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دانشگاهی برای تمام ذائقه ها
معرفی مجموعه های دانشجویی دانشگاه فردوسی

صفحه 2

وقایع اتفاقیه در بوته نقد
گزارش دومین نشست هم اندیشی نشریه وقایع اتفاقیه

صفحه 3

ــی در دانشــگاه فردوســی  ــه ســبب قبول ــا کنــون بارهــا ب حتمــا ت
تبریک هــای دوســت و آشــنا شــامل حــال تــان شــده اســت، لــذا 
از تبریــک و مقدمــات مــی گــذرم و ســراغ اصــل مطلــب مــی روم. 
اگــر صرفــا به دانشــگاه آمــده اید کــه خــوش بگذرانیــد، واحدهایی 
را پــاس کنیــد و در انتهــا مدرکــی بگیریــد نــه هیــچ چیــز دیگــر، 
بهتــر اســت زحمــت خوانــدن ادامــه ی متــن را بــه خــود ندهیــد و 
وقــت ارزشــمند خــود را تلــف نکنیــد. امــا اگــر بــه دانشــگاه آمــده 
ایــد تــا عــاوه بــر درس خواندن مســائل جدیــدی را تجربــه کنید، 
بیشــتر یــاد بگیرید و بیشــتر رشــد کنیــد و در نهایت بــرای زندگی 
بهتــری در جامعــه آمــاده شــوید، زحمــت خوانــدن ادامــه ی متــن 

را بــه جــان بخریــد.
فعالیــت هــای دانشــجویی ورای حــوزه ی آموزشــی و پژوهشــی، نــه 
تنهــا در ســطح دانشــگاه باعــث پویایــی فرهنگــی دانشــگاه می شــود 
ــه عرصــه فعالیــت هــای دانشــجویی  ــا ورود ب بلکــه دانشــجویان ب
می آموزنــد مســائل و مشــکات مرتبــط بــا زیســت دانشــجویی را از 
طریــق فعالیت هــای مدنــی و فرهنگــی پیگیری نماینــد. عاوه بــر این 
فعالیــت هــای فرهنگــی و فوق برنامه در ســطح دانشــگاه، باعث رشــد 
خودآگاهــی و تقویت ســطح تفکــر دانشــجویان بــرای ورود قدرتمندتر 
بــه جامعــه در آینــده مــی شــود. در واقع دانشــجویان با مشــارکت در 
فعالیــت های دانشــجویی با مفاهیمی هــم چون سیاســت ورزی و نقش 
سیاســت در اداره اجتمــاع، پرسشــگری و نگــرش انتقادی بــه پدیده ها، 
تحلیــل مســائل مختلــف، شــناخت اولویــت هــای فرهنگــی، نســبت 
رشــته تحصیلی بــا معــادالت موجــود در جامعه و... آشــنا می شــوند و 

پــس از ورود بــه جامعــه نیــز پیگیــر ایــن مســائل خواهنــد بود.
مفاهیــم آموزشــی و ســرفصل های درســی در رشــته هــای تحصیلی 
مختلــف و حــوزه هــای گوناگــون در دانشــگاه بیــش از حــد تئوریک 
ــه در  ــوق برنام ــای ف ــت ه ــه فعالی ــا ورود ب ــا ب ــذا صرف اســت و ل
ــی داشــت و  ــن عمل ــوان تمری محیــط دانشــگاه اســت کــه مــی ت
بــا کار حرفــه ای رو بــه رو شــد. دانشــجویانی کــه در عرصــه هــای 
مختلــف فعالیــت داشــته انــد و بســتر ورود عملــی و تمریــن تجربی 
بــرای آن هــا فراهــم بــوده اســت، بعــد از اتمــام تحصیــات خــود به 
واســطه تجربیاتــی کــه از فعالیــت دوران دانشــجویی دارند بــه راحتی 
وارد کار حرفــه ای در زمینــه هــای مــورد عاقــه خــود مــی شــوند. 
بــه عنــوان مثــال انتشــار نشــریات دانشــجویی در ســطح دانشــگاه از 
جملــه مــواردی اســت کــه ورود بــه آن بــه مثابــه تمریــن عملــی 
بــرای ورود بــه روزنامــه نــگاری حرفــه ای در ســطح جامعــه اســت. 
امــروزه بســیاری از کســانی کــه در رســانه هــای موجــود در کشــور 
مــا بــه فعالیــت مــی پردازند، کســانی بــوده انــد کــه روزگاری پیش، 
فعالیــت رســانه ای و مطبوعاتــی خــود را از دانشــگاه آغــاز کــرده اند.

یادگیــری کار گروهــی و حــس نــاب ناشــی از تعلــق خاطــر به یک 
مجموعــه و کار جمعــی، پذیرش مســئولیت و مدیریــت بحران های 
مختلــف، بهبــود ســطح روابــط اجتماعــی بــه دنبــال رویارویــی بــا 
افــرادی بــا ســایق و تفکــرات گوناگــون تنهــا بخشــی از مزایــای 
تجربــه ی حضــور و فعالیــت در مجموعه هــای دانشــجویی موجود 
در دانشــگاه اســت. چکیــده وار مــی تــوان گفت کســب تجربه هایی 
کــم نظیــر حتــی بــه قیمــت برخــی اشــتباه هــا در مجموعه هــای 
ــرای  ــری ب ــل ت ــر و کام ــری بهت ــه پذی دانشــجویی، باعــث جامع
فــرد مــی شــود کــه کیفیــت زندگــی او در آینــده و محیــط بیــرون 
دانشــگاه را افزایــش مــی دهــد. شــاید اظهاراتــی این چنینــی حتی از 
زبــان کســی از جنــس خودتــان بــرای شــما گزافــه باشــد امــا حتی 
اگــر ســخن دانشــجویی کــه ســابقه ی چندیــن ســال فعالیــت در 
مجموعــه هــای دانشــجویی مختلــف را دارد، نمی پذیریــد؛ خودتان 
فعالیــت هــای فــوق برنامــه ی دانشــجویی و تشــکیاتی را تجربــه 
کنیــد تــا نــه تنهــا گفتــه هــای فــوق را تاییــد کنیــد بلکــه خودتان 

نیــز در آینــده در ایــن راســتا قلــم بزنیــد.
دانشــگاه فردوســی در مقایســه با ســایر دانشــگاه ها، بســتر مناسبی 
بــرای فعالیــت هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، علمــی و هنری 
دارد بــه گونــه ای کــه مــی تــوان ادعــا کــرد بــرای هــر ذائقــه ی 
فکــری، نهــاد خاصی بــرای فعالیــت متصور اســت، از ســازمان هایی 
چــون ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی و بســیج دانشــجویی 
ــاوت، از انجمــن  ــری متف ــای فرهنگــی و هن ــون ه ــا کان ــه ت گرفت
علمــی گرفتــه تــا شــورای صنفــی و در نهایــت تشــکل هایی چــون 
جامعــه اســامی، انجمــن اســامی دانشــجویان و انجمــن اســامی 
دانشــجویان نواندیــش. شــاید نخســتین پرســش در مواجهــه با این 
مجموعه هــای دانشــجویی، ایــن پرســش باشــد کــه چــه تفاوتــی 
ــد؟  ــردی دارن ــه رویک ــدام چ ــر ک ــود دارد و ه ــا وج ــان آن ه می
بــرای پاســخ بــه این پرســش از هــر مجموعــه ی دانشــجویی تقاضا 
کردیــم تــا معرفــی کوتاهــی از خــود داشــته باشــد؛ در ادامــه بــا هر 

کــدام از آن هــا آشــنا خواهیــد شــد.
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فقط “دانشجو” نباشید!

نگاه ویژه: 
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ثبت نام هفدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از اول مهر ماه آغاز می شود

بــه نقــل از ایســنا: مســئول خانــه نشــریات دانشــگاه فردوســی، مهــدی حافظــی از آغــاز ثبــت نــام هفدهمیــن جشــنواره نشــریات 
ــکاری  ــا هم ــجویی ب ــریات دانش ــنواره نش ــن جش ــه هفدهمی ــن نام ــر داد. در آئی ــی خب ــگاه فردوس ــی دانش ــجویی داخل دانش
ــه  ــام الکترونیکــی در جشــنواره و اضاف ــت ن ــن آن ثب ــه مهم تری ــه اســت ک ــادی صــورت گرفت ــرات زی اصحــاب نشــریات تغیی
ــن جشــنواره در  ــه ای ــی شــده اختتامی ــدی پیــش بین ــان بن ــر اســاس زم ــه جشــنواره مــی باشــد. ب ــر ب ــار برت شــدن بخــش آث

هفدهــم آذرمــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد.
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ــدار شــدن حــس  ــا بی ــی ب ــد. برخ ــی کنن مشــترک کار م
ــی  ــرای شــنیدن صــدای شــادی و رهای ــم درونشــان ب هفت
بــه محلــه هــای حاشــیه شــهر مــی رونــد و برخــی ســایه 
بــه ســایه در کانــون تئاتــر زندگــی را تمریــن مــی کننــد. 
ــه  ــه پل ــور مــی ســازند و پل عــده ای نردبامــی از جنــس ن
ــد و مجتمــع کانون هــا  ــورق مــی کنن ــه افــاک را ت صحیف
ــرد  ــی از گ ــد و برخ ــی بندن ــن م ــرآن آذی ــام ق ــه ن را ب
وخــاک بیــن کتــاب هــا نفســی تــازه مــی گیرنــد تــا انســان 
در هیاهــوی عصــر شــتاب، در هــوای روشــنی یــک فنجــان 
ــگ را ذره ای  ــی فرهن ــی بنوشــد. خواســتند جــای خال دانای

کانــون هــا »مهدویــت« چــراغ انتظــار را روشــن مــی دارد 
ــیند؛ در  ــی نش ــا م ــه تماش ــان را ب ــوم کهکش ــون نج و کان
ایــن میــان کانــون فیلــم و عکــس لحظــه هــا را در قــرب 

جاودانگــی ثبــت مــی کنــد.
تفکــر، پرنــده ای کوچــک بــود، از دل اتحــاد خانــواده 
ــا در آســمان  ــد ت ــرون آم ــری بی ــای فرهنگــی هن کانون ه
ــار  ــدد. افتخ ــی بپیون ــان توانای ــن کم ــه رنگی ــش ب کوش
آفرینــی مســتمر خانــواده کانــون هــای فرهنگــی در ســطح 
ــای  ــع کانون ه ــواده مجتم ــا و خان ــن مدع ــواه ای ــور، گ کش
فرهنگــی و هنــری دانشــگاه فردوســی چشــم بــه راه 

ــت. ــد اس ــه من ــجویان دغدغ دانش

زهرا ساالری
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گوشــه ای دنــج در دانشــگاهی بــزرگ کــه بــه نــام 
ــجویانی  ــده، دانش ــذاری ش ــوس نامگ ــد ط ــم خردمن حکی
جمــع  دانشــجویی  کامــا  ســاختمانی  در  دغدغه منــد 
ــرای فروریختــن دیوارهــای  ــد. دانشــجویانی کــه ب شــده ان
ســربی قــرن آهــن و دود گاهــی سرشــان را بــر روی شــانه 
ــر  ــام رضــا پ ــون ام ــه در کان آرامــش گذاشــتند و کبوتران
ــرای هدفــی  ــار هــم ب ــا هــر عقیــده و تفکــری کن ــد. ب زدن

ــانی را  ــدت انس ــود! وح ــهم خ ــه س ــس ب ــد، هرک ــر کنن پ
فریــاد برآوردنــد و برچســب هــای عارضــی نــژاد و ملیــت 
را کنــار زدنــد. شــاید وجــه مشــترک اعضــای کانــون ملــل 
دغدغــه و مهــر انســانی باشــد. آن هایــی کــه دغدغــه ادبی 
داشــتند پــا بــه پــای هــم قــدم نهادنــد و همــت گزاردنــد 
ــون  ــراغ کان ــد و چ ــی نمان ــزل خال ــول غ ــا دانشــگاه از ق ت
شــعروادب را روشــن کردنــد. در روزهــای ســرد شــهر، بــاز 
هــم کســانی هســتند کــه بــا صــدا یــا بــا ســکوت خنیاگری 
عشــق مــی کننــد تــا هنــر گــوش بــه گــوش منتقــل شــود؛ 
نــام کانــون موســیقی را بارهــا خواهیــد شــنید. در مجتمــع 

شورای صنفیبسیج دانشجوییانجمن اسالمی دانشجویان نواندیشانجمن اسالمی دانشجویان

ایــده اولیــه تاســیس انجمــن اســامی دانشــجویان را 
ــگاه  ــی دانش ــای مذهب ــای نیروه ــاش ه ــه ت ــوان ب می ت
تهــران در ابتــدای دهــه 1320 بــرای شکســتن جــو 
غالــب مارکسیســتی دانســت. بــا گســترش نهضــت 
اســامی، دانشــجویان مســلمان در ســایر دانشــگاه هــا نیــز 
ــن اســامی  ــب انجم ــت خــود در قال ــاماندهی فعالی ــه س ب
پرداختنــد. بــه طــوری کــه مــی تــوان یکــی از اصلــی تریــن 
ــی  ــاب اســامی را دانشــجویان انقاب ــروزی انق ــل پی عوام
انجمــن اســامی دانســت. مهــم تریــن محــور هــای فکــری 
ــام  ــوان اس ــی ت ــان را م ــامی در آن زم ــای اس انجمن ه
ــن  ــه ای ــی دانســت ک ــت خواه ــام و عدال ــط ام ــی، خ گرای
محورهــا هــم اکنــون نیــز بــه صــورت مکتــوب در مرامنامه 
تحکیــم موجــود مــی باشــد. مهــم تریــن رخدادهایــی کــه 
ــا آن  در تاریــخ انقــاب اســامی، انجمــن هــای اســامی ب
عجیــن بــوده اســت را می تــوان در حوادثــی چــون تســخیر 
ســفارت آمریــکا، انقــاب فرهنگــی، تشــکیل ســپاه و جهــاد 
ســازندگی، پیــروزی در مجلس ســوم، شــکل گیــری جنبش 

ــت. ــر 78 دانس ــرداد و 18 تی دوم خ
ــی  ــی »انجمن ــر ســه وجــه معنای ــه ب ــن مجموع ــت ای هوی
ــودن« اســتوار  ــودن« و »دانشــجویی ب ــودن«، »اســامی ب ب
ــط  ــرم رواب ــر ســاختار و ف ــودن ناظــر ب ــی ب اســت. انجمن
ــه  ــدی ب ــا پایبن ــاال و ب ــه ب ــن ب ــه از پایی ــه ک در مجموع
عقانیــت جمعــی اســت و بــه همیــن دلیــل همــه ی اعضای 
تشــکیات بــا یکدیگــر برابــر هســتند و حــق نقــد و نظــر 
دارنــد. اســامی بــودن ناظــر بــه هویــت دینــی و اعتقــاد 
فعالیــن ایــن مجموعــه بــه اســام بــه عنــوان دینــی الهی و 
نســخه نهایــی بشــر بــرای ســعادت و بهــروزی اســت کــه 
در رفتــار فــردی و تشــکیاتی اعضــا دیــده مــی شــود. در 
ــه هویــت صنفــی  ــودن نیــز ناظــر ب نهایــت دانشــجویی ب
فعالیــن ایــن مجموعــه مــی باشــد و مــا را ملــزم می کنــد 
تــا در تمامــی مراحــل دغدغــه و تصمیم گیری هــا در 
ــت دانشــجویی داشــته باشــد و ماحظــات  مجموعــه هوی
ــن  ــجویی در ای ــع غیردانش ــای ذی نف ــروه ه ــع گ و مناف

مجموعــه نقشــی نخواهــد داشــت.
مــا نیــز در انجمــن اســامی دانشــجویان بــر اســاس آن چه 
ــم و گفتمــان انجمــن اســامی  گفتــه شــد، عمــل کــرده ای
ــی،  ــی، آزادی خواه ــت خواه ــور عدال ــار مح ــامل چه ش
اســتکبار ســتیزی و فراجناحــی بــودن را مطابــق ســه دهــه 
اصلــی فعالیــت انجمــن ها )یعنــی دهــه هــای 50، 60 و 70( 

ــم. ــرار داده ای ســرلوحه ی خــود ق

ــد و  ــگاه باش ــان در دانش ــای اول حضورت ــاید روزه ش
ــید در  ــرده باش ــپید ک ــی س ــا موی ــل م ــم مث ــاید ه ش
ایــن دانشــگاه ســبز! امــا اگــر کمــی در جریــان فضــای 
ــه  ــد ک ــی دانی ــید، م ــگاه باش ــروز دانش ــروز و ام دی
امــروز دانشــگاه دوبــاره پــس از ســال هــا زنــده شــده 
و در مســیر اصلــی خــود قــرار گرفتــه اســت. مســیری 
ــجو را در  ــت و دانش ــعور اس ــور و ش ــر ش ــه سراس ک

ــد. ــی ده ــرار م ــود ق ــی خ ــگاه اصل جای
ســردمدارن  و  پیشــگامان  عنــوان  بــه  دانشــجویان 
ــت  ــه سیاس ــورد توج ــواره م ــی، هم ــم مل ــوادث مه ح
مــداران و مهــره داران بــازی سیاســت هســتند، امــا بــا 
مطالعــه تاریــخ و وقایــع آن مــی تــوان بــه نقــش عمــده 
دانشــجویان در شــکل گیــری و حیــات رویدادهــای 
ــجویانی  ــرد. دانش ــی ب ــی پ ــی و اجتماع ــی، فرهنگ سیاس
ــه  ــد. ده ــزه ان ــتیاق و انگی ــد و اش ــز از امی ــه لبری ک
30 و 40 قبــل از انقــاب اســامی و دهــه 70 و 80 
ــوان دوران شــکوفایی جنبــش   پــس از انقــاب را مــی ت
دانشــجویی دانســت. در اواخــر دهــه 70 به لطــف دولت 
ــجویان  ــت دانش ــرای فعالی ــب ب ــتری مناس ــت، بس وق
ــروز  ــا ام ــد. ام ــا ش ــد مهی ــه من ــب ذوق و دغدغ صاح
ــادآوری شــان  ــر اســت ی ــه بهت ــی ک ــس از ســال های پ
نکنیــم، دوبــاره خــون حیــات در رگ هــای دانشــگاه بــه 
جریــان افتــاده اســت. قلــب تپنــده جنبــش دانشــجویی، 
در بســتر انجمــن هــای اســامی دانشــجویان نواندیــش 

ــد. ــی تپ ــهد م ــی مش ــگاه فردوس ــروز در دانش ام
ــس  ــروز پ ــش ام ــحویان نواندی ــامی دانش ــن اس انجم
دارد  افتخــار  تشــکیل خــود،  از  2 ســال  از حــدود 
تــا پرچمــدار جنبــش دانشــجویی و آرمــان هــای 
ــگاه  ــجویان در دانش ــی دانش ــاح طلب ــی و اص حق گرای
ــن  ــر انجم ــک دفات ــدون ش ــد. ب ــهد باش ــی مش فردوس
ــرای  نواندیــش در دانشــکده های مختلــف دانشــگاه پذی
سیاسي،  تشکیات،  گانــه   7 هــای  کمیتــه  در  شــما 
حقوق  و  عمومي  روابط  پشتیباني،  آموزش،  فرهنگي، 
ــما  ــای ش ــدی ه ــه و توانمن ــاس عاق شهروندي براس
در گســترش مــردم ســاالری دینــی، ایجاد بســتری 
ــف  ــای مختل ــان اندیشه ه ــل می ــرای تعام ــب ب مناس
و تامیــن و حفظ آزادي هاي مصرح در قانون اساســی، 
تــاش در جهت بازخواني آرای متفکرین اسامي معاصر 
دانشــگاه  در  گفت و گــو  و  مفاهمه  فرهنگ  گسترش  و 

ــود. ــد ب خواه

نظام هــای نوپــا از شــرق تــا غــرب و از شــمال تــا جنــوب عالم، 
بــرای دفــاع و حراســت از نظــام خــود، اســتراتژی مشــترکی 
دارنــد. نهادهایــی بــر مبنــای نظــام موجــود و بــا هــدف حفظ، 
ــکیل  ــور تش ــا در کش ــترش آرمان ه ــط و گس ــت، بس تقوی
می دهنــد. بســیج نیــز جوششــی از درون نظام اســامی اســت 
کــه ســازندگان آن مردمــی هســتند که بــر پایــه ی تعالیم ناب 
اســام در جهــت عملیاتــی کــردن اســتراتژی ثبــات و بســط  
نظــام اســامی، برداشــتن موانــع حرکــت رو به جلــوی انقاب 
اســامی و تربیــت فکــری و عملــی جوانــان گام برمی دارنــد.

بســیج دانشــجویی بــه عنــوان بــی ماننــد تریــن نهــاد انقابــی 
همــواره بــه دنبال بســط و گســترش فضــای علمی و فکــری در 
زیــر پرچــم اصــول نــه شــرقی وغربــی اســت و بــا پرداختن به 
صحنــه ی مبــارزه عملــی زندگــی و شــهادت و جهاد، رســالت 
خــود را در تربیــت نیروهــای جــوان انقابــی ادامــه مــی دهــد. 
بســیج دانشــجویی در عیــن آن کــه یــک تشــکل نظــم  یافته و 
برخــوردار از ســازمان دهی اســت، نــه در جناح هــای سیاســی، 
ــازمان های  ــب س ــود را رقی ــه خ ــود و ن ــل می ش ــم و ح هض
ــر  ــا ه ــجویی ب ــر دانش ــمارد. ه ــارف می ش ــجویی متع دانش
ــاب و  ــای انق ــه ارزش ه ــد ب ــر پایبن ــی، اگ ــلیقه ی سیاس س
آمــاده ی حضــور در عرصــه ی مبــارزه ی فرهنگــی و سیاســی با 
اســتکبار و ایــادی آشــکار و نقابدار آن اســت، عضوی از بســیج 

دانشــجویی بــه شــمار مــی آیــد.
ــر روی دوش بســیج دانشــجویی  ــی ب ــان  فعل ــه در زم آنچ
ــه  ــتکبار و مقابل ــا اس ــارزه ب ــاب، مب ــت از انق ــت صیان اس
ــگاهی  ــه ی دانش ــادی در عرص ــری و اعتق ــات فک ــا انحراف ب
به عنــوان مبــدأ تحــوالت کشــور اســت. بســیج دانشــجویی 
ــامی  ــاب اس ــات در دوران انق ــه آزمایش ــواره در عرص هم
ماننــد فتنــه 88 شــجاعانه بــه قیــام بــر خواســته و بــا زبــان 
فصیــح و اســتدالل منطقــی در مواجــه بــا فریــب خــوردگان 
و مــزدوران خارجــی ایســتادگی کــرده و دلیرانــه جمهــوری 

ــده اســت. ــان رهانی ــگال آن اســامی را از چن
ــر و  ــش فک ــه در دوران جوش ــت ک ــوان گف ــی ت ــان م در پای
اندیشــه بســیج دانشــجویی بــا فعالیــت مســتمر خود پیوســته 
در خدمــت اســام و جامعــه دانشــگاهی بــوده و همــواره طبــق 
ایــن فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در پی رشــد و شــکوفایی 
دانشــجویان حرکــت کــرده اســت: »شــما دانشــجویان انقابی 
بایــد دائمــاً هشــیار باشــید. معــارف دینــی خــود و معــارف 
ــل  ــد. مث ــق کنی ــد تعمی ــه می توانی ــود را هرچ ــی خ انقاب
ــده و در  ــر و نفوذکنن ــد، نفوذناپذی ــوالد، زبرالحدی ــای پ پاره ه

مقابــل دشــمن، برنــده و بــا اراده ی قــوی باشــید.«

شــورای صنفــی دانشــجویان یکــی از تشــکل هــای 
دموکراتیــک دانشــجویی اســت کــه بــا امــکان مشــارکت 
خوابــگاه(  یــا  )دانشــکده  واحــد  دانشــجویان  تمــام 
نمایندگان)دبیــران(  انتخــاب  بــا  ســپس  و  تشــکیل 
ــود.  ــکیل می ش ــگاه تش ــزی دانش ــورای مرک ــا، ش واحده
ــات  ــری مطالب ــه پیگی ــن مجموع ــه ای ــن وظیف اصلی تری
ــای  ــوزه ه ــجویان در ح ــی دانش ــت های صنف و درخواس
فرهنگی-اجتماعــی  و  پژوهشــی  آموزشــی،  رفاهــی، 
دانشــگاه  دانشــجویان  صنفــی  شــورای  می باشــد. 
فردوســی مشــهد پــس از ســال هــا تعطیلــی بــا برگــزاری 
ــاری دیگــر تشــکیل شــد  ــات در ســال گذشــته ب انتخاب
ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــاه 1395 فعالی ــن م و از بهم
ــود را  ــختی های خ ــال ها، س ــس از س ــدد پ ــاز مج آغ
ــان و  ــادی از زم ــش زی ــه بخ ــوی ک ــه نح ــت، ب داش
ــرژی منتخبیــن ایــن دوره صــرف ایجــاد ســاختارهای  ان
ــز  ــا و تجهی ــی واحده ــر در تمام ــت دفات ــی، دریاف داخل
آن هــا شــده اســت. مســئله بســیار مهــم دیگــری کــه 
ــی  ــن مســیر انجــام شــد شناســاندن شــورای صنف در ای
بــه مدیــران مختلــف دانشــگاه و تبییــن جایــگاه شــورای 
صنفــی در رونــد تصمیــم ســازی هــا و تصمیــم گیری هــا 
بــود، اتفاقــی کــه بــا حمایــت رئیــس دانشــگاه و معــاون 

ــد. ــهیل ش ــجویی تس دانش
ــذرد  ــی گ ــورا م ــت ش ــه از فعالی ــدت ک ــن م ــی ای در ط
شــواری صنفــی توانســته اســت مســائل بســیاری را پیگیری 
کنــد کــه در ذیــل بــه برخــی از آن هــا اشــاره مــی شــود:

مســائل رفاهــی چــون مشــکات تغذیــه، وضعیــت 
خوابــگاه هــا و تعمیــرات و مشــکات اینترنــت و...

مســائل آموزشــی و پژوهشــی ماننــد مشــکات انتخــاب 
واحــد، دانشــجویان ســنواتی، تقســیط شــهریه دانشــجویان 
شــبانه، مســایل پژوهشــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلی 
برنامه ریــزی  حــوزه  در  همــکاری  نظیــر  مســائلی  و 
دانشــگاه، اصــاح نظــام ارزشــیابی کارکنــان و توجــه بــه 
نظــر دانشــجویان، تقویــت فضاهــا و نشــاط جمعــی و... .

ــی  ــد در تمام ــی دان ــود م ــه خ ــی وظیف ــورای صنف ش
ــائل را  ــجویان مس ــر دانش ــاس نظ ــر اس ــه ب ــور محول ام
طــرح و پیگیــری نمایــد، از ایــن جهــت در ادامــه مســیر 
ــال  ــق انتق ــز از طری ــتان عزی ــما دوس ــی ش ــا همراه ب
ــاءاهلل  ــورا، ان ش ــود در ش ــدگان خ ــه نماین ــکات ب مش
شــاهد اصــاح و پیــش روی بــه ســوی دانشــگاهی 

ــود. ــم ب ــی خواهی متعال

محمد صابریان
کارشناسی ارشد طراحی فرآیند 95

سینا واحدی
کارشناسی اقتصاد بازرگانی 92 

محمدامین علمایی
کارشناسی مهندسی عمران 94

سحر رضاپور
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 94 

انجمن علمیجامعه اسالمی دانشجویان

جامعــه اســامی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا نــام 
اختصــاری »جــاد«، عضو بــزرگ ترین اتحادیه دانشــجویی کشــور 
و بــزرگ تریــن تشــکل در ســطح دانشــگاه فردوســی مشــهد می 
باشــد کــه در حــوزه هــای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی و در 
راســتای اهــداف و رســالت خــود بــه ایفای نقــش پرداخته اســت. 
لــذا جامعــه اســامی مفتخر اســت که در ســال جــاری بــا بیش از 
هــزار عضــو و یــازده دفتــر فعــال دانشــگاهی  بزرگ ترین تشــکل 
اســامی در شــرق کشــور بــه شــمار می آیــد و همچنیــن در رتبه 
بندی ســامانه اخبار تشــکل های دانشــجویی کل کشــور توانســته 
اســت امتیــاز دومیــن تشــکل فعــال دانشــجویی در کل کشــور 

ــجو محور و  ــادی دانش ــجویی، نه ــی دانش ــن علم انجم
ــی اســت.  ــی و اجرای ــی، فرهنگ ــت علم ــه فعالی ــر پای ب
بیــش از دو دهــه از آغــاز فعالیــت ایــن تشــکل 
دانشــجویی مــی گــذرد و در حــال حاضــر بــه جــرات 
مــی تــوان آن را بــزرگ تریــن تشــکل دانشــجویی در 
میــان ســایر تشــکل ها و انجمن هــا دانســت؛ چــرا 
ــت  ــم و فعالی ــه عل ــد ب ــه من ــراد عاق ــه در آن، اف ک
ــدل  ــی هم ــاوت در فضای ــایق متف ــا س ــه ب فوق برنام
ــر  ــجویان ه ــد. دانش ــی کنن ــکاری م ــاط هم ــر نش و پ
ــا طــی کــردن فراینــد  ننــد ب گــروه آموزشــی مــی توا

را کســب کنــد کــه ایــن موفقیــت هــا در نتیجــه ی همراهــی و 
همــکاری تمــام اعضــای خود مــی باشــد. در حــوزه فعالیــت های 
ــای آزاد اندیشــی  ــزاری مناظــرات و کرســی ه دانشــگاهی، برگ
سیاســی و اجتماعــی، برپایــی اولیــن اکران های دانشــجویی برترین 
فیلــم های روز ســینما قبــل از اکران عمومــی در کشــور، برگزاری 
جشــن هــای بــزرگ و شــاد بــرای دانشــجویان، مســابقات متنوع 
و برپایــی نمایشــگاه هــای کتــاب در ســطح دانشــگاه، بخشــی از 
فعالیــت هــای جاد دانشــگاه فردوســی مشــهد مــی باشــد. جامعه 
اســامی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی تا به امــروز با افتخــار در 
راه رســیدن بــه آرمــان هــای انقــاب و عمــل بــه فرمــوده هــای 
مقــام معظــم رهبــری گام برداشــته اســت و بــا تــوکل بــه ایــزد 
مّنــان و عنایــت حضرت شــمس الشــموس امــام رضــا)ع( در این 

مســیر همــواره ثابــت قــدم خواهــد بود.

گــروه  آن  علمی-دانشــجویی  انجمــن  انتخابــات، 
ابتــدای  از  دانشــجویان  امــا  دهنــد،  تشــکیل  را 
ورود بــه دانشــگاه مــی تواننــد در انجمــن علمــی 
فعالیت هــای  جملــه  از  باشــند.  داشــته  فعالیــت 
بـــه  می تـــوان  علـمی-دانشجویـــی  انجمن هــای 
ــراع،  ــوآوری، اخت ــش، ن ــر پژوه ــی نظی ــت های فعالی
همایش هــا،  برگــزاری  علمـــی،  نشــریات  انتشــار 
کــرد.  اشــاره  آموزشــی  کارگاه هــای  و  نشســت ها 
ــودن  ــه تخصصــی ب ــا توجــه ب ــر اســت ب ــه ذک الزم ب
ــت  ــی، فعالی ــته ی تحصیل ــر رش ــرای ه ــکل ب ــن تش ای
نقــش  می توانــد  علمی-دانشــجویی  انجمن هــای  در 
شــغلی  موقعیــت  یافتــن  و  آمادگــی  در  موثــری 

ــد. ــته باش ــب داش مناس

مصطفی سلیمانی نسب
دکتری دامپزشکی 90

علی توکلی
کارشناسی ارشد مهندسی هواشناسی ۹۵

کانون های فرهنگی و هنری



معرفی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

وقایع اتفاقیه در بوته ی نقد
گزارش دومین نشست هم اندیشی همکاران نشریه وقایع اتفاقیه

کویر مصر با تخفیف ویژه برای ورودی های جدید،  به زودی برگزار خواهد شد اردوی فرهنگی-تفریحی 

ــته اردوی  ــال های گذش ــد س ــی 96، همانن ــال تحصیل ــدای س ــوی در ابت ــان رض ــگاهی خراس ــاد دانش ــجویان جه ــازمان دانش س
ــرق  ــری ش ــر )45 کیلومت ــر مص ــه روزه از کوی ــی س ــدان در اردوی ــزار و عاقه من ــاک« را برگ ــای خ ــی »دری فرهنگی-تفریح
شهرســتان جنــدق( بازدیــد خواهنــد کــرد. در ایــن اردو عــاوه بــر بازدیــد، امــکان رصــد ســتارگان در شــب، نشســتی کوتــاه 
ــم  ــدگان فراه ــرای شــرکت کنن ــز ب ــازی نی ــش ب ــل، اجــراي موســیقی ســنتی و آت ــاده روي در رم ــر، پی ــون کوی ــي پیرام و علم
ــازمان  ــجویی در س ــال دانش ــق پرت ــود را از طری ــت خ ــه عضوی ــد ک ــجویان ورودی جدی ــرای دانش ــن اردو ب ــد. ای خواهد آم

ــد شــد. ــژه ای خواه ــف وی ــرده باشــند، شــامل تخفی ــل ک ــت و تکمی ــاد دانشــگاهی ثب دانشــجویان جه

وقایع اتفاقیه / شماره سی و ششم / ویژه نامه ورودی های جدید3 نگاه ویژه
بــارز ســازمان دانشــجویان بــه تبعیــت از جهاددانشــگاهی، تاش 
مــداوم و خســتگی ناپذیری اســت کــه ایــن امــر حقیقتــا امتیــاز 

ویــژه بــرای یــک مجموعــه دانشــجویی محســوب می شــود. 
2- خــردورزی و حرکــت در چارچوب اعتــدال و میانه روی ویژگی 
ــازمان  ــواره در س ــه هم ــت ک ــه ناپذیر دیگری س ــم و خدش مه
ــه منکــر  ــه و کیســت ک ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی دانشــجویان م
اهمیــت ایــن ویژگــی در شــرایط کنونــی جامعه و دانشــگاه باشــد. 
از دیربــاز بــاور همــگان بــر ایــن بــوده کــه دانشــجو آرمان گــرا 
ــجو  ــرای دانش ــک ارزش ب ــوان ی ــه عن ــی ب ــت و آرمان گرای اس
مطــرح بــوده و هســت. بــاوری کــه اتفاقــا سرمنشــا بســیاری از 
مشــکاتی اســت کــه امــروز جامعــه مــا بــه آن هــا مبتا اســت. 
ارزشــمند بــودن آرمان گرایــی روی دیگــر ســکه خردســتیزی و 
واقعیت گریــزی اســت. سازمان دانشــجویان دقیقــا نقطــه مقابــل 
ایــن بــاور اســت؛ این جــا جایــی اســت کــه آرمــان و شــعارهای 
ناپختــه راهــی بــه آن نــدارد و دانشــجو بــا واقعیت هــا و هســت ها 
ــوزد  ــه دانشــجو می آم ــرو مــی شــود. سازمان دانشــجویان ب روب
کــه دنیــای امــروز پیچیده تــر از آن  اســت کــه بتــوان بــا چنــد 
شــعار ســاده و تحلیــل خــام بــه پیــش رفــت. بایــد واقعیت هــا را 
پذیرفــت و بــا تکیــه بــر عقانیــت بــه حــل مشــکات پرداخت.

3- امــروز بیــش ازهــر زمانــی، نیــاز بــه گفــت وگــو و مــراوده ی 
فکــری در شــرایطی کامــا برابــر و محترمانه احســاس می شــود. 

جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی، بــا ابــراز خرســندی از حضور 
چشــمگیر همــکاران نشــریه وقایــع اتفاقیــه، بیــان کــرد: پــس از 
اولیــن نشســت شــورای عمومــی، کــه در خــرداد مــاه 95 برگــزار 
شــد، هماهنگــی جلســه جــاری به عنــوان دومین جلســه، بــا هدف 
گردهمایــی دوســتانه پــس از یک ســال فعالیت مکتوب و آشــنایی 
بیشــتر دوســتان با یکدیگــر، شــنیدن نظــرات و پیشــنهادات، ارائه 
گزارشــی از عملکــرد ســال قبــل و همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای 
ســال تحصیلــی آتــی، انجــام گرفــت. وی افــزود: زمــان برگــزاری 
ایــن نشســت، بــا توجــه بــه ایــن کــه در نظــر داشــتیم پــس از 
برگزاری جشــنواره کشــوری نشــریات دانشــجویی تیتــر 10 انجام 
گیــرد، بارهــا بــه ســبب تغییــر زمــان ایــن جشــنواره بــه ناچــار بــا 
تاخیــر شــکل گرفــت. در جشــنواره تیتــر 10، وقایــع اتفاقیــه موفق 
بــه کســب دو رتبــه شــد و متاســفانه رتبــه هــای بســیاری را از 
دســت داد. یوســفی ناکامی نشــریه در کســب رتبه های بیشــتر را 
ناشــی از ناکارآمدی دبیرخانه جشــنواره در حــوزه برگــزاری، داوری 

دارنــد. تشــکلی تمــام وظایفش حــول محــور امور صنفــی و رفاهی 
مــی چرخــد و آن دیگــری فقــط عاقــه منــدان بــه امــور خیریــه 
را در خــود جــای داده و... امــا اگــر بخواهیــم از مجموعه ای بگوییم 
کــه بــدون هیــچ محدودیتــی چــه از نظــر دســته بنــدی هــای 
سیاســی، چــه از نظــر ســرفصل هــای فعالیتــی و ســایر مســائل، 
ــد  ــت و تولی ــوزه فعالی ــد در ح ــه من ــجویان دغدغ ــا دانش صرف
فرهنگــی را جــذب و حمایــت مــی کنــد، آن مجموعــه ســازمان 
دانشــجویان اســت. ایــن مجموعــه که فعالیــت هایش در هشــت 
ــم و اندیشــه،  ــی، عل ــن و قــرآن، کتــاب و کتابخوان ســرفصل دی
سیاســت و اجتمــاع، ادب و هنــر، محرومیــت زدایــی، گردشــگری 
و فــوق برنامــه دســته بنــدی مــی شــود، همــواره کوشــیده اســت 
تــا آغوشــش را بــه روی عاقــه منــدان بــه فعالیــت دانشــجویی 
بــاز نــگاه دارد و در واقــع پویایــی ایــن مجموعــه بســته بــه همین 

رویکــرد جــذب حداکثــری اســت.
بــا تمــام احترامــی کــه بــرای تمامــی تشــکل ها و مجموعه هــای 
دانشــجویی قائلــم، امــا چهــار ویژگــی فوق الذکــر یعنــی 
سخت کوشــی و تــاش مــداوم، خــردورزی و عقانیــت، فراهــم 
کــردن بســتر گفــت وگــو و مــراوده فکــری و تنوع ســرفصل های 
فعالیتــی بــه نظــر نگارنــده وجــه ممیــزه سازمان دانشــجویان بــا 
ــر  ســایر مجموعه هــای دانشــجویی ا ســت و همیــن ویژگی هــا ب

جملــه آغازیــن صحــه گذاشــته و آن را اثبــات مــی کنــد. 

ایــن کــه نشــریه وقایــع اتفاقیــه بــه غیــر از عنــوان و نــام نیکی که 
بــرای خــود برگزیــده اســت، از لحــاظ محتوایی نیــز بســیار فراتر از 
ســطح نشــریات خارج دانشــگاهی اســتان خراســان رضوی اســت، 
اضافــه کــرد: ایــن نشــریه پتانســیل بســط و گســترش در فضــای 
نشــریات اجتماعی و سیاســی خارج از دانشــگاه را نیز دارا می باشــد. 
در ادامــه نیــز در خصوص بررســی عملکرد ســرویس های نشــریه 
بــه طــور اختصاصــی و همچنیــن عملکــرد کلــی نشــریه، اعضــاء 
شــورای عمومــی بــه ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود پرداختند. 
این جلســه بــا پخش کلیــپ اختصاصی نشــریه و اجرای موســیقی 
ســنتی ادامــه یافــت و طــی مراســمی از دبیران ســرویس نشــریه و 
همچنین نامزدهای جشــنواره کشــوری تیتــر 10 تقدیر شــد. از تیم 
ســابق نشــریه نیــز، با انتشــار ویــژه نامــه ای کــه توســط تیم فعلی 
گــردآوری و منتشــر شــده بــود تقدیــر بــه عمــل آمــد و با عکس 
دســته جمعــی اعضــای شــورای عمومــی، همــراه بــا کیــک یادبود 

وقایــع اتفاقیــه پایــان یافت. 

فرناز محمدیان
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ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی یکــی از 
بهتریــن مجموعــه هــای دانشــجویی بــرای فعالیــت فرهنگــی و 
دانشــجویی اســت. ایــن جملــه شــاید در نــگاه اول صرفــا یــک 
ادعــای گــزاف و باورناپذیــر باشــد کــه از روی احساســات یــک 
دانشــجو کــه چند ســال اســت بــا ایــن مجموعــه همــکاری دارد، 
بیــان مــی شــود و لــذا نتــوان آن را جملــه ای دقیــق و صحیــح 
ارزیابــی کــرد. امــا آنچــه در ادامــه می آیــد مــی توانــد صحــت 
ایــن ادعــا را اگــر نگوییــم کامــا، تــا حــد زیــادی اثبــات کنــد.

1- ســازمان دانشــجویان به عنــوان بدنــه دانشــجویی از یــک کل 
تحــت عنــوان جهاددانشــگاهی ا ســت. جهاددانشــگاهی کــه از بدو 
تاســیس تــا امــروز همــواره مطابــق بــا نامش، بــا جهد و کوشــش 
مــداوم همــراه بــوده و در هــر عرصــه ای انصافا درخشــیده اســت؛ 
ــاوری و تحقیقــات و چــه در عرصــه  ــم و فن چــه در عرصــه عل
فرهنــگ و کار فرهنگی. وجود تشــکیات فرهنگی متنــوع از قبیل: 
خبرگزاری ایســنا، خبرگزاری ایکنا، فرهنگســرا، مرکز افکارســنجی 
دانشــجویان )ایســپا(، انتشــارات و ... در کنار ســازمان دانشــجویان 
و شــناخت نســبی کــه همــگان از ایــن تشــکیات متنــوع دارنــد، 
مویــد ایــن نکتــه اســت. پــس به زعــم نگارنــده اولیــن ویژگــی 

پیش گزارش: پنجشــنبه 23 شــهریور ماه، ســازمان دانشجویان 
جهــاد دانشــگاهی میزبــان 60 نفــر از اعضــای شــورای عمومی 
نشــریه وقایــع اتفاقیــه و همچنیــن دکتــر مهــدی نجــف زاده و 
دکتــر روح اهلل اســامی، از اعضــای هیئــت علمــی گــروه علــوم 
سیاســی دانشــگاه فردوسی مشــهد، در ســالن شــورای سازمان 
مرکــزی جهــاد دانشــگاهی بــود. در ایــن جلســه کــه بنــا بــر 
آییــن نامــه داخلــی نشــریه در پایــان ســال تحصیلــی برگــزار 
می شــود، انتقــادات و پیشــنهادات اعضــای شــورای عمومــی بــه 
طــور مســتقیم مطــرح و همچنیــن عملکــرد نشــریه در دو تــرم 
گذشــته بررســی شــد. در ادامــه خاصــه ای از آنچه در جلســه 

مذکــور گذشــت را بــا هــم مــی خوانیــم:  
در ابتــدای جلســه حســین یوســفی، مدیــر ســازمان دانشــجویان 

شــرایطی کــه در آن قــرار داریــم، حاصــل ســال ها جنــگ فکــری، 
حذف هــا و برخوردهــای ناشــی از عــدم مفاهمــه و پذیــرش نظــر 
مخالــف اســت. آفتــی کــه متاســفانه بــر سراســر تاریخ ما ســایه 
افکنــده و اگــر مــا را بــه عقب نرانــده باشــد الاقل پایمان را بســته 
و حرکــت رو به جلــو را ممتنــع کــرده اســت. سازمان دانشــجویان 
ــا درک ایــن شــرایط و آفــت فــوق ســال ها اســت کــه تمــام  ب
همــت خــود را معطــوف بــه فراهــم کــردن امــکان گفــت وگــو 
بیــن جریانــات مختلــف فکــری، عقدیتــی و سیاســی کــرده و در 
ایــن راســتا گام هــای بســیار بلنــدی برداشــته ا ســت. برگــزاری 
ده هــا مناظــره، میزگــرد، پیشــتازی در برگــزاری کرســی هــای 
آزاداندیشــی، انتشــار نشــریه دانشــجویی »وقایع اتفاقیه«، برگزاری 
چندیــن دوره مســابقات مناظره ببین دانشــجویان و... تنها بخشــی 
از تاش هــای ایــن مجموعــه در فراهــم کــردن بســتر گفــت وگو 

و تعامــل اســت.
ــا و  ــایر تشــکل ه ــای س ــت ه ــه شــرح فعالی ــی ب ــا نگاه 4- ب
مجموعه های دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، کار دشــواری نیست 
دریافتــن این مســئله کــه فعالیت در ایــن مجموعه ها یــا از حیث 
ســرفصل هــای فعالیتــی و یــا از نظــر فکــری و دســته بندی های 
ــه  ــی مشــخص دارد. ب سیاســی و جناحــی، محدویــت و چارچوب
عنــوان مثــال در تشــکلی فقــط دانشــجویان اصــاح طلــب فعــال 
هســتند و در دیگــری اصولگرایــان نبــض حرکــت را در دســت 

و همیــن طــور ضعــف در آییــن نامه جشــنواره دانســت. همچنین 
ــا توجــه بــه کســب 4  ــا بیــان ایــن کــه ســال تحصیلــی 95، ب ب
عنــوان برتــر در جشــنواره داخلــی دانشــگاه فردوســی و همین طور 
کســب دو رتبــه دوم در جشــنواره کشــوری تیتــر 10، ســال خوبــی 
بــرای ایــن نشــریه بــود، از زحمــات تیــم ســابق نشــریه قدردانــی 
کــرد و بــرای تیــم جدیــد نشــریه وقایــع اتفاقیــه، علــی قدیــری 
)مدیرمســئول( و فرنــاز محمدیــان )ســردبیر(، در ســال تحصیلــی 
ــرای  ــه ب ــفی در ادام ــین یوس ــود. حس ــق نم ــد آرزوی توفی جدی
آشــنایی بیشــتر اعضــا به معرفــی ســازمان دانشــجویان بــه عنوان 
صاحــب امتیــاز نشــریه وقایــع اتفاقیــه و همیــن طــور زیرمجموعه 
دانشــجویی معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی خراســان رضوی 
ــاوری و  ــه ی ــه گزارشــی از ســوی مهدی ــا ارائ پرداخــت. جلســه ب
حســین محمددوســت و همچنیــن توضیحاتــی در خصــوص آیین 
نامــه و فــرم ارزیابــی ســرویس هــای مربوطــه و چشــم انــداز تــرم 
آتــی توســط علــی قدیــری ادامــه یافت. دکتــر نجــف زاده، بــا بیان 
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ســــــــه شنبــــــــه 4 مهرمــــــــاه 96، ســـــــــاعت 12

دانشــگاه فردوســی، دانشــکده ادبیات، تاالر رجایی

با حضور: مسعود بختیاری
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ــای  ــون ه ــر کان ــامل دفات ــری ش ــی و هن ــای فرهنگ ــون ه ــع کان مجتم
تــاالر رودکــی.  و  دانشــگاه  اجتماعــی  فرهنگــی، هنــری، مذهبــی، 

مرکز اطالع رســانی و کتابخانه مرکزی دانشــگاه فردوســی، فعالیت در راستای 
تهیــه و جمــع آوری کتــاب ها، نشــریات ادواری و اســناد چاپــی و الکترونیکی.

اداری  علـــوم  دانشـــکده ی  مابیـــن  یـــاس  )ســـلف(  غذاخـــوری 
و اقتصـــاد، مدیریـــت آموزشـــی و ســـازمان مرکـــزی دانشـــگاه.

ــت  ــزی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، ســاختمان معاون ســازمان مرک
فرهنگی، ســازمان دانشــجویان، مجموعه های ایســنا، ایکنا، ایســپا، انتشارات.

در شــمالی دانشــگاه فردوســی واقــع در بولــوار وکیــل آبــاد، مقابــل پــارک ملــت. 
نزدیک ترین در به دانشکده های الهیات و معارف اسالمی و علوم اداری و اقتصاد.

مجســمه ی حکیم ابولقاســم فردوســی توســی واقع در درب شــمالی دانشگاه. 
عموما اســتفاده شــده برای عکس های جمعی و فارغ التحصیلی دانشــجویان!

ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــرا)س(، دفت مســجد حضــرت زه
ــگاه. ــالمی دانش ــای اس ــکل ه ــزی تش ــر مرک ــی و دفت ــگاه فردوس در دانش

ســازمان مرکزی دانشــگاه: حوزه های ریاست و معاونت های آموزشی و تحصیالت 
تکمیلــی، اداری و مالــی، پژوهش و فناوری،دانشــجویی و فرهنگی، طــرح و برنامه.

مدیریــت آموزشــی دانشــگاه موســوم بــه آمــوزش کل در حــد فاصــل 
ــگاه. ــناد دانش ــر و اس ــز مفاخ ــی و مرک ــوم سیاس ــوق و عل ــکده ی حق دانش

در خدمت و خیانت به ورودی های جدید

نکاتــی بــرای چگونگــی تحمــل فشــار ترمــک بــودن، صرفــا بــه 
یکــی از فشــارهای احتمالــی کــه ممکــن اســت در طــول زندگی 
دانشــجویی تجربــه کنیــد، اشــاره می کنم. بیشــترین فشــاری که 
تجربــه خواهیــد کــرد، نــوع نگاهــی اســت که ســایرین نســبت 
بــه شــما دارنــد. ایــن نــگاه دقیقــا مثــل همــان نگاهــی اســت که 
نســل اول انقــاب بــه نســل ســوم انقــاب دارد. یعنــی همــان 
ــرم  ــد، ت ــان دارن ــه جوان ــدر ناامیــدی و خامــی کــه آن هــا ب ق
باالیــی هــای شــما نیــز بــه شــما خواهنــد داشــت. بــه ســبب 
همیــن نــگاه اســت کــه انتظــار دارنــد اگــر خواســتید از کاس 
بیــرون برویــد دائمــا دســت تــان بــاال باشــد و از اســتاد اجــازه 
بگیریــد و یــا گوشــی بــه دســت در هــر حالتــی و در هــر منطقه 

از دانشــگاه مشــغول ســلفی گرفتــن باشــید!
حــال کــه بــه خوبــی بــا ایــن فشــار آشــنا شــدید، بــه نکاتــی 
مــی پــردازم کــه اگــر شــما ایــن نــکات را رعایــت کنیــد، فشــار 
کمتــری را بــه عنــوان یــک ترمــک احســاس خواهیــد کــرد و 
تــرم باالیــی هایتــان اســتقبال می کننــد. بــه هرحــال همــان طور 
ــه  ــد کــه شــما را ب کــه عــده ای رســالت خودشــان مــی دانن
اجبــار راهــی بهشــت کننــد، مــن نیــز رســالت خــود مــی دانــم 

کــه تجربیاتــم را در اختیارتــان قــرار دهــم.

ــه  ــرا ک ــد چ ــارج دانشــگاه نکنی ــا و... درخ بنویســیم، 96 ای ه
رابطــه ایــن اجتمــاع هــا بــا یــک ورودی جدیــد دانشــگاه ماننــد 

رابطــه پیکســل نمایندگــی بــا فروشــنده هایــش اســت!
ــه قطعیــت از  ــوق ب ــد در هــر چهــار مــورد ف اگــر دقــت کنی
عبــارت »هیــچ تاشــی نکنیــد« اســتفاده شــد و ایــن قطعیــت 
ــجویی  ــال های دانش ــن س ــب در ای ــه ی اینجان ــاره تجرب عص
ــن مــوارد اشــتراک  ــه مهمــی کــه در تمــام ای ــا نکت اســت. ام
دارد ایــن اســت کــه تمــام ایــن هیــچ تاشــی نکنیدهــا درحــوزه 
ــر  ــه ی آخ ــه توصی ــا را ب ــه م ــود ک ــف می ش ــی تعری آموزش

رهنمــون مــی ســازد!
ــوه  ــه جل ــاکاس و فرهیخت ــواردی کــه شــما را ب 5( یکــی از م
می دهــد ایــن اســت کــه بگوییــد مــا آمــده ایــم دانشــگاه تــا 
فعالیــت دانشــجویی و تشــکیاتی کنیــم؛ نظیــر همیــن انتشــار 
نشــریه و... . حــال ممکــن اســت ذهــن تــان درگیر ایــن موضوع 
شــود کــه اینجانــب تمــام داســتان هــا را گفتــم بــرای آن کــه 
بگویــم مــن خوبــم! بلــه! قصــدم همیــن بــود! تصــور کــرده ایــد 
ــن   ــم؟ از همی ــا خوبی ــه م ــنوید ک ــی ش ــون م ــط در تلویزی فق
تریبــون اعــام مــی کنــم کــه عــادت کنیــد، مــا بزرگ ترهــا 

مــی گوییــم: »مــا خوبیــم«. ایــن هــم نکتــه 6 ام!

مرتضی نادری
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ســام و صــد ســام. خیلی خــوش آمدیــد، صفــا آوردیــد، ورود 
غــرور آفریــن شــما را بــه دانشــگاه تبریک مــی گویم. ان شــاءاهلل 
کــه پرانــرژی آمــاده خدمــت بــه اســام و مســلمین باشــید. اما 
همــان جــا بایســتید! بلــه، دقیقــا همــان جــا! پیــش از آن کــه 
کامــل وارد شــوید، بایــد نکاتــی را بــرای شــما بازگــو کنــم تــا با 

قوانیــن  ایــن مــکان کــه بــه آن وارد شــده ایــد، آشــنا شــوید.
بــرادر عزیــز! خواهــر گرانقــدر! نکتــه ای که بایــد از همیــن ابتدا 
همــواره بــه یــاد داشــته باشــید ایــن اســت کــه شــما بــه هــر 
میــزان هــم کــه تــاش کنیــد، بــاز هــم قابــل شناســایی اســت 
ــمان تان  ــی در چش ــتید! برق ــی( هس ــرم پایین ــک )ت ــه ترم ک
اســت کــه ایــن راز را برمــا مــی کنــد. لــذا هــر چــه قــدر هــم 
بکوشــید تــا انکارکنیــد ترمــک هســتید، ایــن بــرق کار را خراب 
مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل بــر آن شــدم تــا بــا ارائــه نکاتــی 
بــه شــما کمــک کنــم تــا فشــار ناشــی از ترمــک بــودن را کمتر 
احســاس کنیــد. امــا ممکــن اســت بگوییــد: »چــه فشــاری؟ مــا 
اینجــا فشــاری احســاس نمــی کنیــم!« بنابرایــن پیــش از ارائــه 

1( هیــچ تاشــی برای تشــکیل گــروه تلگرامــی بــرای کاس در 
جهــت تهیــه ی جــزوه یــا کنســلی کاس هــا نکنیــد. همین یک 

بــار کار خیــر نکنیــد و در ایــن مســاله پیــش قدم نشــوید!
2( هیــچ تاشــی بــرای نوشــتن جــزوه نکنیــد. اســاتید تدریــس 
مــی کننــد کــه شــما جــزوه ننویســید! اصــا مــورد داشــته ایــم 
کــه دانشــجو بــرای یادداشــت بــرداری از مطالب اســتاد دســت 
بــه قلــم شــده اســت امــا اســتاد هــول شــده و حــرف هایــش 
یــادش رفتــه اســت! دانشــجوی بــی نــوا نیــز از تــرس آن  کــه 
مجبــور نشــود دوبــاره درس را پــاس کنــد بــه ســرعت بــا اولین 
ــا  ــد ت ــازی مــی کن نفــری کــه در دسترســش باشــد، نقطــه ب

اســتاد دوبــاره آرامشــش را بدســت آورد.
ــرم  ــون از ت ــد. چ ــان دادن نکنی ــرای امتح ــی ب ــچ تاش 3( هی
یــک کــه ســهل اســت، از همــان جلســه توجیهــی بــا چنــد ترم 
باالیــی همنشــین هســتید که هــر امتحــان و میــان ترمــی را وتو 
می کننــد! حتــی اگــر بــرای امتحــان چونــان جغــدی شــب زنده 
داری کــرده ایــد، بــاز هــم هیــچ شــوقی بــرای امتحــان از خــود 

نشــان ندهیــد کــه بــه عقوبتــی ســخت گرفتــار مــی شــوید.
4( هیــچ تاشــی بــرای تشــکیل اجتمــاع هــای هنــر بــرای هنر، 
ــا نمایشــنامه  ــم ام ــکا، نمایشــنامه نخوانی ــا کاف ــه ب چهــار دقیق


