و ارسـال تومارها و 
نامه هـا بـه سـازمان های بین المللـی و مراجـع تقلیـد 
بـه همراه داشـت. حاج آقـا مصطفی خمینـی روز بعد 
از تبعیـد دسـتگیر و زندانـی شـد و 13 دی به ترکیه 
فرسـتاده شـد. محـل اولیـه اقامـت در هتـل بولـوار 
پـاالس آنکارا بـود. فردای آن روز بـرای مخفی ماندن 

ــه  »فقــط عــده معــدود کــه از جــای معــدود تغذی
ــد حــرف بزننــد؟ البتــه آن هــا  می شــوند آن هــا بای
ــد.  ــد کنن ــدارد؛ نق ــکال ن ــد اش ــرف بزنن ــم ح ه
ــد؟«.  ــرف بزنن ــد ح ــواد بای ــده کم س ــک ع ــرا ی چ
ــک  ــده از ی ــواد و تغذیه ش ــه کم س ــان ب ــه ایش البت
ــان و ادوار  ــد و در زم ــا نکردن ــدود اکتف ــای مع ج
متعــدد در راســتای پنــاه بردنشــان از خــدا در 
ــه  ــتبداد رأی و عجل ــدان و اس ــان منتق ــتن ده بس
در تصمیــم بــه منتقــدان و دلســوزان برچســب 
متوهــم،   بیــکار،  فکــری،  »مســتضعف 
ــزدل،  ــد،  ب ــای دی ــناس،  دارای خط ــن نش دی
ــات  ــده، مخلوق ــد، عقب مان ــدان فاس منتق
ــیده ،  ــه دوران رس ــازه ب ــرزان، ت ــو، ل ترس
ــازه  ــاز، ت ــی ب ــر، هوچ ــر حج ــان، عص هراس

ــد. ــودک« زدن ــده، ک ــی ش انقالب
دولــت محتــرم در راســتای تحقــق ادعاهــای 
آقــای روحانــی در بوســیدن دســت منتقــدان، 
مکــرراً  قلم هــا  نشــکاندن  و  دهان هــا  نبســتن 
حتــی  و  منتقــد  و  هم ســو  غیــر   رســانه های 
وکیــان مــردم در مجلــس شــورای اســامی را بــه 
دادگاه کشــانده و شــکایت کــرده اســت. در آخریــن 
ــز رســید، یکــی از  ــه نتیجــه نی ــدام خــود کــه ب اق
ــه  ــن ب ــرم توهی ــه ج ــرم ب ــت محت ــدان دول منتق
ــا  مســئولین مجــرم شــناخته شــد امــا در رابطــه ب

ــد. ــه ش ــب تبرئ ــر اکاذی نش
ــتی دم از آزادی  ــش پوپولیس ــا من ــه ب ــت ک دول
ــت و  ــد در واقعی ــری می زن ــزوم انتقادپذی ــان و ل بی
ــه منتقــدان خــود »اشــدا  عمــل همــواره نســبت ب
ــدی از ســوی  ــرگاه نق ــوده و ه ــن« ب ــی المومنی عل

ـــرای  ـــی ب ـــد ماهیت ـــاب اســـامی تجدی ـــده، انق نگارن
آن بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل هـــم اســـت کـــه 
ــوان از  ــه می تـ ــی کلمـ ــای واقعـ ــه معنـ ــک بـ اینـ
ـــن  ـــه از ای ـــت، چگون ـــخن گف ـــت« آن س »معاصریّ
ـــاِت  ـــه خـــود را از خراب ـــد؟ چگون ـــور کن ـــا عب بحران ه

آشـــفتگِی معاصـــر برهانـــد؟

مقصـــود اصلـــی ایـــن نوشـــتار صرفـــاً »طـــرح 
ـــی  ـــت. بدیه ـــه اس ـــام اندیش ـــش« در مق پرس
ـــق آن- کار  ـــای دقی ـــش« -در معن ـــه »پرس ـــت ک اس
ـــن  ـــط از »مت ـــه آن فق ـــخ ب ـــت و پاس ـــوف اس فیلس
ـــن  ـــل در ای ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــوف« برمی آی فیلس
نوشـــتار کوتـــاه، از »مقـــام اندیشـــه« ســـخن بـــه 
ـــر از  ـــفه«. اگ ـــام فلس ـــه »مق ـــت و ن ـــده اس ـــان آم می
ـــاه  ـــم پاســـخی کوت ـــام اندیشـــه« بخواهی صـــرف »مق
بـــه پرســـش مطرح شـــده دهیـــم، بایـــد بگوییـــم:

ــن  ــای »مـ ــام تاش هـ ــر تمـ ــرن اخیـ  در نیم قـ
ـــر  ـــران معاص ـــور از بح ـــرای عب ـــی« ب ـــلمان ایران مس
سرکوب شـــده اســـت. جهـــان ســـرمایه داری و 
ــرکوب  ــل سـ ــی، دو عامـ ــر ایرانـ ــاختار معاصـ سـ
ســـوژه مســـلمان ایران انـــد. تصـــور می کنـــم 
بهتـــر اســـت از »جایـــگاه فرهنـــگ« بحـــث را 
ـــی  ـــر فرهنگ ـــگ و ام ـــت فرهن ـــرم. خاصّی ـــی بگی پ
ایـــن اســـت کـــه اساســـاً نهـــاد محـــور نیســـت و 
ـــه  ـــر جامع ـــنت« در ه ـــا »س ـــاً ب ـــت آن صرف محوری
ــا  ــر فرهنـــگ توســـط امـــری غول آسـ اســـت. اگـ
همچـــون »نهـــاد« یـــا »دولـــت« تحـــت کنتـــرل 
و اعمـــال زور باشـــد، ســـنت عاملّیـــت خـــود را از 
دســـت می دهـــد و فرهنـــگ نابـــود می شـــود. 
پـــس از ایـــن اســـت کـــه هیـــچ چیـــزی بـــرای 

درآمـد  از  عمـده ای  بخـش  کـه  کمپانی هـا  ایـن 
و  می کننـد  تأمیـن  را  کشورهایشـان  مالیاتـی 
متخصصـان  و  جوانـان  از  بسـیاری  اشـتغال  زمینـه 
کشورهایشـان را مهیـا می نماینـد، اگر دچار مشـکل 
شـوند، این مشـکات به اقتصاد داخلی این کشـورها 
لطمـه می زنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه امانوئـل 
بـه  انتقـاد  در  فرانسـه،  جمهـور  رییـس  ماکـرون، 
نارضایتـی ترامـپ از افزایـش قیمت نفـت گفت: »اگر 
وی )ترامـپ( منطقـی فکـر کنـد، خواهـد فهمید که 
در صـورت فـروش نفـت از سـوی ایـران، قیمت نفت 
مناسـب خواهـد شـد و چنیـن وضعـی بـرای صلح و 
قیمت هـای جهانـی نفـت خـوب خواهـد بـود، اما در 
غیـر ایـن صـورت بن بسـتی منطقـی پیـش خواهـد 
آمـد کـه مـن پاسـخی بـرای آن نـدارم. ایـن واقعیت 
اقتصـاد یعنـی قانـون عرضـه و تقاضاسـت.« ازقضـا، 
کشـورهای  علیـه  ترامـپ  تحریمـی  سیاسـت های 
گوناگـون، به ویـژه ایـران، منتقدینـی را هـم - چه در 
داخـل آمریـکا و چـه در سـطح بین الملل- بـه همراه 
داشـته اسـت. منتقدینـی کـه اعتقاددارنـد ادامه این 
سیاسـت های تحریمـی بـه »انـزوای ایاالت متحده« و 
»از بیـن رفتـن اعتبـار دالر به عنـوان ارز بین المللی« 

می انجامـد  .
ــکا  ــه آمری ــت ک ــن معناس ــه ای ــادات ب ــن انتق  ای
اگــر می خواهــد جلــوی جمهــوری اســامی بایســتد 
ــه،  ــوان نمون ــردازد . به عن ــم بپ ــش را ه ــد غرامت بای
جمهــوری  ارزی  بحــران  بــا  هم زمــان  ترکیــه، 
لیــر  ارزش  بــا کاهــش 3۰ درصــدی  اســامی، 
ــیه  ــن و روس ــران، چی ــه( از ای ــول ترکی ــد پ )واح
ــذف  ــود ح ــادالت خ ــا دالر را از مب ــرد ت ــوت ک دع
کننــد. ایــن پیشــنهاد بــا اســتقبال مســئوالن روســی 
مواجــه شــد . اکنــون نزدیــک بــه ۶۰ کشــور، بخــش 
ــام  ــی انج ــا ارز مل ــود را ب ــادالت خ ــده ای از مب عم
ــن اوصــاف حــدود ۸۰ درصــد  ــا ای ــا ب ــد، ام می دهن

ــاس  ــر اس ــوئیفت ب ــتر س ــی در بس ــادالت جهان مب
ــت. دالر اس

پولی  پیمان های  قرارداد  انعقاد  با  چین  کشور 
مهم  این  پیشتاز  کشور،   4۰ از  بیش  با  دوجانبه، 
باده کشوری  بتواند  اگر  است. جمهوری اسامی هم 
دارند،  ایران  با  تجاری  مبادالت  حجم  بیشترین  که 
می تواند  به راحتی  ببندد  دوجانبه  پولی  پیمان های 

فشار تحریم ها را به حداقل ممکن برساند.
تأثیر  به  است  الزم  نوشتار  از  بخش  این  در 
تحریم های آمریکا بر نظام اقتصادی ایران و معیشت 

بخش قابل توجهی از ملت ایران پرداخته شود.
تحریم هـای نفتـی علیه کشـوری که قریـب به 4۰ 
درصـد از درآمدهایـش وابسـته به فروش نفت اسـت 
قطعـاً آزاردهنـده اسـت و بـرای آن کشـور مشـکات 
متعـددی را ایجـاد می کنـد. اما هنگامی که مشـاهده 
می شـود بخـش عمـده ای از کاالهای اساسـی کشـور 
در امسـال نسـبت بـه سـال های گذشـته بـا افزایـش 
مصـرف و یا با کاهـش تولید و واردات مواجه نبوده اند 
این چنیـن اسـتنباط می شـود کـه دولـت در بحـث 
مدیریـت بـازار موفـق عمل نکـرده اسـت. بـه عـده ای 
از واردکننـدگان ارز 4۲۰۰ تومانـی اعطا نموده اسـت 
درصورتی کـه حتـی یک قلـم کاال هـم وارد نکرده اند . 
درزمانـی که خـود رئیس جمهور محترم مـا، از جنگ 
اقتصـادی و روانی دشـمن سـخن می گویـد ماه ها در 
چیـن و هنـد - دو تـن از بزرگ ترین شـرکای تجاری 
ایـران- سـفیر نداشـته ایم. دو وزارتخانه مهـِم اقتصاد 
و کار بـدون وزیـر اداره می شـدند، آقایـان آخونـدی 
و شـریعتمداری بـدون کوچک تریـن پاسـخگویی بـه 
بهانه هـای  بـه  را  اسـتعفای خـود  مجلـس  و  مـردم 
گوناگـون، تقدیـم رئیس جمهـور کردنـد، نماینـدگان 
مجلـس هـم در اقدامـی عجیب، در بحبوحـه افزایش 

نـرخ ارز، به تعطیـات تابسـتانی رفتند.
ــاب ترورهــا  ــد گفــت ملتــی کــه از پیچ وت ــا بای ام
ــوده و  ــور نم ــیمیایی عب ــای ش ــا و بمب ه و کودتاه
ســالیان ســال، زحمــات اتــاق فکرهــای صهیونیســم 
ــگ  ــت از جن ــرده اس ــر آب ک ــش ب ــی را نق جهان
اقتصــادی نیــز عبــور خواهــد کــرد، لکــن، فرامــوش 
ــر پیچ وخــم  ــک مســیر پ ــا، ی ــه مســیر م ــم ک نکنی

ــده. ــان دو بان ــه یــک اتوب اســت ن

ــرد و کان و  ــع خ ــا، صنای ــجو از کارآفرین ه دانش
ــع  ــوای بدی ــد و دارای محت ــای قدرتمن پایان نامه ه
ــام وجــود  ــا تم ــاز ب ــوری س ــی تئ ــه و حت و خاقان

ــد. ــت کن حمای
علمــی  و  نخبگانــی  جامعــه  دغدغــه  امــروز 
ــراد  ــی از اف ــه اندک ــت ک ــئله نیس ــن مس ــران ای ای
معلوم الحــال و غــور شــده در بــازی سیاســی عــده ای 
از ســتاره دار بــودن خــارج شــوند. مســئله اصلــی مــا 
ــاز  ــرم در آغ ــور محت ــه رئیس جمه ــت ک ــن نیس ای
بفرماینــد  تهــران  دانشــگاه  ســال تحصیلــی در 
ــا  ــود، م ــم ش ــتاره ک ــتید س ــما می خواس ــه »ش ک
ــا ســتاره را برداشــتیم«؛ بلکــه همان طــور  آســمان ب
ــگان، در  ــظ نخب ــا حف ــه م ــد دغدغ ــرض ش ــه ع ک
ــرای پیشــبرد  نظــر داشــتن تســهیات ارزشــمند ب
اهــداف کان و خــرد در حــوزه پژوهــش و تحقیــق و 

ــت. ــات اس ــب واجب ــور از اوج ــرفت کش پیش
صرفــاً بــه بیــان نیســت کــه فرمــوده شــود بایــد 
ــب  ــه مخاط ــم. بلک ــت و امثاله ــه داش ــگاه فناوران ن
همیــن بایدهــا در وهلــه و قــدم اول دولــت محتــرم 

و قــوه مقننــه اســت.

امـام ایشـان را بـه خیابان آتاتـورک منتقـل کردند.
چنـد روز بعـد در ۲1 آبان برای منزوی تر سـاختن 
امـام و قطـع هرگونـه ارتباطـی محـل اقامـت امام به 
شـهر بورسـا واقـع در 4۶۰ کیلومتـری غـرب آنـکارا 
تغییـر یافت. در ایـن مدت امام تحت مراقبت شـدید 
نیروهـای اعزامـی ایـران و دولـت ترکیه قرار داشـت.

امـام در ترکیـه 11 مـاه طـول کشـید و  اقامـت 
در ایـن دوران امـام زندگـی سـخت طاقت فرسـایی 
پوشـیدن  از  راحتـی  ایشـان  به طوری کـه  داشـتند 
لبـاس روحانیـت در آنجـا منـع کـرده بودنـد. دولـت 
براثر فشـار مـردم و علمـا ناگزیر با اعـزام نمایندگانی 
امـام  سـامتی  از  اطمینـان  بـرای  آنـان  سـوی  از 

موافقـت کـرد.
بـه  پهلـوی  رژیـم  امـام  غیبـت  مـدت  در 
و  زد  آمریکایـی  اصاحـات  بـه  دسـت  سـرعت 
تدویـن  بـه  ترکیـه  در  تبعیـد  مـدت  در  امـام 
پرداختنـد  اول(  )جلـد  الوسـیله  تحریـر  کتـاب 
دفـاع،  جهـاد،  بـه  مربـوط  احـکام  آن  در  کـه 
روز  مسـائل  و  منکـر  از  نهـی  و  امربه معـروف 
مطـرح  فراموش شـده  شـرعی  تکالیـف  به عنـوان 

اسـت. گردیـده 

ــا پاســخ  ــگان و رســانه ها دریافــت کــرده ب فرهیخت
بــه  -بنــا  را  قلــم  آزادی  مرزهــای  کوبنــده ای، 
تعریف هــای خــود از ایــن اصطــاح- جابجــا کــرده 

اســت.

پرســتارۀ  ∎ آســماِن  دوم:  ســکانس 
صنعت گــراِی  کاربــردِی  دانشــگاِه 
اســت! آرزو  دانشــجویان  مــا  امــِن 

رئیــس امنیتی تریــن دولــت از حیــث ســابقه 
کار اعضــای حاضــر در نهــاد مربوطــه و کابینــه 
و  امنیتــی  ارگان هــای  در  حضــور  همچنیــن  و 
نظارتــی، در کنــار صحبــت از آزادی بیــان، از ایجــاد 
فضــای امــن دانشــگاه ها و امنیتــی نکــردن آن نیــز 
ــه  ــا مراجع ــت ب ــا در واقعی ــه اســت. ام ســخن گفت
ــورد  ــاهد برخ ــود ش ــگاهی خ ــدان دانش ــه منتق ب
ســنگین و ســخت بــا ایــن عناصــر علمــی هســتیم؛ 
امــا آیــا دغدغــه جامعــه علمــی و نخبگانــی امــروز 

ــن مهــم اســت؟!  ای
ــه  ــد ک ــته باش ــه داش ــد توج ــرم بای ــت محت دول
ابــزار محورانــه از  ایــن رویکــرد پوپولیســتی و 
و  سیاســی  اهــداف  بــه  نیــل  در  دانشــجویان 
خامــوش کــردن نهادهــای علمــی در پیشــبرد 
اســناد باالدســتی و اصــاح قواعــد و رفــع ایــرادات 

ایســت. شکســت خورده  و  اشــتباه  راهبــرد 
انتظــار  اســامی  ایــران  رئیس جمهــور  از 
دغدغه هــای  بــر  را  حاشــیه ای  نــگاه  مــی رود 
و  منتقــدان  و  دانشــگاهی ها  و  عالــی  آمــوزش 
دلســوزان علمــی ایــران مســلط نســازد و در زمینــه 
پیشــرفت علمــی و بهــره وری عناصــر علمــی و 

ـــدون  ـــد. ب ـــی نمی مان ـــی« باق ـــلمان ایران ـــن مس »م
تعـــارف می تـــوان گفـــت در طـــول ســـال های 
پـــس از انقـــاب، انســـان ایرانـــی- اســـالمی 
را  »تحقیـــر«  از  جدیـــدی  صورت بندی هـــای 
تجربـــه می کنـــد. عظیم تریـــن تحقیـــر بـــرای 
یـــک فرهنـــگ مواجـــه ســـاختن آن بـــا جوهـــری 
به نـــام »نهـــاد« اســـت. فرهنـــگ ایرانـــی-

ـــامی بـــرای یافتـــن مســـیِر خـــروج از بحـــران  اس
معاصـــر هیـــچ نیـــازی بـــه اعمـــال کنتـــرل و زور 
»نهـــاد« نـــدارد. بـــرای مثـــال اگـــر در ســـال های 
گذشـــته، به جـــای صـــرف میلیاردهـــا تومـــان 
بـــرای تولیـــد »علـــوم انســـانِی اســـامی«، توجـــه 
ـــگان  ـــه و نخب ـــر و اندیش ـــان فک ـــه صاحب ـــّدی ب ج
ـــی  ـــاً بازده ـــد، قطع ـــوف می ش ـــانی معط ـــوم انس عل
ـــن و  ـــاء تکوی ـــر منش ـــم. اگ ـــاهد بودی ـــی را ش مضاعف
تکـــّون علـــوم انســـانی را به درســـتی و به صـــورت 
ـــک  ـــم، این ـــرده بودی ـــم« ک ـــک »فه ـــر ایدئولوژی غی
مـــا نیـــز می توانســـتیم از دســـتگاهی به نـــام 

»دانشـــگاه« ســـخن بگوییـــم. 

جدید تریـــن نمونـــه از رویکردهـــای نهـــادی، 
ــگ«،  ــه »فرهنـ ــی بـ ــی و حکومتی-حاکمیتـ دولتـ
ــه  ــت کـ ــرفت اسـ ــامی پیشـ ــوی ایرانی-اسـ الگـ
ـــت! از  ـــتوار نیس ـــی اس ـــچ« الگوی ـــر »هی ـــاً ب حقیقت
ـــم،  ـــه بگذری ـــادی« آن ک ـــده »نه ـــت آزاردهن خاصّی
ــه  ــتر بـ ــه بیشـ ــند کـ ــن سـ ــت در ایـ ــد گفـ بایـ
ـــباهت  ـــاص ش ـــی خ ـــِی گروه ـــه ی گروه بیانی
ـــفی-متافیزیکی  ـــّنت فلس ـــری از س ـــه اث دارد، ن
ـــم  ـــی از عل ـــه ردپای ـــت و ن ـــهود اس ـــالمی مش اس
اجتماعـــی. آنچـــه نمایـــان اســـت »زور« اســـت 

و »تزویـــر« کـــه مـــدام نثـــاز فرهنـــگ می شـــود. 
آیـــا بدیهـــی نیســـت بـــرای توصیـــف یـــا تغییـــر 
و اصـــاح یـــک فرهنـــگ، »متـــن« در معنـــای 
ــه   ــه بیانیـ ــت و نـ ــاز اسـ ــفی آن نیـ ــق فلسـ دقیـ
ــر«، ایـــن  مطبوعاتـــی؟ در وضعیتـــی کـــه »فکـ
عامـــل تمدنـــی و تاریخـــی در تنگنایـــی خـــاص 
قـــرار دارد، می تـــوان از »پیشـــرفت« و الگـــوی آن 
ـــی ای  ـــح مفهوم ـــدام تنقی ـــاً ک ـــت؟ اساس ـــخن گف س
در جهـــت تحدیـــد مفاهیـــم غربـــی بـــا مفاهیـــم 
ــک از  ــه اینـ ــت کـ ــه اسـ ــام پذیرفتـ ــنتی انجـ سـ
ـــفی  ـــی کلی-فلس ـــه طرح ـــرفت« -ک ـــده پیش »ای
بـــرای غـــرب بـــوده- ســـخن می گوییـــم؟ پـــروژه 
ـــع و  ـــه موق ـــا چ ـــرب ت ـــا غ ـــطحی« ب ـــورد »س برخ

موقفـــی بـــا مـــا خواهـــد بـــود؟ 

آنچـــه نگارنـــده در پـــی آن می گـــردد »دقـــت« 
اســـت و »دقـــت«؛ و اینـــک بایـــد بگوییـــم فقـــط 
ــی در  ــال سیاسـ ــت. فعـ ــق اسـ ــر« دقیـ »متفکـ
پـــی جنجـــال اســـت و تولیـــد آگاهـــِی ســـطحی. 
ـــال  ـــان. فع ـــام و نش ـــت وجوی ن ـــت در جس ژورنالیس
ـــی  ـــزاب در پ ـــاء اح ـــر. اعض ـــی تظاه ـــازی در پ مج
انتخابـــات و ایـــن متفکـــر اســـت کـــه مـــدام در التهـــاب 
ـــه  ـــی ک ـــت. در وضعیت ـــه ور اس ـــق« غوط ـــم عمی »فه
ــه  ــی قرارگرفتـ ــی تاریخـ ــن تنگنایـ ــر در چنیـ فکـ
ــه  ــد. بـ ــت پیداکرده انـ ــا موضوعیـ ــت، نهادهـ اسـ
همیـــن دلیـــل هـــم تمـــام پروژه هـــای کان 
فکـــری و تمدنـــی و فلســـفی، صرفـــاً از »نظـــرگاه 
ـــد  ـــک دارن ـــت بروکراتی ـــًا خاصی ـــه عم ـــادی« ک نه
پیگـــری می شـــود و نـــه بـــا موضوعیـــت فکـــر و 

ـــر. ـــران معاص ـــرای ای ـــدی ب ـــر ج تفک

طالیه دار جهادگران

مکتب خانة تدبیر و امید!
نگاهی به بستن دهان منتقدان و امن کردن دانشگاه ها در مکتب خانه شیخ حسن روحانی و رفقا 

بررسی موج جدید تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران

 فاطمه محمودی  |  دبیر آموزش انجمنیا رقیب شماتحریم های آمریکا؛ تسلیم یا سیلی؟

به بهانه فراخوان رهبر انقالب برای ارتقای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

الگوی »الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت« چیست؟
مجتبی هاشمی

دبیر سیاسی دانشکده اقتصاد

علیرضا بهرامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

امین حیدرلو
دبیر فرهنگی انجمن

انوشه رجبی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی



اندر خم قوانین آموزشی

 کالم امام

ایــن روحیــه  ی »فایــده  ای نــدارد« - 
ــه  ی  ــک هم ــم مهل ــده - س ــأس از آین ی
فعالیتهاســت؛ چــه فعالیتهــای اجتماعــی 
و سیاســی، چــه فعالیتهــای علمــی و 

ــی. پژوهش
1388/06/08

دو هفته نامه
سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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دوهفته نامه سحر

صاحــب امتیــاز: انجمن اســامی دانشــجویان 
مستقل

مدیر مسئول: امیر حسین رفعتی
سردبیر: امیر حسین رفعتی
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ــان  ــام رس ــتاگرام و پی ــا در اینس ــه م صفح
ــی ــای داخل ه
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ــید  ــم باش ــی ه ــرم اول ــجوی ت ــی دانش ــر حت اگ
ــه کارمندهــای محتــرم دانشــگاه  ــار ب حتمــاً یــک ب
ــه  ــون مراجع ــا ت ــردن کاره ــوع ک ــع و رج ــرای رف ب
ــذرد،  ــرم اول می گ ــه از ت ــی ک ــک مدت ــد. ی کرده ای
از  بعضــی  کــه  می بینیــد  هایــی  زمــان  یــک 
ــوزش  ــاق آم ــی از ات ــاالت مختلف ــا ح ــجوها ب دانش
بیــرون میــان. بهشــون حــق میدیــم. بنــده ی خــدا 
ــه  ــه ک ــت کن ــه کارش رو درس ــوزش میش وارد آم
ــزم میدونیــد  یک دفعــه یــک بزرگــواری میگــه: عزی
چیــه؟ راســتش گــروه شــما همچیــن گــروه جالبــی 
نیســت! حــال نمی کنیــم کارتونــو راه بندازیــم. 
حــاال شــما بــرو ببینیــم چــی میشــه. حــاال ایــن یــه 

ــکر. ــدا رو ش ــه. خ ــت میش ــور درس ج
ــه  ــذف و اضاف ــرای ح ــتیم ب ــجو داش ــک دانش ی
ــه بهــش  ــه شــنیده ها ک ــد ب ــا امی ــوزش ب ــت آم رف
گفتــن همچــی آرومــه مــا چقــدر خوشــحالیم، 
کارت زود راه میفتــه نگــران نبــاش او وارد آمــوزش 
ــورد  ــاز کاس م ــم از آغ ــه و نی ــی دو هفت ــد ول ش
نظــر گذشــته بــود کــه ایشــون از آمــوزش خــارج و 

به ســوی کاس حرکــت کــرد.

خوبید؟! سام، 
ــه کام  ــام بـ ــید و ایـ ــرار باشـ ــدوارم برقـ امیـ

باشـــه.
آره خـــب! مشـــکات کـــم نیســـت اونـــم از 
ــال  ــد دنبـ ــم بایـ ــا هـ ــوع اقتصادیـــش!! و مـ نـ
چـــاره باشـــیم و از امکانـــات و فرصـــت هایـــی 
کـــه در اختیارمـــون هســـت، کمـــال اســـتفاده 
رو ببریـــم کـــه یکـــی از اونـــا اســـتفاده از 
ــم  ــه تصمیـ ــت کـ ــجویی هسـ ــای دانشـ وام هـ
ـــم. ـــش بپردازی ـــب به ـــن مطل ـــوی ای ـــم ت گرفتی

ــری  ــک سـ ــی یـ ــد بدونـ ــه بایـ  اول از همـ
شـــرایط داره کـــه تـــو بایـــد واجـــدش باشـــی؛

مثـــا اینکـــه بایـــد حداقـــل تعـــداد واحـــد 
ــرم  ــی، دو تـ ــرده باشـ ــاس کـ ــی رو پـ آموزشـ
متوالـــی مشـــروط نشـــده باشـــی، قبـــا وام و 
ــاغل  ــی و شـ ــه باشـ ــی نگرفتـ ــورس تحصیلـ بـ
هـــم نباشـــی )البتـــه کار دانشـــجویی کـــه 
ــت  ــد صاحیـ ــه، نه؟!(.بایـ ــوب نمیشـ کار محسـ
اخاقـــی و شـــعور داشـــته باشـــی )خـــب تـــو 

مــورد داشــتیم در یــک ســری از بخش هــا بعــد از 
زمــان ناهــار- نمــاز کــه میــری کارمنــد مــورد نظــر 
ــه  ــدوداً ی ــاً ح ــن لطف ــد. میگ ــترس نمی باش در دس
ــه  ــد. آخ ــه نمایی ــاز مراجع ــار- نم ــد ناه ــاعت بع س
چــرا؟ مگــه یــک ســاعت ایــن بنــدگان خــدا کــش 

میــاد؟
از  بعضــی  رســیدم،  نتایجــی  بــه  تازگی هــا 
تنظیــم  نرم افزارهــا  مثــل  محتــرم  کارمنــدان 
میشــن!! بلــه تعجــب نکنیــد، ایــن مدلــی هســت که 
ــابی  ــت و حس ــواب درس ــون رو ج ــرض ش ــش ف پی
ــن کار  ــه در حی ــد دیگ ــن. بع ــم میکن ــدادن تنظی ن

ــه. ــوری میش ــه ج ــه چ معلوم
از بخــش کارمنــدان محتــرم بــه بخــش واحدهــای 
ــکده  ــیده دانش ــر رس ــم. خب ــی میری ــد درس جدی
علــوم اجتماعــی مدت زمــان زیــادی در حــال تغییــر 
و تحــول و تغییــر دکوراســیون هســتن، دانشــجوها 
ترکیبــی  رو  دروس  کاس  ســر  خــدا  بنــدگان 
متوجــه میشــن!! مثــًا بنــده خــدا ســر کاس 
ــه مقــدار اندکــی هــم گــچ کاری به صــورت  ــان ی زب
ــه  ــجوها ک ــی از دانش ــره! و بعض ــاد میگی ــوری ی تئ

ــم؟!(. ــه کنـ ــایت زده، چـ سـ

روزانـــه  ی  دوره  دانشـــجویان  هـــای  وام 
ــی  ــواع مختلفـ ــیه انـ ــر بورسـ ــاغل و غیـ غیرشـ
ـــی و مســـکن، وام ضـــروری،  داره: وام تحصیل
ودیعـــه  نمونـــه،  و  ممتـــاز  دانشـــجویان  وام 
مســـکن متاهلـــی )ودیعـــه؟ یعنـــی چیـــزی 
ــه  ــه( و وام بیمـ ــایش باشـ ــه ی آسـ ــه مایـ کـ

ــی. ــات درمانـ خدمـ

ـــده  ـــت می ـــکان رو به ـــن ام ـــجویی ای وام دانش
ـــر ۵  ـــه حداکث ـــی )ک ـــدت مبلغ ـــد م ـــو بلن ـــه ت ک
میلیونـــه( رو بـــا تعـــداد قســـطی کـــه خـــودت 
ــد از  ــی و بعـ ــت کنـ ــی، دریافـ ــن میکنـ تعییـ
فـــارغ التحصیـــل شـــدن، مبلـــغ رو بـــا ۲ یـــا 
ـــام  ـــت ن ـــی. ثب ـــت کن ـــود بازپرداخ ـــد س 4 درص
ـــروع  ـــا ش ـــان ب ـــم زم ـــرم، ه ـــوال در اول هرت معم
ــش  ــان دقیقـ ــه )زمـ ــام میشـ ــا انجـ کاس هـ
ــجویی  ــور دانشـ ــه امـ ــه ای کـ ــا اطاعیـ رو بـ

دانشـــکده میـــده چـــک کنیـــد(.

باهــوش هســتن همین جــوری تئــوری کاربــرد ابــراز 
ــن.  ــاد گرفت ــدن وســایل ی ــدون دی ســاختمانی رو ب
ــن دلیــل اســت کــه ســر کاس هــم  ــه ای ظاهــراً ب
خیلــی شــهودی باهاشــون کار نمیکنــن، بیشــتر بــه 

ــی آشــنا میشــن. صــورت صوت
حــاال امیدواریــم یکــی دو واحــد عملــی براشــون 
بــذارن کــه هــم دانشــجوها یادگیــری شــون کامــل 
ــک  ــکده کم ــاخت دانش ــن در س ــم بتون ــه و ه بش
ــم  ــول ه ــن، پ ــای خوبی ــن، بچه ه ــن. کار میکن کن

ــرن. نمیگی
ــاد کــه بعضی هــا  ــی می ــار خبرهای از گوشــه و کن
از آنتــن دهــی در دانشــکده اقتصــاد راضــی هســتند، 
خــب خــدا رو شــکر، امــا بعضی هــا از قطــع و وصــل 
ــه  ــن ک ــت بعضــی از دانشــکده ها میگ شــدن اینترن

اونــم درســت میشــه.
و در آخــر اینکــه امیدواریــم یــک بخــش یــا 
یــک سیســتم بــرای نظــر دهــی، ارزیابــی و ارســال 
ــگاه  ــان دانش ــاره ی کارکن ــجویان درب ــرات دانش نظ
راه انــدازی بشــود تــا دانشــجویان نظــرات خودشــون 

ــن. ــال کن رو ارس

ــه  ــپارید کـــه الزمـ ــه ذهنتـــون بسـ اینـــم بـ
بریـــد  هرتـــرم  اول  نـــام،  ثبـــت  از  بعـــد 
زمـــان  یـــه  تـــا  و  پرکنیـــد  رو  تقاضاتـــون 
ــام  ــن کارو انجـ ــد ایـ ــت داریـ ــخصی مهلـ مشـ
بدیـــد وگرنـــه آخـــر یـــا وســـط تـــرم، هیـــچ 
ــه  ــی بـ ــه و هیچـ ــون داده نمیشـ ــی بهتـ مبلغـ

هیچـــی.

ســـایت  وارد  چطوریـــه؟  رونـــدش  حـــاال 
رو  میشـــی،  دانشـــجویی  رفـــاه  صنـــدوق 
ـــد  ـــی و بع ـــجویی میزن ـــال دانش ـــه ی پورت گزین
گزینـــه ی تشـــکیل پرونـــده. فـــرم ثبـــت نـــام 
ــی  ــال میشـ ــاره وارد پورتـ ــی و دوبـ رو پرمیکنـ
و گزینـــه ی ورود بـــه پورتـــال فـــاز دو رو 
میزنـــی. وارد صفحـــه کـــه شـــدی تقاضـــا 
بـــرای وامـــی کـــه میخـــوای رو پرمیکنـــی. 
تمـــام بخـــش هـــا تـــوی ســـایت توضیـــح داده 
شـــده. فقـــط بـــرای ورود بـــه صفحـــه ممکنـــه 
ـــد  ـــه ک ـــت ک ـــن جه ـــی از ای ـــکل بش ـــار مش دچ
ملـــی داره، بایـــد خـــط تیـــره هـــارو درســـت 

ــا مرورگـــرت رو عـــوض کنـــی. بزنـــی یـ

 تـــا اینجـــا ســـاده و راحـــت پیـــش میـــری. 
ـــدارک  ـــری م ـــک س ـــه ی ی ـــش دوم کار، تهی بخ
هســـت کـــه عمومـــا دانشـــجوها ازش مـــی 
ـــرایط  ـــه ش ـــی ک ـــد یک ـــی؟! بای ـــل چ ـــن. مث نال
ـــره  ـــش ب ـــا حکم ـــد ب ـــدن رو داره بای ـــن ش ضام
ــره و  ــه بگیـ ــمی محضرنامـ ــناد رسـ ــر اسـ دفتـ
نامـــه رو تحویـــل مســـئول امـــور دانشـــجویی 
ـــه  ـــد ی ـــن!(، بای ـــال ضام ـــرد دنب ـــاال بگ ـــده )ح ب
ـــودت  ـــام خ ـــه ن ـــارت ب ـــک تج ـــوی بان ـــاب ت حس
بـــاز کنـــی، عکـــس پرســـنلی و کارت ملـــی و 
شناســـنامه ت هـــم همراهـــت باشـــه و تمـــام.

راســـتی ایـــن وســـط جویـــدن دانـــش هـــم 
یـــادت نـــره بزرگـــوار!

بـــا تشـــکر از دانشـــجویان: شـــرافتمندجو، 
ــر ــی فـ ــوندی و طلوعـ شـ

رواییت از عملکرد برخی از کارمندان دانشگاه

وام های میلیاردی صندوق رفاه دانشجویان!

وام
دانشجویی

 عاطفه توکیل
دبیر آموزش دانشکده علوم اجمتاعی

رئوفه کیاین
از دانشکده اقتصاد
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