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 یا فالق االصباح
از سخنان مشهور امام صادق علیه السالم آن است که فررمرودنرد: 

های مررا بره  ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب محبوب«
 »۱عنوان هدیه به من بگوید.

ها بری از خطا نریرسرتریرم و  گونه که هیچ یک از ما انسان همان
مطابق قول معروف ممکن الخطاییم، نیازمند نقد شردن و نرنرد 

ها و انروا   ها، سازمان ها، نهادها، ارگان شنیدن نیز هستیم. دستگاه
 »ساالری دیرنری مردم«شوند. در جامعه و حکومتی که بر مبنای  ها اداره می ساخت در هر جامعه نیز به دست همین ما انسان های انسان گروه

تری داشته باشد. حکومتی که مردم را مسرلرب برر امرورشران و  شود، نقد و مطالبه کردن و همچنین انتقادنذیری باید جایگاه ویژه اداره می
 گری یک رکن اساسی حیات آن جامعه است. مندی و مطالبه داند دغدغه گیرنده برای سرنوشتشان تربیت کرده، حتماً می تصمیم

 های انقالب اسالمی دسرت بره ها نیستند؛ بلکه اتفاقاً از سر دلسوزی و توجه به آرمان ورزی نیست؛ این جوانان مخالف آرمان این انتقادها غرض
 هایشان در نی نخواهد داشت. زنند. سرکوب یا وقع ننهادن به انتقادات مردمی چیزی جز کاشتن بذر ناامیدی در دل گری می انتقاد و مطالبه

ه نمایرانره و دلسروزانر ناشند، اما تفکیک نقد سیاه کنند و گرد ناامیدی به چهره مردم می نمایی می اگرچه برخی در لباس انتقاد، اقدام به سیاه
 ها زنده کند. تواند امید به آینده روشن را در دل کننده به هریک می چندان هم کار سختی نیست و ناسخ قانع

گرویرنرد.  کند؛ همان چیزی که به آن افکار عمومی می ها را مشاهده می های مسئولین و دستگاه ها یا لغزش نگاه تیزبین مردم به سرعت کاستی
ساز شده و اغلب به نتیجه هم  شود، جریان ها مطرح می تواند منکر قدرت افکار عمومی شود و هرگاه سؤال یا انتقادی از جانب آن کس نمی هیچ
 رسد. می

کنند و سپس با تحلیلی درست و دالیرلری »رصد«در این میان دانشجویان و سایر قشر نخبه و فرهیخته کشور وظیفه دارند با دقت اتفاقات را 
 فریاد بزنند. ۲ها را چنان مؤذنی ها و لغزش روشن، آن کاستی

؛ و ما به عنروان دانشرجرویران 6یعنی جایی برای رصد کردن »مرصاد«تر شده باشد.  شاید حاال فلسفه اسم نشریه ما هم برای مخاطبان روشن
ا کردیم اما در این شماره با صدایی بلندتر و با قلبی آکنده از امید نتیجه رصدهایرمران ر کشور، اگرچه در هر شماره به این وظیفه عمل می این

 شاءاهلل که چشمه امیدمان کور نشود. ایم. ان فریاد کشیده
ضمناً فراموش نکنید که ما به عنوان یک رسانه دانشجویی وظیفه داریم صدای شما باشیم. نقدها، مشکالت و نیشنهاداتتان درباره آنرچره در 

 اید را با ما در میان بگذارید. دانشگاه یا جامعه رصد کرده
 هایی استوارتر بپیماییم. تر و با گام خواهیم مسیر را جدی سالگی نشریه مرصاد می شاءاهلل و با همراهی شما در آستانه یک ان
 های ارتباطی: نل

 iaunjad@gmail.comرایانامه: 

 mersad_iaunjadصفحه اینستاگرام: 

 دبیر سر سخن
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 کتایون بهارلویی 
 دانشجوی دکترای ادبیات غنایی 

 گزارش

مسائل مربوط به دستگاه آموزش و نرورش و هرمرچرنریرن 
گیرند، همیشه و در همه جا از   مسائلی که حول آن شکل می

های خاصی برخوردار بوده است؛ چررا کره اگرر  حساسیت
کشوری بخواهد به عزت مادی، سعادت معنروی، سریرطرره 
سیاسی، نیشروی علمی و هر آرمان اجتماعی دیگرر دسرت 

عنوان یک کار بنیرادی  نیدا کند، باید به آموزش و نرورش به
 و مقدماتی الزم بپردازد.

ها برای تحرک اجتماعی  نظام آموزش عالی، نظام فرصت     
 طور که آموزش عمومی است.  است؛ همان

ای که دارنرد، بسرتره بره  رغم طبقه  یعنی این که افراد به
دهند، باید به شرایرب بررابرر  استعداد و تالشی که انجام می

برای آموزش خوب، دسترسی داشته باشند که بتوانند طبقره 
 اجتماعی خود را ارتقا دهند.

اما از آنجایی که نظام آموزشی و سنجش کشور مترسسرفرانره 
یک نظام طبقاتی شده است، همین امر روی مقاطع آموزشی 

روز   های خوب، روزبه محل  اثر گذاشته و شاهد آنیم که رشته
های کمترر بررخروردار، خرار   از دسترس فرزندان خانواده

کیفریرت  شود و اقشار محروم جامعه بیشتر به آموزش بی می
 دسترسی دارند. 

است و از   عدالتی آموزشی در ایران، بسیار عمیق جریان بی
گذشته دور ادامه دارد. برای برقراری عدالت آموزشی از دورۀ 
مشروطه تا نایان دورۀ نهلوی کوشش فروانی انجام شد. بره 

های شبه مدرنیستی، هم شمار مدارس  جهت رویکرد و اقدام
افزایش یافت و هم تقریباً تمام مدارس دولتی شدند. از دهره 

چهل به بعد و نس از انقالب سفید نهلوی دوم و در دهره 
ننجاه که درآمد نفت افزایش یافت، با ساخته شدن مردارس 
جدید و تشکیل سپاه دانش دختر و نسر و نس از انقالب برا 
تشکیل نهضت سواد آموزی و آموزش برزرگسراالن، دامرنره 
آموزش به تمام شهرها و روستاهای سراسر کشور نفوذ کررد؛ 
اما باز هم در مجمو  بخش عظیمری از روسرترازادگران و 
 فرودستان شهری همچنان از نعمت آموزش محروم ماندند.

نظام آموزشی با غفلت از تقویت توسعه توانایی در کرودکران، 
عدالتی بین نسلی دامن زده اسرت. برا  به گسترش یک بی

گسترش انوا  مدارس اعم ازغیرانتفاعی، نرمرونره مرردمری، 
شاهد، مدارس انرژی اتمی  و... و از سوی دیگر افت مستمرر 
کیفیت مدارس دولتی، آموزش از کاالیی عمومی به کراالیری 
خصوصی تبدیل شده که برخورداری از آن با تمکرن مرالری 

 ها ارتباط مستقیم دارد. خانواده
ایم. از ایرن هرمره  مدرسه و دانشگاه را مرکز درآمد قرار داده
ایم دانشگاه و مدارس  دانشگاه چند تا دولتی است؟ تا توانسته

 ایم.  غیردولتی راه اندازی کرده

 از عدالت آموزشی تا عدالت اجتماعی    
  سیستم آموزش و پرورش کشور، نیازمند تحول

  و بازنگری انقالبی است.

اما از آنجایی که نظام آموزشی و سنجججش کشجور 
متأسفانه یک نظام طبقاتی شده است، همیجن امجر 
روی مقاطع آموزشی اثر گذاشته و شاهد آنیم کجه 

روز از دسترس فرزندان   های خوب، روزبه محل  رشته
 . شود های کمتر برخوردار، خارج می خانواده
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عدالت یعنی امکانرات مروجرود را     
عادالنه تقسیم کنیم تا به همه بررسرد؛ 
ای  نه این که به قشر خاص و بره عرده

 بیشتر برسد. 
عدالتری آمروزشری،  به عنوان نمونه بی

نام بررد کره  »شاد«توان از طرح  می
دهنده فاصله طبقاتی آموزشی در  نشان

کشور است و به هیچ عنوان مرطرابرق 
عدالت اجتماعی و آموزشی که داعریره 

 آن را داریم، نیست.
در بسیاری از مناطق روستایی کشرور،  

دانش آموزان نه تنها گروشری و ابرزار 
ها نردران  هوشمند ندارند، بلکه اکثر آن

و مادران آشنا به ابزارهرای آمروزشری 
 مجازی هم ندارند تا کمکشان کنند. 

اینترنت چنان در ایرن   از سویی سرعت
مناطق نایین است که برقراری ارتبراط 

هرای  همزمان با کالس و گرفتن فیرلرم
درسی امکان ندارد و از سویی شریروه 
ای  آموزش در این مناطرق بره گرونره
براره  نیست که دانش آموزان بره یرک
هرای  بتوانند خودشران را برا کرالس

 مجازی منطبق کنند.
نمونه دیگر مدارس سمپاد و نمونره      

ها هستند کره برا  دولتی و غیرانتفاعی
های سنگین، ورود فرقرب بررای  هزینه

های متمول و برخوردار  فرزندان خانواده
 نذیراست. امکان
آسیب مشهود دیگرری کره در ایرن  

بعردی شردن   مدارس وجود دارد، تک
آموزان تنها در مباحر   ناخودآگاه دانش

آموزشی است که همین موضو  باعر  
غفلت آنان از موضوعات ترربریرتری و 
فرهنگی شده است. البته این مروضرو  

 در مدارس نمونه کمتر بوده است. 
ترر  شرده های شرنراخرتره از دیگر نمونه

عدالتی آموزشی، وضعیت نامنراسرب  بی
آموزان مناطرق  مدارس، معلمان و دانش

محروم و دورافتاده، چند نوبتره برودن 
برخی مدارس، سهم کرم آمروزش و 

های عمومی، دستمزد  نرورش از بودجه
نایین معلمان و هرمرچرنریرن نربرود 

تجهیزات آموزشی و رفاهی مناسب در 
 بسیاری از مدارس است.

امروزه در کشورهای غربی و نریرز در  
داری و بازار  کشورهایی که نظام سرمایه

آزاد حاکم است، نظام آموزش عمومری 
داری  در رده اموری مانند تسمین سرمایه

گیرد که کرنرتررل و  و امنیت قرار می
دهی آن باید در اختیار دولرت و  جهت

نهادهای عمومی براشرد ترا آمروزش 
های برخرش  طلبی خوش منفعت دست

خصوصی نشود. حتی در بسریراری از 
کشورهای غربی که از سطر  آمروزش 
عمومی مطلوبری هرم بررخروردارنرد، 
تشررکرریررل مرردارسرری خرراص برررای 

چندان مورد ترسیریرد و  »تیزهوشان«
گذاران نیست و آنران  حمایت سیاست

این کار را در مسیر عدالرت آمروزشری 
بینند. دلیل این امر آن اسرت کره  نمی

کارشناسان معترقردنرد اوالً مربرنرای 
محکمری بررای جردا کرردن افرراد 

وجرود  »عرادی«از افراد  »تیزهوش«
هایی چون ضریب هوشی  ندارد و مالک

 و... در معرض نقدهایی جدی است. 
هرایری،  ثانیاً با فرض وجود چنین مالک

آموزان تیزهوش در مدارس  وجود دانش
های معمولی و تالش معلرمران  و کالس

برای فراهم آوردن مواد و محتواهرایری 
که برای آنان به اندازه کافی جرذاب و 
چالش برانگیز باشد، خود باع  ارتقرای 
سط  عمومری آمروزش در مردارس 
خواهد بود. )شیرخ رضرایری،حسریرن، 

۱633) 
در کشور سوئد، هم ثروت به صورت     

دموکراتیک کنترل شده و هرم دارای 
سیاست دموکراتیک بوده و توزیرع آن 
نسبتاً عادالنه اسرت و ترمرام اقشرار 

توانند ترا مردار  براالی  اجتماعی می
آموزش از آن برخوردار شوند؛ همچنان 
که از بهداشت عمومی منراسرب نریرز 

 برخوردار هستند.
 

تجر  شده های شناخته از دیگر نمونه
عدالتی آموزشی، وضجعجیجت  بی

نامناسب مدارس، مجعجلجمجان و 
آموزان مناطق مجحجروم و  دانش

دورافتاده، چند نوبته بودن برخجی 
مدارس، سهم کجم آمجوزش و 

های عجمجومجی،  پرورش از بودجه
دستمزد پایین معلمان و همچنین 
نبود تجهیزات آموزشی و رفاهجی 
مناسب در بسیاری از مجدارس 

 است. 
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رسالت اصرلری آمروزش و نررورش  
تربیتِ انسانِ مسئول، اخرالق مردار، «

است. مرنرطرق و »مستقل و با هدف 
هدف آموزش و نرورش در همه دنریرا 

 است. »تربیت انسان شایسته«
آموزش و نرورش، با آموزش صررف و 
بدون نرورش، ذهن را تبدیل بره یرک 

دار نرردازشرگرر و  ماشیرن حرافرظره
کند. اگر جنبه انسرانری  گر می محاسبه

ذهن آدمی نرورش و تکامرل نریرابرد، 
ها فقب عقرل فرردیشران رشرد  انسان
هرا را بره  تروانرد آن کند که مری می

های خطرناکی هم تبدیل کرنرد.  ماشین
در واقع بدون نرورش، امکران درک و 
تحقق عقالنیت جمعی  را از ذهرن 

 ایم. ها گرفته انسان

عدالت تربیتی زمرانری مرحرقرق      
آموزان دسترسی برابر  شود که دانش می

ها، حمایت ها و ابزاری داشته  به فرصت
 باشند که برای موفقیت نیاز هستند. 

تحقق عدالت اجتماعى بدون توجه بره  
هرا، کره از  رعایت حقوق فطرى انسان

ها آزموش و نرورش یکرسران  جمله آن
است، میسر نیست. از این روى برراى 

اى جرز  تحقق عدالت اجتماعى چراره
فراهم کردن شررایرب بررابرری بررای 
 آموزش خوب به افراد وجود ندارد. 

البته عدالت اجتماعى خود تفسیرکننده 
ها بر اساس نیاز فرطررى  حدود آموزش

هر فرد و بیان شرایب الزمه آن است، تا 
فرد بتواند در مسیر رشد و تعالى انسان 
و انسانیت گام بردارد و در استفراده از 

 امکانات با محدودیت مواجه نشود.
ای  مسئوالن باید اجتما  را بره گرونره 

اداره کنند که برتروانرنرد صرفرات و 
های افراد اجتما  را در نرظرر  ویژگی

گرفته و با هر فردی هرمراهرنر  برا 
استعداد و تالش و کوشرشری کره در 
نیشرفت کار اجتمرا  دارد، بررخرورد 
نمایند. در امکانات موجود و در خدمات 
عمومی و حقوق همگانی در میان افراد، 

 به تساوی رفتار کنند.
اصالح تفکر و بینش، سن  برنرای      

هر تحول است. همریرن ترغریریرر در 
هاست که به تحول نظام اجرایری  نگرش

شود. از آنرجرا  در هر مجموعه منجر می
ترین موضو   که مساعد ترین و حساس

در نظام فکری هر کشور، بخش تعلیم و 
تربیت آن کشور است و نرویرایری و 
خالقیت این بخش به نویایی و ترحرول 

انجامرد، لرذا  عمیق در سط  کشور می
باید نظام آموزش و نرورش کشرور را 

چنان متحول سراخرت کره برتروانرد 
هایی آگاه، با اخرالق و خرالق  انسان

هایی که در هرمره  تربیت کند. انسان
ابعاد زندگی اجرترمراعری، سریراسری، 
فرهنگی و اقتصادی جامعه منشس برکت 
و تحول باشند؛ بنابراین نقش آموزش و 
نرورش در آینده تحوالت کشور، بسیرار 
محوری و کلیدی است و همین نکته بر 

هرای کرنرونری  ضرورت بررسی ویژگی
 افزاید.  آموزش و نرورش می

ریزی آینده و حضور قوی در  برای برنامه
عرصه تحوالت اندیشمنردانره جرهران، 
راهی جز نقد شرایب حاضر و یرافرترن 
نقاط کاستی نظام حاضر و ارائه راهکرار 

ماند و به همریرن  ها نمی برای بهبود آن
سبب الزم است ناکرارایری آمروزش و 

 نرورش مورد بح  قرار گیرد.
توان در چند بخرش  این ناکارایی را می 

ساختار تعلیم و تربیت کشور، دسترسی 
به تحصیالت و مردرسره، نرابررابرری 

های آموزشی، کیفیت سیسرترم  فرصت
آموزشی و مطالبات فرهنگریران مرورد 

 بررسی قرار داد. 
مقایسه آموزش مجازی در ایران با سایر 

ها نیز یکی دیگر از مواردی اسرت  کشور
خوبی نقاط ضعف و قوت   تواند به که می

 ساختار آموزشی کشور را عیان کند.
کرن   های اخیر به ریشره گرچه در سال
سوادی به خوبی نرداخته شده  کردن بی

است؛ طوری که براسراس آمرار سرال 
 ۴۹%از مردان، و بیش از  3۱۹، ۱63۱

انرد. امرا برا  از زنان کشور باسواد بوده
بهبود کیفیت آموزش همراه نبوده است 
و نابرابری آموزشی میان اقشار مختلرف 
 جامعه همچنان رو به افزایش است.

آموزش و محتوای آموزشری نره    شیوه 
هرا، عرالیرق و  تنها بر اساس توانرایری

سرازی  آموزان شرخرصری نیازهای دانش
شود، بلکه کیفیت اجرای هرمریرن  نمی

الگوها و محتواهای نسبتاً یکسان بررای 
-همه، میان طبقات مختلف اقترصرادی
 اجتماعی عادالنه هم توزیع نشده است.

رسالت اصلی آموزش و پجرورش 
تربیتِ انسانِ مسئجو،، اخجال  «

اسجت.  »مدار، مستقل و با هدف
منطق و هدف آموزش و پرورش در 

 »تربیت انسان شایسته«همه دنیا 

 است. 

 گزارش
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رغرم   نظام آمروزشری ایرران بره    
های نسبی در زمریرنره رشرد  نیشرفت

های اولیه دوران  کمی آموزش، مراقبت
کودکی و آمروزش برزرگسراالن، در 
دستیابی به اهداف آمروزش کریرفری 

 موفقیتی نداشته است.
آموزش کیفی، آموزشی است کره برا  

های کرودکران و  ها و نیاز تنو  استعداد
نوجوانان و با انتظارات جامعه مرعراصرر 
مطابقت داشته باشد. آموزشی کره بره 

هرا و  ها، نرگررش ایجاد و تقویت ارزش
هایی در یادگیرندگران مرنرجرر  مهارت

شود.  همچنین رشد اجتماعری، تروان 
خودآموزی و توان درک مفاهیم را در 

آموزان را در  آنان تسهیل کند و دانش
هرای کرلری مرانرنرد  کسب توانمندی

هرا در زنردگری  کارگیری آموخرتره به
 روزمره، ترکیب و ارزیابی تشویق کند. 
بدیهی است که نتایج عینی آن برایرد 

گیری باشد و در حریرطره  اندازه قابل
شناخت همگان قرار داشرتره براشرد.                                                                             

وجوی علل ضعف کریرفریرت  در جست
آموزشی در ایران و کند بودن تحروالت 
آموزش و نرورش در مقایسه با سرایرر 

های اجتمراعری، بسریراری از  سازمان
دهد که عرالوه برر  ها نشان می نژوهش

عوامل بیرون از محیب آموزشی، ماننرد 
مسائل مربوط به شرایرب اقرترصرادی، 

آمروزان،  اجتماعی و فرهرنرگری دانرش
ها نراشری از اوضرا   بسیاری از کمبود

 درونی مدرسه و نظام آموزشی است.

 لب کالم ...
ریزی نادرست آموزشی و درسری،  برنامه

محتوای نراکرارآمرد درسری، فضرای 
آموزشی ناکافی، کمبود نیروی انسانری، 
عدم درک مفاهیرم عرلرمری و افرت 
تحصیلی، عدم موفقیت خودمحروری و 

توجهی به مشارکرت جرمرعری در  بی
گرایی،  یادگیری، حافظه محوری، مدرک

آمروزان  مسئولیتی دانش تسثیری و بی بی
در دستیابی به اهداف آموزشی کیفی را 

توان دالیل اصلی برای تغییر نظام و  می
 حساب آورد. ساختار آموزشی به

های برتر کنرکرور  بررسی وضعیت رتبه 
تروانرد زنر   های اخیرر، مری در سال

گذاران آموزشی   هشداری برای سیاست
ویژه در بحر  حرمرایرت از   کشور به

کیفیت آموزشی مدارس دولتی عرادی 
 باشد. 

های نرادرسرت  گذاری به راستی سیاست
آموزشی و تمرکز امکانات و کریرفریرت 
آموزش در مدارس خاص و غیردولتری، 

آمروزان  تا چه اندازه در جاماندن دانرش
مدارس دولتی عادی از میان نفرات برتر 

های مختلف سهم داشته  کنکور در سال
 است؟

  تغییر ساختار آموزشی نیاز بره جسرت
وجوی علل ضعف کیفیت آمروزشری و 
  توجه به تحوالت جامعه جهانی، برنامره

های درسی متناسب برا اهرداف،   ریزی
آموزان، اعمال  های دانش  ها و توانایی نیاز

های مؤثر و نرویرن تردریرس و  روش
ترکیبی که مرترنراسرب برا جرامرعره 
تکنولوژیکی امروز براشرد، مردیرریرت 

هرای  اجرایی، مقررات و تطبیق برنرامره
های بازار کار برای موفق  آموزشی با نیاز

 بودن تغییر ساختار آموزشی دارد.
ترین نمودهای بررقرراری   یکی از مهم 

عدالت آموزشی در یک جامعه این است 
که آموزش بتوانرد در برلرنرد مردت 

هرای  ای برای برابرسازی ترفراوت وسیله
  اجتماعی باشد. اما در ایرران شریروه
های   گزینش افراد برای ورود به دانشگاه

شود که شرکراف  برتر طوری انجام می
طبقاتی موجود بین داوطلبان، در نتایج 

هرای  ها و سپس در موقعیرت قبولی آن
هرا،  آن  شغلی و جایگاه اجتماعی آینده

 یابد. امتداد می
طور که موفقیت داوطلبران  یعنی همان 

ها، وابسته بره  ه در آزمون ورودی دانشگا
هراسرت،  اجتماعی آن-جایگاه اقتصادی

این افراد در گذر زمان نیز در جرایرگراه 
اجترمراعری براالترری قررار -اقتصادی
گیرند و بدین ترتیب در بلند مدت  نمی

برابری اجتماعی از طرریرق آمروزش 
 شود. محقق نمی

ریزی آینده و حضور  برای برنامه
قوی در عجرصجه تجحجوالت 
اندیشمندانه جهان، راهی ججز 
نقد شرایط حاضر و یافتن نقجا  
کاستی نظام حاضجر و اراهجه 

هجا  راهکار برای بجهجبجود آن
ماند و به همین سبب الزم  نمی

است ناکارایی آموزش و پرورش 
 مورد بحث قرار گیرد. 

 گزارش
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هرا  هرا دو ریشره دارد. یرکری از آن این نرابررابرری     
های نادرست دولتی است؛ ولی ریشه اصرلری و  ریزی برنامه

اقترصرادی اسرت کره -بنیادین آن، نابرابری های اجتماعی
شود. از نظرر  های دولتی نیز بر آن مبنا استوار می ریزی برنامه

هاسرت،  من توسعه و نیشرفت آموزشی نتیجه اقدامات دولت
ریزی درستی هم داشته باشیم )که الربرتره در  اما اگر برنامه

 -شرایب نابرابر، امکانش کم است( و سراخرترار اقرترصرادی
ای نباشد که برابری آموزشی  اجتماعی و نگاه سیاسی به گونه

ای مرواجره  را ترویج کند، ما همچنان با آموزش توسعه یافته
 نخواهیم بود.

اجتماعی که در آن موجبات رشد و تکامل وجود داشرتره     
باشد و موانع ترقی و سعادت از میان برداشته شرود، دارای 

رسرد و در آن  سالمت روانی است و به رشد و تکامل مری
 اضطراب، ناکامی، تعارض و تضارب در نیازها راه ندارد. 

ها زمرانری مریرسرر  ها و ناراحتی از میان رفتن این گرفتاری
خواهد شد که مردم از حقوق برابر سالم برخوردار باشند و از 
اینجا ارتباط بین عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی روشرن 

 گردد. می
اجرای عدالت اجتماعی، بدون اجرای عدالت آموزشی، امری  

ناممکن و محال است. جامعه باید نرسشگر باشد تا بتواند این 
ها را بردارد. فقدان این تفکر تربیتی، بر نظام آموزشی مرا  گام

سایه افکنده و در کنار ساختار ناعادالنه اجتماعی و اقتصادی، 
 هر نو  اقدام اصالحی را یا عقیم می کند یا ناکارآمد.

های آموزشی هم افزون بر توجه به عردالرت  اصالح نابرابری 
اقتصادی، مستلزم اندیشیدن و نقد و عمل اسرت  -اجتماعی

 نه شعار و وعده و وعید دادن.

هجای  های برتر کنکور در سجا، بررسی وضعیت رتبه
گجذاران   تواند زنگ هشداری برای سیاست اخیر، می

ویژه در بحث حمایت از کیجفجیجت   آموزشی کشور به
 آموزشی مدارس دولتی عادی باشد. 

 منابع مورد استفاده گزارش:
( آزاده قاهری )دکتررای ۱63۱آبان  ۲۱-. سایت های خبری: ایکنا، ایسنا، تسنیم،  انگاره)برابری آموزشی و عدالت اجتماعی۱
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 دانشگاه آزاد یا مستمع آزاد!
نقدی جدی بر چهل سال عدم شفافیت مالی و زیر بار 

 نظارت نرفتن دانشگاه آزاد اسالمی 

 محدثه مطهری
 دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری 

دانشگاه آزاد اسالمی یکی از مؤسسات آموزشی در کشور مرا 
و با مجوز شورای عرالری انرقرالب  ۱63۱است که در سال 

فرهنگی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای هاشمی رفسنرجرانری 
ریاست هیئت امنای این دانشگاه را به عهده داشتند و نس از 

دار ایرن  اکبر والیتی تا امروز عرهرده وفات ایشان آقای علی
سمت هستند. رییس دانشگراه آزاد نریرز اکرنرون آقرای 

های دیرگرری کره در  محمدمهدی طهرانچی هستند. از نام
تروان بره  خورد مری هیئت مؤسس این دانشگاه به چشم می

 آقایان حسن خمینی و عبداهلل جاسبی اشاره کرد.
این دانشگاه در روزهای چهل سالگی خود اعالم کرده بیرش 
های  از یک میلیون دانشجو در سراسر کشور و حتی در واحد

برون مرزی خود )واحدهای امارات، انگلسرتران، لربرنران و 
ترریرن سرامرانره  تواند ادعا کند بزرگ افغانستان( دارد و می

 دانشگاهی در ایران است.
از نظر کیفیت واحدهای بسیاری از آن دارای کیفیت خوبری 
هستند و چه بسا سط  علمی باالتری نسبت به بررخری از 

آباد،  های علوم تحقیقات، نجف های دولتی دارند. واحد دانشگاه
تهران مرکز، تبریز و ... از جمله واحدهای مطرح و سرطر  
باالی دانشگاه آزاد هستند که اساتید و دانشرجرویران ایرن 
واحدها افتخارات علمی و نژوهشی زیادی هم بره ارمرغران 

 اند. آورده

اما همین دانشگاه واحدهای دیگری هم دارد که نه تنها بره 
لحاظ سط  علمی تعریفی ندارند، بلکه با کمبود اسرتراد و 

اند و برای تعطیل نشدن دست به کارهرای  دانشجو نیز مواجه
گرایری را در  زنند و مدرک مختلفی برای جذب دانشجو می

دهند. جالب است مسئولین دانشگاه آزاد بره  جامعه روا  می
هرا نره  کنند که این های غیرانتفاعی انتقاد می برخی دانشگاه

برند، بلرکره در حرال تررویرج  تنها سط  علمی را باال نمی
گرایی هستند. حرف درستی است اما آیا این مسئولین  مدرک

از واحدهای دانشگاه خودشان خبر ندارند که همین اتفاق در 
 آن در حال رخ دادن است؟

ده  همین واحدهای کوچک که هنوز معلوم نریرسرت زیران
هستند یا سودده، به اعتبار علمی دانشگاه آزاد خدشه جردی 

اند. به گفته خود سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، در  وارد کرده
 نامه  بسیاری از این واحدها جرائمی مثل تقلب در ارائه نایان

این دانشگاه در روزهای چهل سالگی خود اعالم کرده 
بیش از یک میلیون دانشجو در سراسر کشور و حتجی 

های برون مرزی خود )واحجدهجای امجارات،  در واحد
تواند ادعجا  انگلستان، لبنان و افغانستان( دارد و می

 ترین سامانه دانشگاهی در ایران است.  کند بزرگ
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تحصیالت تکمیلی و حتی فروش مدرک 
نیز ثبت شده بوده و همین اتفاقات یکی 

اندازی سایت آموزشیار بروده  از دالیل راه
است تا بهتر بتوانند بر هرمره واحردهرا 

 نظارت کنند.
شاید اگر درآمد هر واحد دانشگاه آزاد به 

معلوم برود  صورت شفاف مشخص بود و
ای و  هر واحد چه میزان درآمد شهرریره

ای و چه مخارجی دارد، بهرترر  غیرشهریه
 باره قضاوت کرد. شد در این می

حاال که حرف شفافیت شرد بره نرظرر 
رسد بد نباشد به عدم شفراف برودن  می
ها و نبود نظارت بر دانشگراه آزاد  هزینه

هم اشاره کنیم. اگرچه این مشرکرل در 
ها اعم از دولتی و غیردولتی  همه دانشگاه
خورد و حتی امسال صردای  به چشم می

دانشجویان دانشگاه فرهنگیران را هرم 
درآورده بود، اما ما به عنوان دانشجویران 

دانیم این  دانشگاه آزاد خود را موظف می
مسئله را به صورت ویژه برای دانشرگراه 
محل تحصیل خودمان مطالبه کرنریرم. 

دار باشد و بره  امید که این مطالبه ادامه
 همه مؤسسات آموزشی تسری یابد.

روزنامه فرهیختگان که درواقع روزنرامره 
هرا بره  دانشگاه آزاد است در این سرال

های خوبی از جمله افشای رقم  افشاگری
شهریه مدارس غیرانتفاعی، خالی برودن 

های غیرانتفاعی و این روزها هرم  دانشگاه
هرای دولرتری  به تخلفات مالی دانشگراه

دست زده است. ولی گویا این روزنامه به 

جوالدوز زدن به دیگران عادت کررده و 
اعتقادی به اینکه یک سروزن هرم بره 
خودش بزند، نردارد  سرؤال اسراسری 

جاست که بودجه همین روزنرامره و  این
های آنانیوز و ایسکانیوز از چه  خبرگزاری

شود؟ دانشگاه آزاد چره  راهی تسمین می
های خبری خود  مبلغی برای اداره بخش

تخصیص داده و آیرا ایرن روزنرامره و 
ها خودشان هم بره درآمردی  خبرگزاری
اند؟ اگرچه دانشگاه آزاد طربرق  رسیده

غیرخصروصری، «اساسنامه خود ماهیتی 
دارد و درصرد زیرادی از  »غیردولتی
های خود را از شهریه دانشجویران  هزینه

کند، اما باید بداند آنرچره در  تسمین می
المال است؛ باید نرحروه  دست دارد بیت

هزینه شدنش شفاف براشرد و برر آن 
نظارت صورت بگیرد ترا از ترخرلرفرات 

 احتمالی نیشگیری شود.
سؤال اساسی دیگر این است که مگر در 
دانشگاه آزاد چه خبر است که بره ایرن 
تعداد بخش خبری نیاز دارد؟ روزنرامره 
فرهیختگان، خربررگرزاری آنرانریروز و 
خبرگزاری ایسکانیوز با ترعرداد زیرادی 
خبرنگار افتخاری  دانشجویانی کره برا 

ای از جیرب خرودشران آمروزش  هزینه
اند و حاال به صورت افرترخراری و  دیده

طبعاً مجانی در برخرش دانشرگراهری 
کنند. داشتن ایرن  ایسکانیوز فعالیت می

تعداد بخش خبری شاید به خودی خرود 
ای منفی نباشد. حرتری روزنرامره  نکته

فرهیختگان با تیم جوان و خبررنرگراران 
مند و فعال خود به سبکی نرویرن  دغدغه
شود که مخاطب بسیاری هم در  اداره می
های اجتماعی مثل اینرسرتراگررام  شبکه

جذب کرده و این خودش نکته بسریرار 
سرت  مثبتی است. اما بدی ماجرا جرایری

که همین روزنامه نرنفوذ فرهیختگان و 
دو خبرگزاری مربوط به دانشرگراه آزاد 
مانع انتقادات جدی بره دانشرگراه آزاد 

ای و نرفروذی کره  شوند و با بازی رسانه
اند، صدای منتقردان  بین مردم نیدا کرده

دانند کره  را ببندند  اهل رسانه خوب می
نانرذیرر اسرت و رخ  این اتفاق اجتناب

خواهد داد. دانشگاه آزاد برای دفرا  از 
خود )حتی در جایی که حق با او نیست( 

های خود سنگر خواهد  قطعاً نشت رسانه
گرفت. ای کاش دانشگاه آزاد اهرمریرت 
بیشتری به نشریات دانشرجرویری خرود 

داد تا تعادلی ایجاد شود و صدای این  می
نشریات آنقدر بلند بشود که بتواننرد در 
چنین مواردی مطالبه به حق را فرریراد 

 بزنند.

 

روزنامه فرهیختگان که درواقجع 
روزنامه دانشگاه آزاد است در این 

های خوبی از  ها به افشاگری سا،
جمله افشای رقم شهریه مجدارس 
غیرانتفجاعجی، خجالجی بجودن 

های غیرانتفاعی و ایجن  دانشگاه
روزها هم به تخجلجفجات مجالجی 

های دولتی دسجت زده  دانشگاه
است. ولی گویا این روزنامجه بجه 
جوالدوز زدن به دیگجران عجادت 
کرده و اعتقادی به اینکجه یجک 
سوزن هم به خودش بزند، نجدارد  

جاست که بودجه  سؤا، اساسی این
هجای  همین روزنامه و خبرگجزاری

آنانیوز و ایسکانیوز از چه راهجی 
 شود؟  تأمین می

 یادداشت
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گذشته از این موضو ، موارد مرترعردد 
دیگری هستند که لزوم شفافیت مالری 

دهرد.  در دانشگاه آزاد را نشران مری
مواردی مثل اعتراض کارکنان دانشگراه 
آزاد به حقوقشان، کم برودن حرقروق 

التدریس )که واقعاً چرنریرن  اساتید حق
حقوقی در شسن یک استاد نیست(، کم 

های مختلرف از جرمرلره  بودن بودجه
بودجه فرهنگی و ... . البته باید بررسری 
شود که چند درصد از این مشکل بابت 

کاری  بودجه و چقدر از آن به خاطر کم
سازمان مرکزی و واحدها ایجراد شرده 

 است.
ترر ایرن مروارد و  برای بررسی دقیرق

رسیدگی به اعتراضات و شکایات، الزم 
است طرح ساماندهری نرظرارتری برر 
دانشگاه آزاد که چند سالی اسرت در 
دستور کار مجلس شورای اسالمی قررار 
گرفته، زودتر مصوب شود و بره اجررا 

هرا فرراز و  دربیاید. این طرح در سرال
های بسیاری را طی کرده و برا  نشیب
هرای بسریراری  ها و موافرقرت مخالفت
رو شده است. آخرین خبرها حاکی  روبه

از به نتیجه رسریردن ایرن طررح در 
مجلس در تیرماه سال جاری است امرا 
حداقل ما که نسخه نهایی این طرح را 
نیدا نکردیم تا در این یرادداشرت بره 

 جزییات آن اشاره کنیم.
به گفته روزنرامره جروان در تراریرخ 

هریرچ  3۱، ترا سرال ۱۴/۱۰/6۰۲6
حسابرسی مستقلی از دانشرگراه آزاد 

به برعرد  3۱انجام نشده بوده و از سال 
های انجام شرده را نره  هم حسابرسی

انرد و نره در  برای عموم منتشر کرده
اند.  های نظارتی قرار داده اختیار دستگاه
سال هنوز معلوم نیست /۴یعنی بعد از 

هرای  هزینه خرید و فروش ساخرترمران
هرا و  مرتبب با دانشگراه آزاد، جشرن

جلسات و رویدادهای ملی مختلف )کره 
حاصل نربراشرنرد(،  امیدواریم الاقل بی

های متعدد وابسته به  مؤسسات و بخش
دانشگاه آزاد و ... چه مقدار است و ایرن 

شرود و  هزینه چگونه تسمین و خر  می
چرا با وجود افزایش هرساله و حتی هر 

ها، باز هم دانشگراه اظرهرار  ترم شهریه
 کند مشکل بودجه دارد؟ می

ضمناً به دلیل ماهیت غریررخصروصری، 
غیردولتیِ دانشگاه آزاد، امکان نرظرارت 
مجلس بر آن و نیز ثبت شکایت از آن 
در دیوان عدالت اداری وجود نردارد و 
اساساً این نو  ماهیت در نظام حقوقری 
و قضایی ما ترعرریرف نشرده. طررح 
ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد با قرار 
دادن این دانشگراه ذیرل مرؤسرسرات 

کرنرد ترا  عمومی غیردولتی، تالش می
راهی برای نظارت قرانرونری برر ایرن 
دانشگاه باز کند. همچنین این امکان را 

کند تا شکایرت اسراتریرد و  ایجاد می
دانشجویان این دانشرگراه در دیروان 
عدالت اداری نیگیری شود تا اگر حقری 
تضییع شده، رسیدگی شود. چیزی کره 

سرال  /۴در حال حاضر و در طری 
 گذشته وجود نداشته است.

روزنامه جوان در همان گرزارش ادعرا 
های منتشر شده در  طبق آمار«کند  می
، حجم مالی دانشگراه آزاد /۱63سال 
هزار میلیارد تومان بوده است. از  /۲۱

این سال به بعد رقم دقریرقری وجرود 
ندارد؛ البته این رقم با گرردش مرالری 

ها میلیاردی به صورت مشرخرص و  ده
گیرد. اموال ایرن  بازه زمانی صورت می

دانشگاه با توجه به نرخ تورم حرداقرل 
است و این اموال ترحرت  ننج برابر شده

نظارت هیچ دستگراه بریررونری قررار 
 »ندارد.

آیا شفافیت مالی در چنین شرایطی و با 
چنین سرمایه هنگفت و گردش مرالری 
عظیمی از واجبات نیست؟ در صرورت 
نبود نظارت چقدر امکان فساد بیشرترر 

سال دانشگراه آزاد  /۴شود؟ بعد از  می
خواهد به یرک ارگران نرظرارتری  نمی

ناسخگو باشد تا مردم ببینند در ایرن 
خرواهرنرد  دانشگاه چه خبر است؟ نمی

بدانیم چند درصد از هیئت علمی ایرن 
دانشگاه چند شغله هستند و همزمان از 
دو نهاد )دانشگاه آزاد و یک سرازمران 
دیگر( حقوق ترمرام وقرت دریرافرت 

 کنند؟ می
آقای والیتی، شما که چند سال نریرش 
گفته بودید دانشگراه آزاد از طرریرق 

شود و باید  های مردمی تسمین می هزینه
ها ناسخگو باشد. آقای طهرانچی،  به آن

برر کررسری  ۱63۱شما وقتی در سال 
ریاست این دانشگاه تکیه زدیرد وعرده 
دادید به زودی شفافیت مالی دانشرگراه 
آزاد عملی خواهد شد و به اطال  همره 

هم به نیمره  ۱۴/۱خواهد رسید. سال 
تران  رسید. سه سال و نریرم از وعرده

 گذشت 
کرنریرد،  اگر به وعده خودتان عمل نمی

الاقل نگذارید از طرف دانشگاه آزاد بره 
مجلس فشار بیاورند و اجازه دهید ایرن 

 طرح به سرانجام رسد.
 اند: گفته از قدیم

آن را که حسراب نراک اسرت، از «
 »محاسبه چه باک است؟

سجا، دانشجگجاه آزاد  ۰۴بعد از 
خواهد به یک ارگان نظجارتجی  نمی

پاسخگو باشد تا مردم ببینند در 
این دانشگاه چه خبر است؟ طجرح 
ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد 
با قرار دادن این دانشگجاه ییجل 
مؤسسات عمومی غجیجردولجتجی، 

کند تا راهی برای نظارت  تالش می
 قانونی بر این دانشگاه باز کند. 

 یادداشت
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 فتنه در پس فتنه! 
  88روایتی از سران فتنه، بازخوانی انتخابات و رویدادهای عاشورای سال

 
 
 
 
 

چند روزی است در کرارزار سریراسری 
کشور، صدایِ دشمن از حلقومِ دوسترانِ 

 رسد. آگاه به گوش می نا
رسد.  به گوش می ۴%۱6این نَقل از سال 

نژاد توانست نرس  آن زمان، آقای احمدی
از شکستِ رقبایِ انتخاباتی، به کُررسریِ 

جمهوری تکیه بزند. درسرت در  ریاست
ی مروروثری شردن  همان روزها، زمزمه

حکومت جمهوری اسالمی ایران، نرقرل 
محافلِ سیاسی بود و بر زبانِ عوام نریرز 

خردادماه سال ۲۲جاری شد. اما ماجرا از 
 %%شرو  شد. انتخابرات سرال  ۱6%%

دار مشارکتِ حداکثری برود و از  رکورد
میلریرون /۴میلیون نفر واجد شرایب،۴3

 نفر در این انتخابات شرکت کردند.
جایی شررو  شرد کره  چیز از آن همه

جریانی که خود مدعری دمروکرراسری، 
بیران برود،  صندوق رای، آزادی و آزادی

هرا  دموکراسی را فدای خرود کررد. آن
ی ایرن کرارزار  دانستند که بررنرده می

خاطر قصد  همین سیاسی نخواهند بود؛ به
کردند تا هزینه ی رأی آوردن رقیرب را 
باال برده و یا مسیرِ انتخابات را به ابطرال 

 آرا بکشانند.
 

اما این اقدامات به چه طرریرق صرورت 
 گرفت؟

چند تن از سیاسیون کشورمان، قبل و  
حین و نس از انتخابات اقداماتی انرجرام 

دادند که قابل تسمرل اسرت و بره آن 
 نردازیم. می
عفت مررعشری، هرمرسرر آیرت اهلل  

ای نریرش از  رفسنجانی، درمصراحربره
اگر تقلب کرردنرد، «انتخابات اعالم کرد: 
 »ها  بریزید داخل خیابان

ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی طری 
سابقه درکشرور و بررخرالفِ  اقدامی بی

تعهدی که میرحسین داده بود، نرظرارت 
نرگرهربران و  جای شورای انتخابات را به

ی  وزارت کشور به غیر سپرد و کمریرتره
 صیانت از آرا تشکیل داد 

شعارهای انتخاباتی اکثراً باعنوان تقرلرب 
شد. )اگر تقلب بشره۰ ایرران  سرداده می
 قیامت میشه(

 

 آتنا مزروعی 
دانشجوی کارشناسی علوم و 

 مهندسی صنایع غذایی 
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هایی زدند، کره برعردهرا  سیاسیون، هنگام رأی دادن حرف
 توسب همان افراد نقض شد.
 مثالً مهدی کروبی اعالم کرد: 

وقتی نتایج اعالم شود، همه باید بپذیریم و از ترخرریرب «
دیگران بپرهیزیم. نباید به کسانی که درصردد شربرهره در 
انتخابات هستند، میدان داده شود. من صحت انتخرابرات را 

کنم ولی باید جلوی کسانی که درصدد شبرهره در  تسیید می
اگر رئیس جمهور «وی در جواب  »انتخابات هستند، ایستاد.

 ، ناسخ داد: »کنید؟ نشدید،چه می
دهرم و از ایرن  نرسی؟ من جوابری نرمری چرا از من می«
 »ها بلدم  بازی حقه
 اهلل منتظری نیز اعالم کرد: آیت

نتیجه هرچه بود به نفع کشور است و همه باید آنچه مردم «
رأی دادند، بپذیرند. کاندیداها در جریان هستند که ملت یک 

خواهد و نباید قهر کنند، بلکه باید بالفاصله  رئیس جمهور می
 »به رقیب خود تبریک بگویند.

 همچنین سیدمحمد خاتمی اعالم کرد: 
سرپرس برا  »همه باید آنچه مردم رأی دادند، بپذیررنرد.«

 شیطنت خاصی ادامه داد:
امر نشان از نیروزی مهندس موسروی دارد،   ی شواهدِ همه«

 »اما من نیشگو نیستم 
 ها اعالم کرد: که میرحسین موسوی در رسانه اما هنگامی

یِ قطعی این انتخابات با نسبتِ آرای زیاد، اینرجرانرب  برنده«
 ، ورق برگشت.»باشم می

هایی علیه انتخابات کرد. با  او از همان ابتدا شرو  به جَوسازی
مطرح شدنِ ادعایِ تقلب و تخلف انتخاباتی، فضای سیراسری 

 کشور دگرگون گردید.

کراری خربررگرزاری فرارس  ها تقلب را به دلیل اِهرمرال آن
دانستند. البته حق هم داشتند، زیرا این خبرگزاری نتایج  می

شب، درصورتی که هنوز انتخرابرات نرایران  /۱را درساعت 
نریروز،  نیافته بود، اعالم کرد. اما یادمان نرود که سایت قرلرم

های جناح مقابل و مردعری  نیوز وجمهوریت که از رسانه یاری
تر از خبر گزاری فارس، اعرالم  تقلب بودند نیز ساعاتی نیش

بودند و نیروزی را به میرحسین موسوی تبریک  نیروزی کرده
 گفتند.

ی صیانت از آرا هرم در  همچنین محتشمی رئیس کمیته
ای قبل از نایان انتخابات در جرواب خربررنرگراران،  مصاحبه

ای غیرمنطقی  نسبت به نیروزی میرحسین موسوی، با نظریه
 اعالم کرد:

 »چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است «
حال بماند که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسروی، بره 

مرن لررم «عنوان مغز متفکرِ ستاد او با ادعای غیرمنطقریِ 
، مردعری »گذارنرد ومردم لرستان، داماد لرستان را تنها نمی

 تقلب در انتخابات بود 
اما میرحسین موسوی در کنفرانسِ خبرریِ هرمران شرب، 

 استارتِ اعتراض را به صورت رسمی زده بود.
موسوی وهمسر او، زهررا  سرانِ فتنه که متشکل از میرحسین

رهنورد و مهدی کروبی و ... بودند، هواداران خرود را طری  
کرم  ها کشاندند؛ اما کرم خرداد به خیابان۲۱فراخوانی در روز 

هواداران متوجه این ادعایِ واهی شدند و خیابران را تررک 
مروسروی در کرفِ  کردند. کاهش یافتن حامیانِ میرحسیرن

هایِ آتشِ اعتراضات، به مذاق  ها و خاموش شدن شعله خیابان
ها خوش نیامد. در چنین موقعیرتری حرالِ عرنراصرر  برخی

، MI6 ،CIAهای جاسوسی اعرم از  ضدانقالب و سرویس
موساد و استخبارات کشورهای مرتجعِ عربی خوب نبرود؛ از 
این رو با تعلیم نیروها در خار  و داخل کشور، هیزم بر ایرن 
آتش ریختند تا مبادا آتشِ این اعتراضات خرامروش شرود. 
گاهی برای تداوم این اعتراضات، با احساسات مرردم برازی 

های واقعی و کراذب  سازی ی کشته کرده و مردم را با نروژه
کردند. شیاطین زمان، آن موقع توانستنرد برا  دار می جریحه

ماه به درازا بکشرانرنرد. ایرن  خباثتِ خود اعتراضات را تا دی
 ۱3آبران و ۱6هایی مثل روز قدس،  ها در مناسبت فراخوان

ها و تجمعات، باحضرور  آذر هم برگزار شد. البته این فراخوان
 شد. نیرو های امنیتی برگزار می

 یادداشت

هایی زدنجد، کجه  سیاسیون، هنگام رأی دادن حرف
کجه  بعدها توسط همان افراد نقض شد. هجنجگجامجی

 ها اعالم کرد: میرحسین موسوی در رسانه
یِ قطعی این انتخابات با نسبتِ آرای زیجاد،  برنده«

 ، ور  برگشت.»باشم اینجانب می
هجایجی عجلجیجه  او از همان ابتدا شروع به جَوسازی

انتخابات کرد. با مطرح شدنِ ادعایِ تقلب و تخجلجف 
 انتخاباتی، فضای سیاسی کشور دگرگون گردید. 

مجوسجوی در کجفِ  کاهش یافتن حامیانِ میرحسین
هایِ آتشِ اعتراضجات،  ها و خاموش شدن شعله خیابان

ها خوش نیامد. در چنین موقعیتی حا،ِ  به مذا  برخی
های جاسوسی اعجم از  عناصر ضدانقالب و سرویس

MI6 ،CIA ِموساد و استخبارات کشورهای مرتججع ،
 عربی خوب نبود. 
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طرفدارانِ اندکِ میرحسیرن مروسروی 
هنوز هم دست به آشوب و اغرترشراش 

زدند، تا جایی که در روز عاشرورا ) می
ماه( این اغتشاشات، بره هرترکِ  دی3

حرمتِ ساحرت مرقردس ابراعربرداهلل 
 الحسین علیه السالم انجامید.

ی هرترکِ حررمرت بره  ماجرای نروژه
ساحت امام حسین علیه السالم در روز 

طررح  %%عاشورا، قبل از عاشورای سال
بود؛ اما خوشبختانه در روز  ریزی شده

های معاند  تاسوعا اتفاقی رخ نداد. رسانه
نررمررایرری،  نررمررایرری، سرریرراه بررا بررزرگ
های گسترده و شِگِرردهرای  سازی شبکه

ای، در صددِ مرلرترهرب  مختلف رسانه
دادن داخل کشور در عراشرورای  نشان
 بودند. %%

ایِ اتاقِ فکررِ مرعرانردیرنِ  ارگان رسانه
نشین )سایت جرس(، که تروسرب  لندن

شرد، در روزهرای  مهاجرانی اداره مری
مرنررترهرری بره عراشررورا نرمررادهررای 

نرستی و فرامراسرونرری را در  شیطان
ها را برا  نوسترهایی به چاپ رساند و آن

 آمیخت. شعائر اسالمی و محرم در
هرای  کار به جایی رسید کره رسرانره

طلب با العربیه مصاحبه کررده  سلطنت
واعالم کردند، معترضان داخرل کشرور  
قصد مطرح کردن شعار جردیردی را 

را  »والیت فرقریره«دارند که این بار 
ی  هایی از فرقره است. گروه نشانه گرفته

بهاییت، نظیر بیت العدل نیرز از ایرن 
اغتشاشات حمایت کردند. همرچرنریرن 

های گروهکِ منافقین هم مرردم  رسانه
ایران را به شورش عمومی و سرردادن 

 »مرگ بر اصل والیرت فرقریره«شعار 
 فراخواندند.

، مرحرمرد %%درشب عاشرورای سرال
خاتمی درنشست خبری حضور یرافرت. 
در انتهای مراسم، ایرن مرراسرم بره 

 BBCخشونت کشیده شد. حرتری 
شده، ایرن  فارسی در حرکتی هماهن 

مراسم را با آب و تاب نوشش داد و بعد 
از آن هم تجمعاتی در چرنرد مریردان 
نایتخت از جمله انقالب، ترجرریرش و 

های حامی  نیاوران برگزار شد که سایت

آشوب نظیر نوروز، باالترین، رادیو فرردا 
و صدای آمریکا این تجمعات را تمریرن 
و مانوری برای روز عراشرورا درنرظرر 

 گرفتند. 

 اما روز حادثه...
دی مراه  3ی روز جمعه  از ساعات اولیه

در حالی که اکثر مردم تهران، بره  %%
عزاداری در مساجد و تکایرا مشرغرول 
بودند، آشوبگران ابتدا در خیابان آزادی 

طرف مریردان   تجمع کرده و سپس به
انقالب، میدان ولری عصرر )عرج( و 

 چهارراه کالج به راه افتادند. 

طرفدارانِ اندکِ مجیجرحسجیجن 
موسوی هنوز هم دست به آشوب 

زدند، تا جایی کجه  و اغتشاش می
مجاه( ایجن  دی2در روز عاشورا )

اغتشاشات، به هتجکِ حجرمجتِ 
ساحت مقدس اباعبداهلل الحسین 

 علیه السالم انجامید. 
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این افراد با سردادن شعارهای بسریرار 
مرگ برر اصرل والیرت «تند از جمله 

، که شب گذشته به صراحت بره »فقیه
آن اشاره شده بود، به اماکرن دولرتری، 
تسسیسات شهری، عزاداران و رهگرذران 

هرا برا  حمله کردند. البته این شرورش
ی مرکزی دوهرزار ترا  نشتیبانی هسته

هزار نفره در تهران صورت گرفت و  ننج
هرا  رفتار آنان عادی نبود که بتوان از آن

 گذشت.
آشوبگران در اغتشاشات روز عاشورا، از 
هیچ حرکت شنیعی فروگذاری نکردنرد. 
این حمالت ابتدا با آتش زدن سرطرل 

نررانری ادامره  زباله آغاز شد و با سنر 
 یافت.
شکنان در ظهر عاشورا، عزارداران  هنجار

حسینی را که مشغولِ برنایی نماز ظهر 
با تسسی از امام مظرلرومشران برودنرد، 

باران کرده و دست به ترخرریرب  سن 
نمادهای مذهبی و آترش زدنِ قررآن، 

هرای  مساجد وهیئات مذهبی وایستگراه
های قررآن و  صلواتی، که مزین به آیه
 ادعیه و احادی  بود، زدند.

اما این حوادث به اینجا خاتمره نریردا 
 نکرد 

تعدادی از آشوبگران، اتوبوس واحرد را 
به آتش کشیده و یرک روحرانری را 

ی همگران،  زده درمقابلِ چشمانِ حیرت
کشف حجاب کردند و اقدامات منرافری 
عفت انجام دادنرد. ترعردادی دیرگرر، 
مسموران نلیس را محاصره و ضمن خلع 

ها را مورد ضرب و شتم قررار  سالح، آن
دادند. همچنین جوان رهگذری را کره 
ظاهر مذهبی داشت، درمیانه ی میردان 
نس از ضرب وشتم، بررهرنره کرردنرد. 
برخی دیگر نیز امدادگران را با سرنر ، 
بتن، میلگرد و... کتک زدند که منجر به 

 شهادت یک امدادگر شد.
اما دم خروس از آن جایی بیرون زد که 

ی گرروهرک  مریم رجروی سررکررده
ی  ای برا رسرانره منافقین در مصاحبه

آمریکایی، از نقش خود و حامیانش در 
روز عاشورا سخن گفت. هرمرچرنریرن 

ای  شورای امنیت ملی آمریکا، طی بیانیه
شکرنران  طلبان و حرمت رسماً از آشوب

 روز عاشورا حمایت کرد.
اما چرا سران فتنه به این نام خروانرده 

 شدند؟
اقدامات نس از عاشورا منجر شرد کره 
این افراد به عنوان سران فتنه شناختره 

 شوند. 
اهلل رفسنجانی،  فائزه هاشمی، دختر آیت

در روز عاشورا میان معترضران حضرور 
یافت و شعارهایی نظیر درود برهاشمری 
سر داده شد، اما او برای خاترمره دادن 
این آشوب اقدامی نرکررد. وی حرتری 

های بهاییران نریرز حضرور  درمیهمانی
یافت. از طرفری چرنرد روز برعرد  می

ای صادر کرد،  میرحسین موسوی بیانیه
اما به جای مرزبندی و برائت جستن از 

آنان مرردمرانری «گران اعالم کرد:  فتنه
ها برخرورد  خداجو بودند که نباید با آن

 »شد  می
هایش  مهدی کروبی هم که اصوالً بیانیه

نوشرترنرد، اعرالم کررد:  را دیگران می
ها فرزندان حضرت زهرا  سالم اهلل  آن«

علیها بودند و نباید برخوردی با آن هرا 
 »شود 

های آنان سربرب  گیری سرانجام موضع
شد تا خیانتِ آنان بره تشریرع، امرام 
حسین علیه السالم وجمهوری اسالمری 

 ایران برطبل رسوایی آنان بکوبد.

حال سؤال اینجاست؛ آیا آنان مرردمران 
خداجو بودند؟ یا فرزندان حضرت زهررا 
که در شهادت فرزندش امرام حسریرن 

ای را بررنرا  السالم، چنین قائرلره علیه
 کردند؟

شکنانه، منجر به حضرور  این رویداد قب 
مردم داغدار ایران در تظاهراتی عرلریره 
آشوبگران به صورت خودجوش، در چند 
شهر ایران، از جمله اصفهان، تربرریرز، 
مشهد و شیراز شد که در این تظاهرات 
انزجارشان از حرکت آشوبگران را اعرالم 

 کردند.
، نرس از %%مردم اصفهان در سرال  

هتک حرمت عاشورای حسینی، در روز 
ماه، زودتر از شهرهای دیگرر   هشتم دی
ها آمدند و ضمن محکومریرت  به خیابان

اقدامات اغتشاشگران، طومار فتنه را در 
 هم نیچیدند.

درنهایت مردم داغدارایران، از هر طبقره 
ی سریراسری،  و هر قشر با هر سلیرقره

خونِشان به جوش آمد و نس از سه روز 
ی  ، حرمراسره%%از حوادث عاشورای 
 دی را رقم زدند.3نرشور و زیبای 

نس از آن آقای میرحسین موسروی و 
دیگر سران فتنه، به حصرر خرانرگری 

 محکوم شدند.
اما این تنها یکی از جرائم آقای موسوی 

 گردیم... بود. به عقب باز می
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اتهامات دیگری نیز بر میرحسین موسوی هرمرچرنران وارد 
 است 

شهید دیالمه، یک هفته قبل از شهادتش به نرقرد گررایرش 
نردازد. او یک هرفرتره  فکری و عقاید میرحسین موسوی می
تررور و بره  /۱63نس ازاین سخنرانی در روزهفتم تیرماه 

 رسد. شهادت می
است اسنادی که در مورد آقای میرحسین مروسروی  گفتنی
 شود. است، ناندید می داشته

 شود  اما داستان  به این جا ختم نمی
شهید حسن آیت اعالم کررد  /۱63مردادماه سال ۱6در روز 

مدارک واسنادی دارد مبنی بر اینکه آقای میرحسین موسوی 
 %فراماسون است و فردا در مجلس نشان خواهد داد. امرا 

مرداد ماه، شهید حسن آیت با ضررب ۱۴صب  روز بعد یعنی 
گلوله، ترور و به شهادت رسید. همچنین اسناد وی، در  /3

 مورد آقای میرحسین موسوی ربوده شد.

 /۱63حال سؤال اینجاست؛ چطور چنین فردی که در سال 
برای  %%۱6در مظان اتهام قرار داشته است، توانسته درسال 

 کاندیداتوریِ ریاست جمهوری تسیید صالحیت شود؟
چطور چنین افرادی با این سوابق سیاسی و اتهام همکاری با 
معاندین ومنافقین، در جمهوری اسالمی ایران، راست راسرت 

 گردند وکسی به ایشان کاری ندارد؟ می

چطور حکمِ چنین فردی، بعد از ایجاد جنر  داخرلری در 
کشور، فقب حصر در قصر بوده؟ خودمانیم؛ جایی که ایشران 

 در حصر بود، از قصر چیزی کم نداشت 
 ی قضاییه   آقای شورای نگهبان  آقای قوه

مماشات با چنین افرادی تا کی قرار است ادامه نریرداکرنرد؟ 
 رأفت اسالمی تاکجا؟ 

 وقتی فرد خاطی محاکمه نشود، همین می شود 
کنند که چنین بوده و چنین هسرت.  آیند بیانیه صادر می می

 گیرند.  حکومت موروثی است و به رهبری ایراد می
شهید سرافراز ما، سردار شهید حا  حسریرن هرمردانری را 

 کنند. کوبند و اهانت می می
 خواهشاً نای مفسدین را همین ابتدا کوتاه کنید  

سال اعصاب مردم را بره برازی  %نشود مثلِ آن فردی که 
گرفت، معیشتشان را به مذاکره گره زد و زخم بستر گرفرتره 

 محفل را ترک کرد و گفت علی برکت اهلل 
نشود شبیه امثالهم که بیت المال را اخترالس کرردنرد واز 

 ها کاری کنیم. کشور گریختند و نتوانستیم برای استرداد آن
 ی قضاییه  آقای شورای نگهبان   آقای قوه

حقی که امروز برگردن دارید، حق مرردم اسرت. اگرر در 
گیری حقِ مردم باز هم مماشات کنید، امید مرردم را  بازنس

 ناامید خواهید کرد. رأفت اسالمی هم حدی دارد.
کنندگان به خون شهدایمران  ها واهانت گران، جاسوس ما فتنه

 را فراموش نخواهیم کرد.
 

و در آخر خطاب به شهید سرافرازمان، سردار شهریرد حرا  
 حسین همدانی:

 }سرخ است تو را سینه و سبز است تو را سر
 ی شب زرد{ ای روی رقیبان تو در فتنه                       

درنهایت مردم داغدارایران، از هر طبقه و هر قشر بجا 
ی سیاسی، خونِشان به جوش آمد و پس از  هر سلیقه

ی پرشور و  ، حماسه۸۸سه روز از حوادث عاشورای 
دی را رقم زدند. اتهامات دیگری نجیجز بجر 1زیبای 

 میرحسین موسوی همچنان وارد است  
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 سامان سامانه بی

 یادداشت

رود.  نقد برای یافتن، شناختن و توصیه کرردن بره کرار مری
هرایِ  ها، گفتار و کرردار اندیشی  ها، کج همچنین نقدِ نابسامانی

 گیرد.  ی خدمت به فرد یا گروه قرار می نادرست در زُمره
آباد نیرز  طبیعتاً ما دانشجویان دانشگاهِ آزاد اسالمی واحد نجف

هایی داریم؛ خواه بپذیریرد  برای بهبودِ عملکردِ این دانشگاه نقد
ی دینی و اجتمراعری خرود را انرجرام  یا نپذیرید، ما وظیفه

 دهیم. می
ی  اندرکاران، نشتیبانان سرامرانره  قابلِ توجهِ مسئولین، دست

ای احساس مسئولیت دارد  آموزشیار و هر فردی که هنوز ذره
دسرتررس اسرت؛   باید عرض کنیم که سایت، همواره غیرقابل

 البته به جز مواقع نرداخت شهریه 
عبور   نس از دسترسی به سایت، با وارد کردن نام کاربری، رمز

 شویم.  ارجا  داده می »گپ  آی«رسان  و کد امنیتی، به نیام
شود تا رب خود را یاد  گپ به قدری دیر ارسال می  ولی رمز آی

 ی خود استغفار کنیم. و از کرده ناکرده
هم بسته به شرایب   ی بعد درخواست مجوز است که آن مرحله

 های خودش را دارد. نیچیدگی
تازه این مراحل نسبت به مراحل دیگر خیلی بهتر اسرت، امرا 
هنگام انتخاب واحد به دلیل باگ داخل سامانره و احرترمراالً 

تر خواهد بود و گاهی دیده   شلوغی آن، معموالً دسترسی سخت
هم به مبلغ هرزار   شود که به علت عدم نرداخت بدهی، آن  می

 دهد. ی انتخاب واحد نمی تومان، سامانه اجازه
خدا نخواهد این اتفاق نامیمون برای دشمن دانشجویان نریرز 

رقم بخورد  نس از رؤیت نیام بدهکاری، دانشجو باید آن مبلرغ 
های نرداختی سامانه بپردازد. البته غالباً  هزار تومانی را از درگاه

های  ها شامل ایرادات بسیاری هستند و طبق گزارش  این درگاه
دریافتی، دانشجویانی که در حال حاضر اقدام بره نررداخرت 

بودند، نول از حسرابشران کسرر    بدهی هزار تومانی خود کرده
 است.  گردیده اما در سامانه ثبت نشده

در این صورت دانشجو باید تا هفتاد و دو ساعت ترا بررگشرت 
نولِ واریزی صبر کند و اگر نولِ واریزی بازنگشت، درنرهرایرت 

 برای رفعِ ابهام باید با امور مالی دانشگاه تماس بگیرد.
البته اگر مسئول امور مالی، گوشی دفتر را اشغال نکند و یرا 

 برندارد و دوباره سر جایش بگذارد.
حال بماند که هر سری عالوه بر شهریه ثابت، چرنرد درصرد 

 کشد.  ها سر به فلک می یابد و هزینه نیش نرداخت افزایش می
رویم. درست در روز انتخاب واحرد،   به سراغ انتخاب واحد می

سایت از اول صب  رویِ خوش نشان نداده و دائرمراً هرنر  
 کند. می

های امنیتیِ کاخِ سفیدِ آموزشیار )نام  ی الیه بعد از گذر از کلیه
کاربری، رمز عبور، کد امنیتی و رمز آی گپ( موفق به  ورود 

 شویم. حاال باید صبر کرد تا کُندی سامانه برطرف شود.  می
کنیم تا اگر خردا  ی انتخاب واحد کلیک می سپس روی گزینه 

 خواست و شد، انتخاب واحد کنیم 
  

 آتنا مزروعی 
دانشجوی کارشناسی علوم و 

 مهندسی صنایع غذایی 

سامانه آموزشیار تا چه زمانی قصد اذیت کردن 

 دانشجوها و حتی خود کارمندان را دارد؟
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و اگر کالس ها ظرفیت داشت، انترخراب 
هرای زیراد برعرد از   واحد را با مشقت

گذشت زمان و شاید در فرصت مرجردد 
 انجام دهیم.

بماند که برای حذف و اضافه نیز همیرن 
 مشکالت نیش روی ما است.

خب اما بعد از نایان امتحانات، هرمریرن 
رویه در نیش است تا اساتید مرحرتررم 

 نمرات را ثبت نمایند.
رسیدیم به تراژدی اعالم نمرات تروسرب 

 ۴۲ی  اساتید که قرار است بر اساس ماده
ی دانشگاه آزاد، نتایج امترحران  نامه آیین

هر درس، حداکثر تا یک هفته نرس از 
تاریخ برگزاری آزمرون اعرالم شرود و 

ی همین ماده، نتایج کلی  براساس تبصره
امتحانات هر نیمسال باید ترا قربرل از 

براشرد؛   شرو  نیمسال جدید اعالم شده
اما ما دانشجویان همواره منتظرر ثربرت 
نمرات تا اواسب ترم جدید توسب استراد 

 مربوطه هستیم.
حتی بعضاً دیده شده برای ثبت نرمررات 

شده، اما استاد نیام را   به استاد نیام داده
 دهد.  فقب دیده و جوابی نمی

نقدهایی هم به انتخاب اساتید وارد است 
 که شاید بعدها به آن بپردازیم.

ی نرردرد اعرترراض زدن بره  اما قصه
 نمره ...  

ی مورد نظر  دانشجو معموالً با دیدن نمره
شرود کره آیرا  دچار تردیدی بزرگ می
 اعتراض بزند یا خیر 

این تردید، ریشه در برخورد اساتیرد در 
مواجهه با اعتراض دارد؛ زیررا اسراتریرد 
معتقد هستند که اگر به اعتراض دانشجو 
رسیدگی شود، اعتبارشران زیرر سرؤال 

 رود.  می
اساتید در این مواقع چهار گزیرنره روی 

 میز دارند:
 بینند. یک( اعتراض را نمی

دو( اعتراض را دیده و به رویِ مربرارک 
 آورند.  خود نمی

ی کمرترری  سه( اعتراض را دیده و نمره
 کنند. برای دانشجوی بیچاره لحاظ می

چهار( اعتراض را به شورای امترحرانرات 
 دهند. ارجا  می

 
ی اول از نظرر مرنرطرقری  در سه گزینه

 دانشجو نباید درخواست اعتراض بزند.
ی آخر نیز برایرد گرفرت  ی گزینه درباره

ی  گویند باید نرروسره  معموالً اساتید می
اداری طی شود و باز هرم دانشرجرو را 

 گذارند. منتظر می
شرود   ولی خودمانیم؛ گاهی احساس مری

اساتید تعمداً در این مدت دانشرجرو را 
نیچانده و شورایی نیز در کار نیست و در 

زند  البتره   نهایت استاد تایید نهایی را می
 امیدواریم این احساس درست نباشد.

اگر شورایی هم در کار باشد، واض  است 
ی اداری رسرمراً یرک کرار  که نروسه

هرای  فایده و در راستای برروکرراسری بی
انتها و فرسایشی دانشگاه است  زیررا  بی

ی کارکنان آن بخش بره سرایرت  همه
دسترسی داشته و توانایی نهایی کرردن 

 نمرات در یک دقیقه را دارند.
خالصه که از طرف من به دانشرجرویران 
سالم برسانید و بگوییرد حراضرران بره 
غایبان برسانند که خبری از تغییر نمرره 
بعد از اعتراض زدن نیست  وقت خود را 

 الکی تلف نکنید 
هرا   حال سؤال این است که این کوتاهری

ی آموزشیار، چه در وظایف  چه در سامانه
کارکنان اداری دانشگاه، چه در انترخراب 
اساتید و چه در اعالم نمرات و اجررای 

 ی کیست؟  قانون بر عهده
هرا   آقایان مسئولی که از همین شهرریره

برای نشتیبانی سامانه حقوق دریرافرت 
کنید، چه حرکتی جز سر باز زدن از  می

 درخواست مراجعان زدید؟ 
چرا به جای ناسخگو برودن فرقرب بره 

اکتفا کردیرد،  »شه درست می«ی  جمله
اما زمانِ درست شدنش را اعالم نکردید؟ 
آیا یک بار شده جواب دانشجو را درست 

ها فقب در زمانِ  گیری بدهید؟ چرا سخت
دریافت شهریه از دانشجو است؟ آیا میز، 

 مصونیت دارد؟
 

آقایان محترم و بانوان گرامی مسرئرول، 
کنید همه چیز گل و بلربرل   اگر فکر می

است، کافی است به صورت رنردوم بره 
دانشجویان سر بزنید و از اخبار دانشگراه 
مطلع شوید؛ زیرا مدیران و معاونران بره 

 اند. شما آمار غلب داده
از دانشجوی دلسوزی که  تریبون نرقرد  

به شما را دارد این جمله را بشنوید: این 
 ها حق الناس است. قصور و کوتاهی

 
از شما خواستارم در اسر  وقرت، ایرن 

 مشکالت را آگاهانه برطرف نمایید.
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 خرزهره

 زهره شکراللهی 
 دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی

 از ننجره کالس سرک کشید و گفت:
هرایرش را  لرب »انرد؟ این ها چه گلی«

بیرون داد. از جای خودم بلند شدم و بره 
 های هرس نشده نگاه کردم. انبوه بوته

کش چادرم را راست و ریست کرردم و  
 حین نشستن گفتم:

 »خرزهره.«
استاد، خودکار را تاب داد و ابرروهرای  

 نازکش را باال انداخت:
 »چه اسمی «
هرای  هجوم بوی خرزهره و بروی کرا  

آب و خشک،  کرالس را نرر  همیشه بی
 کرده بود.

 استاد گفت: 
 »همه چیز گران شده جز ...  «

 آب دهانش را قورت داد.
 دانشجویی ماسکش را باالتر برد:

 »ها. حقوق«
استاد تا نشت میزش رفت و حرفرش را 

 خورده نخورده، ادامه داد:
بعد از این همه سال درس دادن، ده و «

 »خرده ای 
دانشجوی دختر، موهای جروانره زده از 

 مقنعه اش را، راست و ریست کرد:
 »وای «

 استاد به تابلوی سفید زل زد:
شود کرایه خانه و کررایره  اش می همه«

 »ماشین.

 دانشجوی نسر، کنار گوشش را خاراند:
 »یعنی آن همه درس، آخرش این «

 هایش را به هم فشار داد: استاد لب
سرال  %۲سال درس بخوانی،  /۲بله؛ «

 »هم درس بدهی.
دانشجوی دختر که موهایش از یرورش 
 بوی گل خرزهره خسته شده بود، گفت:

 »اید؟ برای همین مجرد مانده«
ی کالس که بریرد، اسرتراد  صدای خنده
 اش را جمع کرد: تلخنده

 »همه چیز گران است، جز درس «
دانشجوی نسر، ناهرایرش را روی هرم 

 گرداند:
 »گیرند. این همه نول از ما می«

نگاهم را از ننجره، بره روی درخرتران 
 های نر خرزهره دواندم. خسته کا  و گل

دلم چمن و گل رز خواست؛ بید مجنرون 
ناله  همه چیز بود؛ جرز  طلبید؛ استاد بی
 بوی خوش گل رز. 

استاد ماژیک را کشید روی وایت بررد . 
 قیژ  تندی صدا داد و ننوشت.

 اش را جمع کرد.  استاد خنده
بوی گل خرزهره دور کالس نیرچریرد و 
رفت روی خب کم رن  روی وایت بررد 

 نشست.
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 ریحانه مانیان 
شناسی  دانشجوی کارشناسی زیست

 سلولی و مولکولی 

 تواضع استادانه

شناسی سلولی و مولکولی؛ ترم جردیرد شررو   رشته زیست
شود و برخی اساتید با فروتنی خیلی زیاد، دانش خود را با   می

دهند و ما را شرمنرده  گذارند، زکات علم می  ما به اشتراک می
 کنند. سخاوت و کَرَمشان می

تجربه ثابت کرده است تعداد معدودی از اساتید زیادی به فکر 
 دانشجو و دانش او هستند، که جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

منتهای این اساتید را با دقت در  اینجانب هر جرعه از علم بی
کنم تا روز آن برسد و استفاده شود. هنوز وقت   ذهن مرور می

شان نرسیده ولی حتماً یک روزی به درد خرواهرنرد  استفاده
خورد و ما از علم نافع اساتید به نیکویی یاد خواهیم کررد و 

 گوییم یادش به خیر  هی می
این ماجرا تا جایی بیخ...، یعنی منظورم این است ترا جرایری 

کند که در امتحان الهی دانشگاه، باید عالوه برر   ادامه نیدا می
بهایی که استاد معرفی  ی خود، نگاهی هم به کتاب گران جزوه

کرده است بیندازیم. کتابی منقش به نام خود استاد که بسیار 
 ارزشمند است.

البته کتاب این معدود اساتید هم ماجراهای خود را دارد و 
هرای نراقرص  مثال آنان است. اینکه از جرزوه نشانگر هنر بی

کند، کتابی گرردآوری  نظمی فغان می  دانشجوها که در آن بی

کنی، هنر نیست؟ این اساتید با فروتنی تمام، ویراستراری آن 
گیرند و با ثبت کردن کتاب به نام خود،   جزوات را بر عهده می

شوند که آبرویش نرود با آن جرزوه   سپر شخصیت دانشجو می
 نوشتنش 

اینجانب از طرف تمام دانشجویان، مخصروصراً دانشرجرویران 
نویس از این فروتنان کمال تشکر را دارم و از  نظم بازیگوش بی

خب بنویسریرد  دانشجویان درخواست دارم اقالً جزوه را خوش
 بلکه استاد به زحمت نیفتند.

ناگفته نماند این استادهای متواضع حتی گاهی برای کمک به 
شران دعروت  دانشجو، از او برای همکاری در نوشتن مرقرالره

کنند و برای درخشش اسمش او را زیرگرروه خرود قررار  می
دهند. چه فرقی دارد که استاد مقاله بنویسد یا دانشرجرو؟  می

مهم دیده شدن دانشجو در جمع جوینردگران عرلرم اسرت. 
متسسفانه دانشجویان ما اصالً متواضع نیستند و مردام حرس 

 کنند حقشان ضایع شده. می
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 عملیات انتخاب واحد
به مناسبت فرا رسیدن ایام انتخاب واحد با سامانه 

 فخیمه آموزشیار 

 محدثه مطهری
 دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری 

نطق نیش از دستور : این یادداشت در اولین شماره نشرریره 
برای اولین بار منترشرر  //۱۴مرصاد، یعنی شماره ناییز سال 

جایی که از سال گذشته تا االن نه تنها شاهد تغییر  شد. از آن
مثبت و بهتر شدن سامانه آموزشیار در امر انرترخراب واحرد 

ریزی روزها و ساعات انرترخراب  ایم، بلکه حتی در برنامه نبوده
خورد؛ لذا مجردداً ایرن  واحد هم تغییر چندانی به چشم نمی

 یادداشت را در این شماره نیز منتشر کردیم.
 

هر ساله بطور معمول دو بار فرایند انتخاب واحد در هر واحرد 
افتد که با توجه به ضربتری برودن ایرن  دانشگاهی اتفاق می

یراد  »جَن  انتخاب واحرد«فرایند، دانشجویان از آن با نام 
ترمریران  ترمیان از گوالخ کنند. در این جن  معموالً اندک می

هرا  ترمی خورند که خب طبیعی است. همان گوالخ شکست می
اند دیگر  تازه االن هم برا  ترم بوده هم باالخره یک روزی اندک

کلی جراحت سنگین و اعصابی داغان آن چارتا واحد وامانرده 
شرونرد   طوری نیروز مری کنند. فکر نکنید همین را انتخاب می

 خورند. خون دل عزیزانم، خون دل می
آید، سالیان سال نیش )همریرن سره سرال  شما یادتان نمی

نیش( سازمان مرکزی دانشگاه آزاد دید انگار دانشجویان آزاد 
 شوند و این  ها در زمینه انتخاب واحد اذیت می کمتر از دولتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هرا دارنرد نرول  تبعیض اصالً درست نیست. باالخره این بچه
ها کمتر داشته باشند. لذا بره  دهند و نباید چیزی از دولتی می

تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اعالم کرد از ترم بعد هیچ واحد 
دانشگاهی حق ندارد از سایت خودش برای انرترخراب واحرد 
استفاده کند و همگی باید به سایت فخیمه آموزشریرار کرو  
کنند. البته دالیل منطقی دیگری هم داشتند که محل بحر  

 ما نیست.
آباد نیز ناچار شد سر  های بسیار، دانشگاه نجف نس از مقاومت

 تسلیم فرود آورد و شد آنچه... آه 
هجری شمسی )این سنه را تازه یاد گررفرتره  ۱633در سنه 

هرایری بررای  بودم، دوست داشتم یک جایی بگویم(، اطالعیه
دانشجویان ارسال شد که نحوه کار با سایت فخیمه آموزشیرار 

رساند، ولی جدیدالورودها احتماالً با این رونرد  را به اطال  می
غریب هستند. اکنون به اختصار مراحل ورود بره سرایرت و 

التحصیل  دهم، باشد که فارغ فرایند انتخاب واحد را توضی  می
 ترم ۱3شویم بعد از 

ترین نکته، زمان انتخاب واحد است که هر ترم از قربرل  مهم
های خرخوان کالستران  شود. تو را به ورق ورق جزوه اعالم می

 »روز «قسم، یکبار از کانال دانشگاه یا همان سایت آموزشیار 
انتخاب واحدتان را چک کنید و دهان مرا را برا  »ساعت«و 

اتوبان غیرهمسطر   »انتخاب واحد ورودی فالن کیه؟«سؤال 
 چهاربانده نکنید. تشکر.

 و اما مراحل عملیات انتخاب واحد 
نیش از آغاز، تمهیدات الزم را مهیا فرمایید و نشت سیسترم، 

توان بره دمرنروش  سنگر بگیرید. از جمله تمهیدات الزم می
گاوزبان، مقداری قرص آرامبخش، دو نار  آب یرخ، یرک  گل

 دستمال برای بستن به سر و ... اشاره کرد.
برای آغاز عملیات سر ساعت معیّن وارد سرایرت آمروزشریرار 

 شوند.  ها نر می شوید. دیر وارد شوید، استاد خوب
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 )طنز (

طروری کره  منظورم ظرفیت کالسشان است. البته هرمریرن
اند که  اند سایت ساخته گذارند وارد شوید  کلی خر  کرده نمی

 شمای دانشجو فرت وارد سایت شوی؟ خیر  آداب دارد.
ابتدا در صفحه اول باید روی گزینه دانشجو بزنید، سپس برای 
اینکه سایت مطمئن شود شما دانشجو هستید و مثالً رانرنرده 
اسنپ یا آشپز رستوران هتل یا حتی از فضانوردان ایسرترگراه 

خواهد شماره دانشجویی  المللی فضایی نیستید، از شما می بین
و یک کد رمز که آن نایین است را وارد کنید؛ سپس سه برگه 

رساند کره  تعهد و تسییدیه و تهدیدیه به سمع و نظرتان می ۱آ
یا باید بپذیرید یا قید تحصیل را بزنید؛ سپس در صفحه برعرد 

خواهد دوباره شماره دانشجویری،  کاری از شما می جهت محکم
یک رمز خصوصی و یک رمز عددی که نایین نوشته شرده را 

گوید یک رمزی از  وارد کنید؛ سپس در صفحه بعد به شما می
شود تا وارد کنید.  برایتان ارسال می »آیگپ«طریق انلیکیشن 

یرا «دهرد کره  در این مرحله سایت با جدیت اخرطرار مری
و برا نرگراه بره قریرافره   »کنید یا ... انلیکیشن را نصب می
یا دو دیقه بشیرنریرد یره چرایری «دهد دانشجویان ادامه می

جا رمز رو تقدیرمرترون  بخورید، یه خستگی در کنید تا همین
انصافاً هیچ دانشجویی حین عملیات انترخراب واحرد  »کنیم.

شود، از سلول به سلول صرورتشران  شوخی موخی سرش نمی
 چکد. غضب می

نس از اندکی صبر و نوشیدن چند لیوان آب خرنرک، رمرز 
ندیدار گشته و باالخره ننل کاربری شخصی شما در آموزشیار 

 شود. به شما نمایش داده می
وجرو  به همین خطوط منحنی وایفای قسم ما رفتریرم نررس

هم چنین   MI6و CIAهای سرّی واجا،  کردیم، گفتند سایت
باری برای ورود به سایتشان ندارند. ضمن اینکه  مراحل مشقت
خورد که بخواهرد  ما به درد چه کسی می ۱۱و  /۱چارتا نمره 

 خرورد  وارد ننرل مررا شرود؟ کره اگررر برره درد کسررری مری
 
 

 مطرمئرن براشیرد 
 رفتیم  خودمان می

 فروختیمشان می
 و نرولش را بره 
 زخرم زندگری 
 زدیم. واال  می 

 اگررر کرسرری
 بتواند این مراحل 
 را بره سرالمرت بگرذراند  

و بر اعصاب خود مسلب شود و ادامه دهد، تازه وارد فررایرنرد 
شود. این مرحله بره قردری جرانرکراه و  نرداخت شهریه می

بینم، زیرا  فرسا است که امکان تشری  آن را در خود نمی طاقت
 احتمال دارد حین تشری  از هم بگسلم، لذا بگذریم.
رسند. ولری  بازماندگان این مرحله به مرحله انتخاب واحد می

هرا  این نایان ماجرا نیست، چون وقتی شرو  به زدن کد درس
ظرفیت این کالس تکمریرل شرده «کنی، با جمله عجیب  می
شوی و این خود نشانگر حضور اجنه و از ما  مواجه می » است.

نررسری آیرا  بهتران در دانشگاه است. چرا که از هر کس مری
نره، «شرنروی:  موفق به انتخاب واحد شده یا نه، ناسرخ مری

و برا هرر نررسرش،  »دینسمیدبتیدشلمخدتنشراثمگضچونا...
 شود. تان افزوده می وننج فحش جدید به دایره واژگانی سی

در انتها ناچار به بستن سایت و بستن امید به حذف و اضافه و 
شوید، نه چیزه ...   شوید و بعد تمام می اضافه شدن ظرفیت می

 شود، عملیات. تمام می
البته همه آنچه ذکر شد در صورتی است که شما اصالً بتوانید 
وارد سایت شوید. منتها بدلیل فوق هوشمند بودن سرایرت و 

 داشتن فناوری شوتین  دانشجو، عمراً بتوانید وارد شوید.
جَنرگری ترمرام «اگرچه این فرایند برای دانشجویان به مثابه 

های فراوان است، ولی بررای سرایرت  با کشته و زخمی »عیار
اسرت  »جُنگی تمام عریرار«آموزشیار و بقیه چیزی شبیه به 

 البد 

 کاریکاتورِ آموزشیار با سرعت نور
 اثر آتنا مزروعی
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 سیلی سبز

 یراقی  ستایش گرکشاعر : 
 دانشجوی کارشناسی پرستاری  

 ی ناخن آرشه
 بر تخته . . . . . . . . . . . ررررررررررررررررررر سیاه

 افکاری کفن نوش گچ.
 ی جبر، ترکه

 قفس آزادی،
 ها دَوَران مردمک
 و سکوتی

 که غوغا کرده بود.
. 
. 
. 

 ذهنی خسته از آموختن نادانی
 سیلی سبز؛
 ی دفتر نقش بست: بر گونه

 ی دویی که ننج شد ... و دو به عالوه
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 پیکر امپریالیسم 

 غسان کنفانی شاعر : 
 فرزانه عشوریون :  مترجم

دانشجوی کارشناسی آموزش 
 زبان انگلیسی 

Imperialism has laid its body all over 

the world its head in  Eastern Asia.  

Its heart in the Middle East, its arteries 

reaching Africa and Latin America.  

Wherever you strike it you damage it 

and you serve the world revolution. 

Ghassan kanfani  

 امپریالیسم نیکرش را بر تمام جهان گسترانده. 
سرش را در آسیای شرقی، قلبش را در خاورمیانه، 

 اند. هایش تا آفریقا و آمریکای التین رسیده رگ
بیند و  در هر کجا علیه آن مبارزه کنید آسیب می

توان به انقالب جهانی خدمت  طور است که می این
 کرد. 

The body of imperialism  



در صورتی که دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد هستید، در صورت 
را  QR Codeتمایل جهت همکاری  با نشریه مرصاد می توانید 

 اسکن یا بر روی آن کیلیک کنید

https://survey.porsline.ir/s/m22GFIQg

