


ولــی در میــان دوســت و آشــنا هــم هســتند کســانی کــه از شــدت فضــل یــا حــدت بیــکاری اصــرار 
دارنــد بداننــد چــه رشــته ای قبــول شــده ای؟ و قــرار اســت چــه گرایشــی بخوانــی؟ و اصــًا ایــن رشــته 
ــن  ــه ای ــن دســت ســؤاالت کــه همه شــان آخــرش می رســد ب ــد و از ای ــه چــه کار می آی چیســت؟ و ب

ســؤال بنیادیــن کــه »خــب یعنــی آخــرش چــکاره می شــوی ؟« 
شــما کــه هنــوز اول راهیــد را نمی دانــم؛ ولــی جــواب ایــن ســؤال را خیلــی از دانشــجویان ســال آخــر 
ــرده و  ــبیلی رد ک ــؤال را زیرس ــن س ــه ای ــواب دادن ب ــر ج ــا حــق داری اگ ــس آنج ــد. پ ــم نمی دانن ه
فــرد ســؤال کننــده را پیچانــده و موضــوع صحبــت را عــوض کنــی؛ ولــی الحــق ســؤالش را نمی شــود 
بیخیــال شــد و بعــداً کــه خــودت باشــی و ســیصد هکتــار دانشــگاه و صــد و چهــل واحــد درس، نمــی 

توانــی بــه جــواب ایــن ســؤال فکــر نکنــی!
البتــه روزهــای اول دانشــگاه اســت و عجیــب نیســت اگــر خوشــحال باشــی و نخواهــی بــه ایــن چیزهــا 
ــان  ــا برایت ــرده و مث ــن اول کار، شــما را ســیاه نمایی ک ــدارد همی ــی؛ نویســنده هــم قصــد ن فکــر کن
از خودکشــی فــان دانشــجوی خوابگاهــی بنویســد، یــا از رگ زدن دانشــجوی حقــوق همــدان بگویــد؛ 
ولــی انتظــار هــم نداشــته بــاش جهــت افــزودن بــه ایــن شــادی، افق هــای روشــنی پیــش رویــت تصویــر 
ــرم معــدل الــف کاســتان  ــی و هــر ت ــد: اگــر خــوب درس بخوان کــرده و در اقدامــی پیشــگویانه بگوی
ــیار دو  ــد و بس ــت خواهد ش ــد نصیب ــری دلبن ــه همس ــی و البت ــغلی عال ــال، ش ــد از چهارس ــی، بع باش
نفرگونــه پــس از پرتــاب کاه فارغ التحصیلــی بــه آســمان، ســر زندگــی خــود رفتــه و بــه ســاختن آینــده 

ــوید. ــغول می ش ــران مش ای
ــنده  ــرم، نویس ــجویان محت ــردگی زودرس دانش ــری از افس ــه و جلوگی ــودن عریض ــت خالی نب ــذا جه ل
ترجیــح می دهــد ژســت پیــر خردمنــد بــه خــود بگیــرد و نکاتــی در بــاب پاســخ بــه ســؤال بنیادیــن 

ــل شــما رســتگار شــوید... ــد؛ باشــد حداق »آخــرش چــکاره می شــوی؟« بگوی
توصیــه اول مربــوط بــه آن عــده معــدود از دانشــجویانی اســت کــه تاش هــای بی وقفــه نظــام آموزشــی 
پیــش از دانشــگاه در بــاب کشــف اســتعدادها و هدایتشــان بــه رشــته ی مناسبشــان، بی نتیجــه مانــده 

و آن هــا بــا فضایــی مبهــم، ســال تحصیلیشــان را آغــاز کرده انــد. 
ــه کار  ــد گفــت نظــام آموزشــی را حــال کــرده و خودشــان دســت ب ــن دســته از دوســتان بای ــه ای ب
شــوند، عایــق و اســتعدادهای خودشــان را کشــف کــرده و جــای درســت خــود را پیــدا کننــد. ممکــن 
ــا  ــی متأســفانه ی اســت بگوییــد دیگــر کار از کار گذشــته و رشــته تحصیلــی، مشــخص شده اســت؛ ول
خوشــبختانه بایــد بگویــم کــه ایــن روزهــا رشــته تحصیلــی، آنچنــان ربــط مســتقیمی بــه شــغل آینــده 
ــت  ــگاه، پس ــس از دانش ــی پ ــد ول ــی خوانده ان ــًا مهندس ــه مث ــجویانی ک ــتند دانش ــم نیس ــدارد و ک ن

ــد. ــورات می گذرانن ــی، ام ــه کار زده و از راه گویندگ ــان را ب ــا هنرش ــد، ی ــی گرفته ان سیاس
مهــم ایــن اســت کــه در ایــن چهــار ســال زحمــِت نکشــیده ی نظــام آموزشــی را خــودت قبــول کنــی 
و تــاش کنــی تــا خــودت را کشــف کــرده و جــای درســت خــودت را پیــدا کنــی، و پیــدا نمی شــوی 
مگــر ایــن کــه در فضاهــای مختلــف و کارهایــی غیــر از درس و مشــق و تمریــن، دنبــال خــودت بگردی. 
شــکر خــدا دانشــگاه فردوســی هــم بــا تعــداد زیــادی تشــکل و انجمــن علمــی و کانــون فرهنگــی، تــو 
را در ایــن جســت وجو کمــک می کنــد؛ فقــط تــو آن بچــه ای نبــاش کــه از کل شــهر فقــط راه مدرســه 

را بلــد اســت... 
ــت مفــت  ــن اول کار، اســتفاده از اینترن ــه همی ــرای آن دســته از دانشــجویانی اســت ک ــه دوم ب توصی
دانشــگاه بهشــان مــزه کــرده و خیــال می کننــد ایــن امکانــات بــه پــاس فتــح قلــه کنکــور و زحمــت 

ــت.  ــم شده اس ــان فراه ــگاه برایش ــی دانش ــای خال ــردن صندلی ه پرک
این هــا همان هایــی هســتند کــه آخــر دانشــگاه هــم انتظــار دارنــد به خاطــر داشــتن مــدرک لیســانس 
فانشــان، جامعــه و بــازار کار، بهتریــن جایگاه هــای شــغلیش را در اختیارشــان قراردهــد؛ ولــی 
متأســفانه واقعیــت جامعــه نــه ماننــد پــدر و مــادر، مهربــان اســت و نــه ماننــد دانشــگاه، پــول مفــت 
دارد کــه خــرج کســی کنــد. لــذا ایــن دســته از دوســتان، معمــوالً بــه گذاشــتن مدرکشــان در کــوزه و 

ــوند!  ــوت می ش ــش دع ــیدن آب نوش
اگــر می خواهــی بعــد از چهــار ســال، مدرکــت در کــوزه خیــس نخــورد، از همیــن اول کار کــه یــک 
ــه اتفاقــات بیــرون از دانشــگاه و نیازهــای واقعــی  ــه کتــاب و درس اســت، یــک چشــمت ب چشــمت ب
جامعــه باشــد؛ مطمئــن بــاش در ایــن جامعــه پرمشــکل، اگــر اثبــات کنــی می توانــی مشــکلی را حــل 

ــد. ــکار نخواهی مان ــی، بی کن

از اســترس روز کنکــور کــه خیلــی وقــت اســت رد شــده ایم، از هیجــان اعــام نتایــج اولیــه و رتبه هــا 
هــم کــه بگذریــم... دو قــدم مانــده بــه ثبت نــام دانشــگاه و نشســتن در اولیــن کاس هــا می رســیم بــه 
روز اعــام نتیجــه نهایــی کنکــور و مشخص شــدن رشــته و دانشــگاهی کــه قــرار اســت حداقــل چهــار 

ســال از عمــر نســبتاً شــریف آدمــی صــرف آن شــود. 
ــت  ــن اس ــهد ای ــی مش ــگاه فردوس ــد دانش ــابقه ای مانن ــزرگ و با س ــگاه ب ــی در دانش ــن قبول از محاس
کــه دوســت و آشــنا در جــواب سؤالشــان از محــل قبولــی، پــس از شــنیدن نامــش لبخنــد رضایتــی 

ــد. ــف می آی ــر کی ــه آدم س ــد ک ــل می دهن ــکاای تحوی ــن باری ــد و آفری می زنن



ترمک های عزیز سام!
طبیعــی اســت کــه تعــداد زیــادی از شــما بعــد از کلــی 
ــای  ــن دوران ه ــی از مزخــرف تری ــدن یک ــاش و گذران ت
ــده  ــا آم ــه اینج ــور ب ــل از کنک ــال قب ــی س ــی، یعن زندگ
ایــد و شــاید امــروز کــه جلــوی درب دانشــگاه ایســتادید 
ــادی  ــو، وارد شــدید، آدم هــای زی ــا کیــف و کفــش ن و ب
ایــن  خاله خان باجی هــا،  و  فامیــل  پیرزن هــای  مثــل 
ــای  ــذر و نیاز ه ــای شــبانه روزی و ن ورود را حاصــل دعا ه
خودشــان و مقــدار کمــی هــم هــوش کــه البتــه ارثــی و 
حاصــل وجــود ژن برتــر آنهــا در وجــود شماســت، بداننــد. 
احتمــاالً امــروز خــود شــما هــم خوشــحال هســتید و از 
ــه و در  ــه، جوج ــل بچ ــم هایی مث ــه اس ــر ب ــه دیگ اینک
ــت  ــاس رضای ــوید احس ــناخته نمی ش ــوز، ش کل دانش آم

داریــد.
ــه میــزان جوگیــری ای کــه در همــه ی شــما  ــا توجــه ب ب
ــت از  ــر اس ــان پ ــه ذهنت ــم ک ــود، مطمئنی ــده می ش دی
ــرای داشــتن زندگــی جدیــد و  برنامه هــای هیجــان آور ب
ــی  ــر درخت ــرگ ه ــوند ب ــث می ش ــه باع ــی ک تجربه های
ــی  ــه گاه ــت ک ــخص اس ــان مش ــرق نگاهت ــزد. از ب بری
ــه  ــده ای ک ــم از آین ــان ه ــدگان درونت ــای پرن ــی پر ه حت
ــد  ــه رس ــه؛ چ ــوید ریخت ــور می ش ــان متص ــرای خودت ب
بــه خــر درونتــان و چیزهــای دیگــری کــه ممکــن اســت 

ــزد. بری
ــه  ــا همــه ی کســانی ک ــاورش ســخت باشــد، ام شــاید ب
هــر ســال وارد ایــن دانشــگاه شــده اند، دقیقــاً بــه همیــن 
ــه در  ــر و تجرب ــش تغیی ــتر آت ــی بیش ــا حت ــدت و ی ش
وجودشــان شــعله می کشــد، امــا اکثریــت آنهــا فقــط بعــد 
ــاه، خســته  ــاً چنــد م ــا نهایت از گذشــت چنــد هفتــه و ی

ــره از  ــن نم ــال گرفت ــه دنب ــه، ب ــر از همیش و خاموش ت
اســاتید در راهــروی دانشــکده هــا می چرخنــد و یــا اگــر 
خیلــی درس خــوان و حاشیه ســاز باشــند، گاهــی هــم بــه 
ــد. ــر می رون ــه کاس دیگ ــی ب ــا از کاس ــال جزوه ه دنب

ــر  ــا اگ ــد، ام ــوب نباش ــی خ ــا خیل ــودن م ــاید رک ب ش
بخواهیــم بی تعــارف صحبــت کنیــم، بایــد گفــت:

بــه بزرگتریــن مزرعــه ی ســیب زمینی شــهر خــوش 
ــد! آمدی

البتــه در بیــن دانشــجویان زیــادی کــه بــدون انجــام هیچ 
ــت  ــد و از وضعی ــر می کنن ــط غرغ ــدی، فق ــت مفی فعالی
ــانی  ــوان کس ــد، می ت ــت می نالن ــود و مملک ــده ی خ آین
ــگاه را  ــجو و دانش ــای دانش ــه معن ــرد ک ــدا  ک ــم پی را ه
فهمیده انــد و درگیــر رد و بــدل کــردن جــزوه نیســتند و 
ــد  ــه می دانن ــرادی ک ــته اند؛ اف ــار گذاش ــی را کن بی تفاوت
تــا زمانــی کــه خودشــان دســت بــه اصــاح امــور نزننــد 
ــت  ــد سرش ــرد. »خداون ــد ک ــر نخواه ــز تغیی ــچ چی هی
هیــچ قومــی را دگرگــون نخواهــد ســاخت مگــر آنکــه آن 

قــوم، جــان خــود را دگرگــون کنــد«1
ــای  ــی ه ــیب زمین ــه س ــل ب ــد تبدی ــت نداری ــر دوس اگ
بی خاصیــت شــوید و اتفاقــات جامعــه برایتــان مهــم 
اســت، پــس از همیــن روزهــای اول، دســت به کار شــوید.
تشــکل ها و گروه هــای مختلفــی در دانشــگاه حضــور 
ــا  ــخصی ی ــق ش ــاس عای ــر اس ــد ب ــه می توانی ــد ک دارن
ــا همــراه شــوید.  ــا آنه ــان، ب گرایش هــای سیاســی خودت
در تنــوع ایــن گروه هــا، همــه ی ســایق سیاســی و غیــر 
حتــی  یعنــی  درنظرگرفته شده اســت؛  هــم  سیاســی 
ــه  ــدل کــردن جــزوه البت ــال رد و ب ــه دنب ــه ب کســانی ک
ــم هســتند،  ــی ه ــه ی تحصیل ــه قصــد قوی تر شــدن پای ب

ــدا  ــان پی ــبیه خودش ــادی را ش ــای زی ــد گروه ه می توانن
ــد. کنن

امــا اگــر روزی بــه ایــن فکــر افتادیــد که بــدون وابســتگی 
ــوردن در  ــازی خ ــه دور از ب ــی و ب ــای سیاس ــه جناح ه ب
عرصــه ی پــر فریــب اجتمــاع امــروزی، بــه معنــی واقعــی 
کلمــه، دنبــال حــق باشــید و فــارغ از بــار سیاســی 
کلمــات، اصاح طلبــی را از اصــول بالنــده ی اســامی 

ــد:  ــر )ص( فرمودن ــه پیامب ــد ک بدانی
» اصلح ترین شما، اصاح طلب ترین شماست.«2

می توانیــد روی مــا حســاب کنید و آدم هــای شــبیه 
خودتــان را کــه بــه بیمــاری عجیــب و غریــب بی تفــاوت 
نبــودن مبتــا هســتند را در انجمــن اســامی دانشــجویان 

ــد. ــدا کنی دانشــگاه فردوســی مشــهد پی
جمعــی کــه خیلــی زود بــا هــم رفیــق می شــوند و 
دوســت دارند بــه جــای انجــام دســتورات دیگــران، 
ــد و  ــه فکرکنن ــور و جامع ــت کش ــه سرنوش ــان ب خودش
ــه،  ــعادت بخش جامع ــای س ــه هد ف ه ــیدن ب ــرای رس ب

ــد. ــاش کنن ت
ــدن  ــته از دی ــی، خس ــگاه فردوس ــای دانش ــا انجمنی ه م
ــف، منتظــر آدم هــای  هــر روزه ی ســیب زمینی های مختل
ــراز و  ــا ف ــتیم ت ــان هس ــل خودم ــی مث ــب و غریب عجی
ــا آنهــا طــی کنیــم کــه  نشــیب های بعــدی ایــن راه را، ب

ــت: ــاعر گفته اس ش
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ی ناخورده در رگ تاک است

1- سوره رعد، آیه 11
2- بحار االنوار، جلد77، صفحه 120

از ابتـــدای نهضـــت مشـــروطه و در راســـتای بنـــدزدن بـــر قـــدرت بی حـــد 
ـــرای  ـــادی ب ـــای زی ـــاش ه ـــت، ت ـــای مل ـــش آزادی ه ـــت و افزای ـــر دول و حص
ــن  ــام ایـ ــود تمـ ــا باوجـ ــه، امـ ــور صورت گرفتـ ــون در کشـ ــت قانـ حکومـ
تاش هـــا، هنـــوز جامعـــه مـــا فاصلـــه زیـــادی بـــا یـــک جامعـــه قانون گـــرا 

دارد. قانون مـــدار  و 
ــوزش،  ــه آمـ ــاز بـ ــه، نیـ ــن جامعـ ــر در بطـ ــن امـ ــدن ایـ ــرای نهادینه شـ بـ
گســـترش دانـــش و آگاهـــی نســـبت بـــه قوانیـــن و اطـــاع پیداکـــردن از 
حقـــوق و تکالیـــف خویـــش نســـبت بـــه محیـــط و جامعـــه ای کـــه در آن 

هســـتیم، داریـــم.
ـــا دانشـــجویان، بخـــش اعظمـــی  ـــه م ـــن جوامعـــی اســـت ک دانشـــگاه یکـــی از ای
ـــرو  ـــر پیش ـــوان قش ـــذا به عن ـــم. ل ـــه می گذرانی ـــن جامع ـــود را در ای ـــان خ از زم
جامعـــه در راســـتای فرهنگ ســـازی اطـــاع از قوانیـــن و مقـــررات حاکـــم 
ـــت را از  ـــر مثب ـــن تغیی ـــرده و ای ـــت ک ـــیر حرک ـــن مس ـــد در ای ـــه، بای ـــر جامع ب

ـــم. ـــروع کنی ـــود ش خ
ـــجویان  ـــر دانش ـــم ب ـــن حاک ـــی قوانی ـــع اصل ـــجویی، مرج ـــوق دانش ـــور حق منش
در دانشـــگاه اســـت کـــه توســـط وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری در ۶ 
ـــی،  ـــی و پژوهش ـــوق آموزش ـــی، حق ـــوق اساس ـــه حق ـــب ب ـــه ترتی ـــه ب ـــل ک فص
ـــی و  ـــی اجتماع ـــوق فرهنگ ـــی، حق ـــوق سیاس ـــی، حق ـــی و رفاه ـــوق صنف حق

حقـــوق انضباطـــی می پـــردازد، تهیـــه و تنظیـــم شده اســـت. 
ـــه  ـــبت ب ـــجویان نس ـــردن دانش ـــوق، آگاه ک ـــق و حق ـــتون ح ـــی س ـــدف اصل ه
حقـــوق خـــود و قوانیـــن دانشـــگاه اســـت. هـــر ســـاله شـــماره اول نشـــریه 
ـــد و از  ـــدا می کن ـــاص پی ـــورود اختص ـــجویان جدیدال ـــه دانش ـــول ب ـــور معم به ط
ـــرو هســـتند،  ـــا آن روب ـــورود ب ـــه دانشـــجویان جدیدال ـــی ک ـــائل مهم ـــه مس جمل
ـــت در  ـــه عضوی ـــکل هایی ک ـــت؛ تش ـــجویی اس ـــکل های دانش ـــت در تش عضوی
ـــخص  ـــات ش ـــق و روحی ـــده ی عای ـــه ای نماین ـــان آین ـــه س ـــد ب ـــا می توان آن ه
ـــق  ـــاس ح ـــت؛ براس ـــات کافی س ـــی و اطاع ـــد آگاه ـــن نیازمن ـــد و بنابر ای باش
ـــور  ـــل اول منش ـــه در فص ـــجویی  -ک ـــکل های دانش ـــرکت در تش ـــت و ش عضوی
ـــراد  ـــت- اف ـــده اس ـــس ش ـــاده 11 منعک ـــل م ـــی و ذی ـــوق اساس ـــوان حق ـــا عن ب
در تشـــکیل، عضویـــت و شـــرکت در جمعیت هـــا و انجمن هـــای سیاســـی و 
ـــامی اند،  ـــوری اس ـــن جمه ـــول و موازی ـــه اص ـــد ب ـــه پایبن ـــامی ک ـــی و اس صنف
ـــون  ـــم قان ـــت و شش ـــل بیس ـــه از اص ـــور، برگرفت ـــاده از منش ـــن م ـــد. ای آزاد ن
اساســـی اســـت و شـــرطی کـــه بـــرای آزادی در هـــر دوی ایـــن مـــواد ذکـــر 
ـــت،  ـــران« اس ـــامی ای ـــوری اس ـــن جمه ـــول و موازی ـــه اص ـــدی ب ـــده »پایبن ش
ـــرکت در  ـــوان از ش ـــردی را نمی ت ـــچ  ف ـــرط، هی ـــن ش ـــت ای ـــورت رعای و درص
ـــزام  ـــا ال ـــی از آن ه ـــرکت در یک ـــه ش ـــا ب ـــع ی ـــا من ـــع و انجمن ه ـــن مجام ای

ـــرد. ـــار ک و اجب





س کنجکاوی، به شخِص شخیِص ترمک عزیز واگذار می شود.
پیدا کردنِ بقیه قسمت های باحال دانشگاه مثل آفرینشگاه،  مسیرهای میانبر، سالن های ورزشی و... برای برانگیختِن ح



با سام.
بهـار دانـش در نـزد مـا ایرانیـان بـا شـروع ماه مهـر جان 
ایـن میـان، میزبـان  تـازه ای می گیـرد و دانشـگاه ها در 
هـزاران دانشـجوی جدیدالـورود درمیان خود می باشـند. 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد نیز به عنوان یکـی از مهمترین 
و معتبرترین دانشـگاه های کشـور افتخار میزبانی بسیاری 
از ایـن جوانـان عزیـز را که بـه افتخار عضویـت در جامعه 
بزرگ دانشـگاه فردوسـی مشـهد نائـل گردیده انـد، دارد؛ 
امـا تفـاوت ایـن عزیـزان با سـایر دانشـجویان در سراسـر 
کشـور آن اسـت کـه همزمـان بـه افتخـاری دیگـر نائـل 
شـده اند وآن همجـواری بـا بـارگاه مقـدس امـام رئـوف، 
حضرت رضا )ع( اسـت که دوسـتدار علـم و دانش و از آن 
برخـوردار بوده انـد؛ و چـه زیبا فرموده اند: دوسـت  هرکس  
عقـل  او، و دشـمنش  جهـل  اوسـت. )تحـف  العقـول  ، ص  

)4۶7
آموزش و پرورش، مینیاتور جامعه آینده اسـت و دانشـگاه 
در ایـن فرآینـد نقـش تعییـن کننـده ای دارد. ورود بـه 
دانشـگاه، آغاز بصیرتـی جدید برای کسـب علم و معرفت 
اسـت و دانشـجویان، محـور اصلـی تعالی بخشـی و تحقق 
آینـده بهتـر برای یـک جامعه در دو بعـد اخاقی و علمی 
هسـتند. از اینروسـت کـه انتظـارات جامعه از کنشـگران 
جامعـه بزرگ دانشـگاهیان، بیش از هر قشـر دیگریسـت 
و منزلـت آنـان نیز بـرای اقشـار جامعه در درجـه باالتری 

می گردد.  ارزیابـی 
امـروز در جهان، توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی، 
بر محوریت توسـعه انسـانی اسـتوار اسـت؛ و فتح قله های 
رفیـع علـم و فنـاوری، از اهـداف مهـم آن می باشـد؛ لـذا 
دانشـگاه به عنوان نهـاد رفیع فرهنگی، آموزشـی و کانون 
تفکـر و جوشـش فکـری در جامعـه، نقـش بی بدیلـی در 
هرکشـوری دارد؛ امـا تحقـق ایـن مهم، به کنشـگران این 
عرصـه، اعـم از اسـاتید، دانشـجویان، و کارکنـان شـریف 
بـا  دانشـگاه ها  ارتبـاط  بـه  بـر آن،  و عـاوه  دانشـگاه ها 

نیازهـای جامعه، بسـتگی دارد. 
شـما دانشـجویان عزیـز جدید الـورود کـه در ایـن سـال 
بـا ورود بـه دانشـگاه و تـرک نقـش دانش آموزی وکسـب 
افتخارآمیـز نقـش دانشـجویی، گامـی بـزرگ در چرخـه 
بـه  ورود  از  پـس  قاعدتـاً  برداشـته اید،  خـود  زندگـی 
دانشـگاه، نقصان هایی نسـبت به انتظاراتی که داشـته اید، 
خواهیـد دیـد؛ امـا نیـروی جوانـی، آرمان گرایـی عقانی، 
مسـئولیت پذیری مدنـی، امیـد بـه آینـده بهتـر و تـاش 
می توانـد  خداونـد  بـه  تـوکل  آن،  کنـار  در  و  مجدانـه 
کاسـتی ها را جبـران کنـد. مشـارکت در امـور دانشـگاه 

می خواسـت  کـه  شـد  تصویـب  قانونـی  پیـش  چنـدی 
پـس از سـالها روحـی جـوان بـه بدنه پیـر و فرسـوده این 
کشـور بدمـد؛  قانـون کـه چـه عـرض کنـم! تاًکیـدی بـر 

قوانیـن گذشـته... چرا کـه قوانین گذشـته هـم بکارگیری 
قانـون  خـاف  اسـتثنائاتی(  )به جـز  را  بازنشسـتگان 
می کنـد،  بیـان  قانون گـذار  کـه  همانطـور  دانسـته اند. 
کارمندانـی که باالی ۶5 سـال سـن دارند، باید بازنشسـته 
شـوند1 . چـه شـده کـه تاًکیـدی مؤکد بـر قانون گذشـته 
آمـده و دوبـاره همـان قصـد را رسـانده و بـاری دیگـر بـر 
منـع بکارگیری بازنشسـتگان تأکیـد کرده، بمانـد. این که 
نماینـده مـردم درگـز بحثـی جدیـد پیش کشـید کـه این 
قانـون شـامل اسـتانداران نمی شـود و آن حجم از حاشـیه 
کـه پـس از این اظهـارات در مـورد این قانـون بوجود آمد 
و برخـی را نسـبت بـه ایـن قانـون نا امیـد کـرد و پـس از 
بحـث و بررسـی فراوان و اظهـارات جدید نماینـدگان، این 

موضـوع ملغـی االثـر شـد، ایـن هـم بماند...
روی صحبـت مـن بـا همـان مقـام مسـئول عزیزی اسـت 
کـه دو دسـتی میـز و صندلـی اش را چسـبیده و بـه زور 
کار  هـر  و  البـی  و  کارگزینـی  مـدارک  در  دسـت بردن 
ناشایسـت دیگـری می خواهـد از میـز و صندلـی عزیـزش 
جدا نشـود. گویی چنان وابسـته و مسـخ آن صندلی شـده 
کـه فراموش کـرده چـرا بـه روی آن نشسـته ؟ روز اولـی که 
صندلـی پخـش میکردنـد، این مسـئول صندلـی را گرفت 
کـه بـه آن عشـق بـورزد و وابسـته اش شـود یـا گرفت که 
باعـث توسـعه ایـن کشـور شـود؟ قـدرت را بـرای قـدرت 
میخواسـته یـا طالـب خدمـت بـوده؟ پاسـخ بـه هـر کدام 
از ایـن سـؤاالت بـه ما کمـک می کنـد تـا درک کنیم چرا 

ـــه  ـــم ک ـــه ای ه ـــرای لحظ ـــی ب ـــا حت ـــتند ت ـــتجویش هس ـــگان در جس ـــا هم ـــن روزه ـــه ای ـــده ای ک ـــش. گمش آرام
ـــت.  ـــتاق اس ـــرگردان مش ـــاِن س ـــا آدمی ـــه م ـــز ب ـــد. او نی ـــکین بیاب ـــان تس ـــده روح دردمندش ش

آن زمـــان کـــه بـــرای رســـاندِن دیگـــری بـــه آرامـــش تـــاش می کنـــی، بـــه ســـوِی خـــودت قـــدم برمـــی دارد، 
دقیقـــا همان جـــا منتظـــرت نشســـته، همـــان تســـکیِن خاطـــِر مـــادری، گره گشـــایی از پـــدری، لبخنـــِد نقـــش 
ـــر  ـــا ه ـــم، بی ـــش بگردی ـــه دنبال ـــر از همیش ـــی متفاوت ت ـــا کم ـــادگی. بی ـــن س ـــه همی ـــی. ب ـــاِن کودک ـــر لب ـــته ب بس
روز بـــه ایـــن بیاندیشـــیم کـــه چگونـــه می توانیـــم در آرامـــِش قلـــِب دیگـــری ســـهیم باشـــیم، آن دیگـــری کـــه 

تقدیـــر در حقـــش کمـــی نامهربـــان بـــوده و حـــق، درســـت در چشـــمان و دســـتان َهمـــو متجلـــی می شـــود.
صاحـــب ایـــن روزهـــا فرموده اســـت کـــه نیـــاِز مـــردم بـــه مـــا از نعمت هـــای الهیســـت، نبایـــد از آن خســـته 
ـــن  ـــیب دیده ی ای ـــودکاِن آس ـــای دل ک ـــد. نیازه ـــوق یاب ـــران س ـــوی دیگ ـــه س ـــاید ب ـــه ش ـــر آین ـــه ه ـــرا ک ـــویم، چ ش
ـــدوِد  ـــی مح ـــای مال ـــاید کمک ه ـــخت ش ـــرایِط س ـــن ش ـــه در ای ـــوری ک ـــودکان کاِر پرش ـــتر! ک ـــدر بیش ـــهر چق ش
ـــای  ـــِش دل ه ـــا التیام بخ ـــرا. بی ـــک چ ـــدوِن ش ـــی، ب ـــای قلب ـــا یاری ه ـــد، ام ـــان نباش ـــم دستگیرش ـــا ه ـــا آن قدره م
ـــود و  ـــام ش ـــان تم ـــد فرصتم ـــویم. نکن ـــل ش ـــرام قائ ـــان احت ـــات و رویاهایش ـــرای احساس ـــیم و ب ـــان باش دریایی ش

ـــوند. ـــر ش ـــان نزدیک ت ـــه آرزوهاش ـــا ب ـــیم ت ـــه باش ـــان را نگرفت دستش
»بیدل درین ستمگاه، از درِد ناامیدی؛ بسیار گریه  کردیم، اکنون بیا بخندیم«

ـــرور  ـــا غ ـــان را ب ـــودِن قلبم ـــاوت نب ـــه بی تف ـــرا ک ـــدس، چ ـــا مق ـــِم م ـــه زع ـــت ب ـــهد؛ مکانیس ـــهر مش ـــیه ی ش حاش
ـــد،  ـــب زالل ان ـــوز عجی ـــند و هن ـــه دوش می کش ـــریت را ب ـــِن بش ـــردم  درِد که ـــن م ـــه ای ـــرا ک ـــیم، چ ـــه رخ می کش ب
هنـــوز زنگارهـــای زندگـــِی شـــهرِی بی رحـــِم مـــا بـــر دل هایشـــان نقـــش نبســـته و خـــودت احســـاس خواهـــی 
ـــی در  ـــم می توان ـــوز ه ـــند، هن ـــده باش ـــته ش ـــودت انباش ـــر وج ـــته ب ـــیاهی ها ناخواس ـــه س ـــم ک ـــدر ه ـــر ق ـــرد، ه ک
ـــه  ـــی! کوچ ـــه دیدن ـــی. چ ـــق را ببین ـــور ح ـــکاس ن ـــی و انع ـــل ده ـــت را صیق ـــن دل ـــردِم نازنی ـــن م ـــِک ای ـــود تک ت وج

پـــس کوچه هـــای حاشـــیه ی پُـــردرِد شـــهرمان عرصه ایســـت بـــرای تمریـــِن راِه عاشـــقِی علـــی علیه الســـام.
ـــه  ـــرای ب ـــک، ب ـــای کوچ ـــیِر همیاری ه ـــر مس ـــادن ب ـــدم نه ـــت ق ـــما، فرص ـــکاِن ش ـــا، نی ـــکاِن م نی

ـــت؛ ـــزرگ اس ـــای ب ـــاندِن کاره ثمرنش
تو هم دستی بگیر، هر چند کوچک...



امام حسین )ع(: از نشانه های عالم، 
نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از 

نظرات مختلف است. 1

مسـئولین مـا بـه صندلی هـای خـود عشـق می ورزنـد و آنچنان وابسـته اش 
شـده اند کـه نمی خواهنـد آنهـا را بـه نسـل بعـد واگـذار کننـد.

آن دسـته از مسـئوالن عزیزتـر از جـان کـه زور خـود را زده انـد و بـه جنگ 
زمیـن و آسـمان رفته انـد تـا بلکـه یـک صندلـی هـم گیـر ایشـان بیفتـد و 
اظهـر من الشـمس اسـت که چه هدفی از نشسـتن روی صندلـی دارند، که 
هیـچ! امـا ای بزرگوارانـی که با هدف خدمـت آمدید! عزیزانی که خواسـتید 
دو قـدم در راه توسـعه ایـن کشـور برداریـد! باید به شـما بگویم کـه هر چه 
کردیـد و نکردیـد، دیگر بس اسـت؛ نتیجه اعمال چندین و چند سـاله شـما 
اوضـاع کنونی اسـت. رها کنیـد این صندلـی را ... مگر جوانـان بتوانند کاری 
کننـد؛ مگـر نسـل بعـد از شـما بتوانـد ُگلـی بـه سـر و روی ایـران عزیزمان 
بزنـد. ثابـت کنیـد شـمایید که بـر صندلی هایتـان سـوارید نه اینکه بـه آنها 
سـواری می دهیـد. بـه یـاد بیاوریـد هدفـی را کـه به خاطـر آن قـدم در این 

راه گذاشـتید. یکـی از مهمتریـن اصولـی که هـر مدیری و در هـر جای دنیا 
بـه آن توجـه دارد، اصـل انتقـال تجربیات به نسـل بعدی اسـت. مگر نه این 
اسـت کـه عمـر انسـان محدود اسـت و الجرم به سـر مـی آید؟ مگـر نه این 
اسـت کـه هـدف مدیـران خدمـت بـه وطـن و قدم برداشـتن در راه توسـعه 
آن اسـت؟ چـرا بـا ایـن تفاسـیر فکری بـه حال جوان شـدن بدنـه مدیریتی 
کشـور نمی کنیـد؟ نگوییـد تا لحظـه ای کـه ملک الموت می خواهـد روحتان 

را قبضـه کنـد، قصـد دارید روی صندلی بنشـینید!
قبـل از آنکـه قانـون عزلتـان کنـد خودتـان اسـتعفا دهیـد و ثابـت کنیـد 
بزرگتـر از  صندلـی ای هسـتید کـه بـرآن تکیه زده ایـد. همانطور کـه معاون 
سیاسـی اسـتاندار پیـش از همه اسـتعفا داد و ایـن مهم را به اثبات رسـاند.
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سر کاس ادبیات بحث با معلم باال می گیرد. نظر معلم این است که اگر کاری را بلد هستید بروید سراغ همان که از 
دانشگاه چیزی دستتان را نمی گیرد .

اکثریت دانش آموزان نیز به دالیلی کامًا مخالفند و می خواهند هر جور شده به معلم بفهمانند که دانشگاه آینده ی خوبی 
دارد.

جال اّما روی صندلی خود راحت نشسته و کاری به کار استاد و بچه ها ندارد.
با فاز رفاقتی می روم و کنار جال می نشینم 

خود جال شروع می کند به صحبت و می گوید: ایناها چقدر حوصله دارن؟؟ چرا هی سر مسائل الکی بحث می کنن؟؟
می گویم نمیدانم و می پرسم: جال! تو واقعاً چرا اینقدر بی خیالی؟ چهار ماه دیگه کنکوره؛ تو هنوز شروع نکردی؟ 

می گوید: ول کن بابا! من که می خوام کار آزاد بکنم، تهش اینه که اصًا دانشگاه نمی رم، اصًا اگه دانشگاه نرم که خیلی هم 
بهتره، یعنی خیلی بیشتر می تونم روی کارم وقت بذارم ...

نزدیک ۳ سال از آن ماجرا می گذرد... جال آرایشگاه زده، ازدواج کرده، ماشین خریده و ما هم که در دانشگاه درس 
می خوانیم.

زمیــن می خــورم، زانــوی پــای راســتم بعــد از چنــد ســاعت درد می گیــرد، بــا بچه هــا بــه بیمارســتان می رویــم، عکــس 
رادیولــوژی می گیریــم و می بریــم پیــش پزشــک اورژانــس بیمارســتان. 

اول عکس را با دقت نگاه می کند و بعد می گوید: پاشو راه برو! 
من هم بلند می شوم و از این طرف اتاق به آن طرف اتاق می روم 

خانم دکتر می گوید : شما که راه میرید ، توی عکسم چیز خاصی دیده نمیشه .
دو هفته می گذرد و درد زانو بیشتر و بیشتر می شود... 

مــی روم پیــش پزشــک ارتوپــدی بــه همــراه همــان عکــس رادیولــوژی قبلــی و توضیــح می دهــم کــه دو هفتــه پیــش پزشــک 
بیمارســتان گفتــه مشــکلی نــدارم امــا درد ادامــه پیــدا کرده 

دکتر به عکس رادیولوژی نگاه می کند و می پرسد: 
این عکسو با دقت نگاه کن ببین چیزی توش پیدا می کنی؟ 

من هم به خطی ریز که نوک زانو دیده می شود اشاره می کنم و می گویم: این خطه! 
دکتــر ســریع ادامــه می دهــد: آره آره، آفریــن، همیــن خطــه رو مــا بهــش می گیــم مویــه کــه احتمــاالً تــو ایــن دو هفتــه 

بزرگتــر شــده و تبدیــل بــه شکســتگی شــده و بــرای دیدنــش دو تــا چشــم الزم داری و یــه کــم دقــت!

ماشــینم خــراب می شــود، می برمــش پیــش مکانیــک همیشــگی کــه آدم نســبتاً ماهــری اســت، امــا او نیــز  
پــس از بازدیــد فنــی، می گویــد کــه کار، کار او نیســت و بایــد بــه مکانیــک دیگــری مراجعــه کنــم. 

ساعت 12 ظهر می رسم به مکانیکی، صفی از خودرو های مختلف جلوی مکانیکی کشیده شده است.
آخــر صــف می ایســتم، آقــای مکانیــک می آیــد و تذکــر می دهــد کــه: امــروز فقــط تشــخیص می دیــم؛ بــرای 

تعمیــر، فــردا رأس ســاعت 8 صبــح اینجــا بــاش تــا پذیــرش بشــی! 
فردا 8 صبح من پنجمین ماشین صف هستم برای پذیرش خودرو... 

کار ماشین من کمتر از 20 دقیقه طول می کشد و 200 هزار تومان هزینه ی آن می شود. 
آخر کار از مکانیک می پرسم: ببخشید مدرک شما چیست؟ 

با افتخار پاسخ می دهد: دیپلم فنی و حرفه ای .

در عرصه هـای علمـی، فرهنگـی و اجتماعـی، بـه پویایـی 
محیـط دانشـگاه کمـک شـایانی می کنـد. همانگونـه که 
مدیریـت محتـرم دانشـگاه فردوسـی مشـهد، درسـخنان 
خـود بـر محوریت دانشـجو در دانشـگاه معتقد بوده اسـت 
و مشـارکت دانشـجویان را در ارتقاء کیفی محیط دانشگاه 
و ایجـاد جـوی صمیمـی، همدالنـه، پیشـتیبانی می کند.

عزیـزان دانشـجو! مبـادا محیـط دانشـگاه را دبیرسـتانی 
بـزرگ فرض کنیـم؛ بلکه می بایسـت در نقش دانشـجویی 
نشـان دهیـم کسـب علـم و دانـش و معرفـت اخاقـی، 
تنهـا بـا تـاش بی وقفـه، مسـئولیت پذیری و کار گروهی 
درجهـت کاهـش کمبودهـای فراوانی که جامعـه امروز ما 
بـا آن روبروسـت، امـکان تحقـق خواهد داشـت. بنابرایـن 
حضـور در عرصـه علمـی، فرهنگـی و اجتماعـی و درکنار 
منظـور  بـه  ورزشـی  به ویـژه  فراغتـی  فعالیت هـای  آن، 
نشـاط و شـادکامی را، در دانشـگاه بزرگ فردوسی مشهد 
تجربه نماییـد. هرچنـد برخـی کاسـتی ها مسـلماً وجـود 
خواهدداشـت، کـه با کمـک همه عزیزان بـرای تعدیل آن 

تـاش خواهیم کـرد.
در پایـان، ضمن تبریک مجدد به همه عزیزان دانشـجوی 
جدیدالـورود و خانواده هـای گرامیشـان، سـخن را بـا این 
عبـارت بـه پایـان می رسـانیم کـه: آینـده به شـدت تحت 
تأثیـر برآینـد ذهنی نسـل جوان امروز اسـت. پس به جای 
آنکـه سـؤال کنیـم آینـده چه خواهدشـد؟، بگوییـم برای 
آینـده بهتـر چـه خواهیم کـرد؛ به جـای آنکـه بگوییم چه 
کمبودهایـی وجـود دارد، ایـن سـؤال را مطرح کنیـم کـه 
چگونـه می توانیـم ایـن کمبودهـا را کاهـش دهیـم؟ و ما 
چه نقش آفرینی ای در این مسـیر برعهده خواهیم داشـت؟ 
به جـای آنکـه بگوییم جامعه بـرای ما چه کرده اسـت، یک  
بـار هـم از خود بپرسـیم ما بـرای جامعـه چه کرده ایم و یا 
خواهیم کـرد؟ و در کل، بـه حقـوق و تکالیف خـود در هر 
موقعیتـی بیشـتر واقف شـویم. تا ما در تحقـق آینده بهتر 
ایـران عزیـز و دوست داشـتنی که اسـتقال امـروز خود را 
بـا همـه کاسـتی ها مدیـون امثال شـما جوانانی هسـتیم 
کـه در عرصه هـای مختلـف، در گذشـته و حـال، پرچـم 
پـر افتخـار آن را بـه اهتـزار درآورده انـد و از جـان خـود 
در ایـن راه، گذشـته اند. و شـما مسـلماً ایـن راه را تـداوم 
خواهیدبخشـید. پـس امید، زنده اسـت و آینـده به همت 
شـما عزیـزان بهتـر از امروز اسـت. در پناه خداوند باشـید 
کـه مطمئن تریـن پناهـگاه اسـت. سـامت و موفقیـت 

بیشـتر شـما را آرزومندیم. 
والسام



مکث صدای بچه های 
انجمن اسالمی هست که دوست دارن 

تفکر تشکلشون رو در مورد مسائل مختلف به 
بقیه نشون بدن و از اینکه تواَم حرفاتو با مکث بزنی 

خوشحال میشن.
برای اینکه حرفاتو با مکث بزنی میتونی با آیدی 

maxjournal@ با ما در ارتباط باشی.


