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تصاویری از سوگواری دانشجویان دانشگاه های مشهد مقدس، 
جامعهًْ المصطفی العالمیه و امام صادق)ع( در عزای ساالر شهیدان 

- محرم الحرام 1439 قاب دانشگاه

انقالِب اسالمی، که به اصطالح یک انقالِب اجتماعی بود، 
»افِق فکری و فرهنگِی تازه« ای را پیش روی ما قرار داد؛ افقی 
که از نظِم مستقِر قبلی، گسسته بود، بلکه در نقطه مقابِل آن 
قرار داشت. در این فضای نو، »ارزش ها«یی شکفتند و روییدند 
که ریشه در »تلّقِی قدسی از عالَم و آدم« داشتند و واقعّیت ها 
را به گونه ای متفاوت، تفسیر می کردند. خوِد انقالِب اسالمی 
به عنواِن یک واقعّیت، برخاسته از همین »نگاهِ نوپدید« بود، 
و از این رو، کســانی که نتوانستند این »نگاه« را فهم کنند، 
از فهِم »انقالِب اســالمی« نیز بازماندند و در مقاِم تحلیل و 

توضیِح آنچه که رخ داده بود، به بیراهه رفتند.
در دوره  پیشاانقالب، انقالبی کسی است که با تکیه بر 
چنین نگاهی، به جریاِن انقالبی می پیوندد و مبارزه می کند 
تا انقالب، کامیاب و غالب شــود؛ و در دوره  پساانقالبی نیز، 
انقالبی کسی است که همچنان بر همان ارزش های انقالبی 
اصرار می ورزد و آنها را فریاد می زند. نیروی انقالبی در دوره  
پســاانقالب، باز هم انقالبی فکر و عمل می کند و به دنباِل 
بهانه هایی برای »عبور از انقالب« نیست، بلکه سخت معتقد 
اســت که در دوره  پســاانقالبی، همچنان باید ارزش های 
انقالبی، مســلّط و معتبر باشند و از هیچ یک از آنها، حّتی 
اندکی عقب نشــینی نشود. به این ترتیب، دوره   پساانقالب، 
دوره  »پایان یافتن« و »منقضی شــدِن« انقالب نیســت، 
بلکه دوره ای اســت که متأثّر از انقالب است و انقالب آن را 
رنگ آمیزی و مهندسی کرده است. »تاریِخ پساانقالب«، در 
امتداِد »تاریِخ انقالب« و ذیل آن است، نه مستقل و بریده از 
آن. به عبارِت دیگر، دوره  پساانقالب، بر اساِس نظاِم معنایی 
و افِق معرفتی که انقالب آفریده اســت، طراحی می شود و 
انقالب بر آن، سایه ُگستر است. به این سبب، تعبیِر »پسا« بر 
»حضور« و »فاعلّیِت« انقالب داللت دارد، و نه بر »غیبت« 

و »تمام شدِن« آن.
کســانی که انقــالب را به پیروزی رســاندند، انقالبی 
بودند؛ یعنی مبارزه را بر ســکوت و ســازش ترجیح دادند 
و به کمتر از انقالب، راضی نشــدند و خطرها و تهدیدهای 
ناشــی از انقالبی گری را به جان خریدند. روشــن است که 
انقالب، بدوِن انقالبی گری کامیاب نمی شود و نقطه  پایانِی 
مســیرهای دیگری همچون اصالح خواهــی، وقوِع انقالب 
نیست. پس هنگامی که حاجت به انقالب است، چاره ای جز 
انقالبی گری نیست و »انقالب«، جز با »انقالبی گری« محَقق 
نمی شود. حال مسئله این است که در دوره  پساانقالبی که 
»انقالب« به طورِ طبیعی، به »نظام« تبدیل شده و مطالبات 
و خواســته ها و از قالِب »نهضت« بــه قالِب »نهاد« ریخته 
شــده است، انقالبی گری چه توجیه و کارکردی دارد!؟ این 
»انقالب« است که محتاِج انقالبی گری ست، نه »نظام سازی« و 
»ُحکمرانی«. پس قواعدی که به کارِ »انقالب کردن« می آید، 
با »حکومت کردن« سازگار و همخوان نیست. پیروزِی انقالب، 
به معنی پایاِن انقالبی گری و آغاز حکمرانِی ساختاریافته و 

چارچوب مدار است.
این تحلیل، صحیح نیست، چون مقصود از انقالبی گری 
در دوره  پساانقالب، شوریدن بر ضّد نظاِم سیاسِی برخاسته 
از انقالب نیســت و قرار نیســت همچنان، ساختارِ رسمی 
نادیده گرفته شــود و نســبِت چالشــی و اصطکاکی با آن 
برقرار گردد، بلکه غرض این اســت که نیروهای انقالبی، از 
»ارزش های انقالبــی« عبور نکنند و به »محافظه کاری« و 
»مصلحت اندیشــی« رو نیاورند و از اصول و قواعِد اساسِی 
انقالب، عقب نشینی نکنند. این امر از آن جهت اهمیِت وافر 
دارد که در دوره  پســاانقالب، بخشی از نیروهای انقالبی بنا 
به دالیل یا عللی، دچارِ »تغییر و فرســودگِی ایدئولوژیک« 
می شــوند و از آرمان های انقالبی و ساختارشکنانه  خویش 
صرفِ نظر می کنند و اســیِر »روزمرگی« و »بوروکراسی« و 
یا مجذوِب »ایدئولوژی های دیگر« می شوند. به بیاِن دیگر، 
تا هنگامی که انقالب به پیروزی نرســیده و مبارزه جریان 
دارد و نظِم طاغوتی، مقاومت و سرکوب می کند، نیروهای 
انقالبی هیجان و حرارت و انگیزه دارند و از آرمان های خود 
عقب نشــینی نمی کنند، اما هنگامی که انقالب به پیروزی 
می رســد و نیروهای انقالبی، خودشــان قدرت را به دست 
می گیرند، چه بســا از راهِ رفته بازگردند و شعارها و مقاصِد 
انقالبی را به فراموشــی بســپارند. در این حال، انقالب از 
هدف ها و غایاتش دور می شــود و نیمه کاره، رها می گردد. 
درحالی که انقالب یک واقعّیِت »دفعی« و »لحظه ای« نیست 
که ناگهان پدید آید و تماِم آرمان هایش محَقق گردد، بلکه 
واقعّیتی »تدریجی« و »مرحله ای« اســت. از این رو باید در 
دوره  پســاانقالب، نگاهِ انقالبی را تداوم داد تا انقالب به طوِر 
کامل، مســیرهایی که وعده داده بود را بپیماید و به جامعه  
آرمانی اش دســت یابد. اگر چنین نشــود، انقالب صرفا در 
براندازِی نظاِم سیاســی و جابجایِی حاکمان، خالصه شده 
و دگرگونِی ماهّیتی و مضمونی رخ نداده اســت. بنابراین، 
نیروهای انقالبی باید با همان عزم های راسخ و مستحکم، به 
»خِط انقالب« وفادار بمانند و انقالب را ادامه دهند تا نتایِج 

عینی و حقیقِی انقالب، آشکار گردد.
افزون بر اینکــه نباید »ارزش های انقالبی« از صحنه  
دغدغه ها و حساسّیت های نیروهای انقالبی حذف شوند، 
»روش هــای انقالبی« نیز باید همچنان معتبر انگاشــته 
د یا دشمن  شــوند، به خصوص در زمینه مواجهه با تجُدّ
بیرونی، نباید »ســازش کاری« بر »انقالبی گری« ســایه 
افکند و محدودیّت های خــود را بر انقالب تحمیل کند، 
بلکه انقالب باید فارغ از تنگ نظری ها و محافظه کاری ها، 
به موضع گیری های قاطعانه  خود ادامه دهد و هرگز مبتال 
به »انفعال« و »وادادگی« و »خودباختگی« نشود. چنانچه 
در این باره ســهل ا نگاری شود، نظاِم سیاسی ممکن است 

به تدریج از همه  غایات و مقاصِد انقالب، »عقب نشــینی« 
کرده و به انقالب به  مثابه یک »واقعّیِت تاریخِی درخشان« 
نگریسته می شود که درخورِ »تمجید« و »تکریم« است، 
اما نباید آن را از »زمانه  خویش« خارج کرد و توقع داشت 
با وجوِد استقرارِ نظاِم سیاسی، همچنان انقالبی فکر کرد 

و عمل نمود.
حساســّیت ها و دغدغه های فراواِن رهبر انقالب درباره   
»انقالب« و »انقالبی ماندن«، ریشــه در واقعّیت هایی دارد 
که ایشــان می بینند و نمی توانند نسبت به آنها، بی تفاوت 
و خاموش باشــند. اگرچه انقالب، مقاوم و مقتدر ایستاده 
و دشــمناِن خویش را به چالش می ِکشد، اما در عیِن حال، 
تهدیدی از درون، متوّجه آن اســت که ویران گر و مخّرب 
است؛ و آن تهدید این است که کسانی در دروِن جبهه  انقالب 
حضــور دارند که به »ایدئولوژِی انقالبی« اعتقادی ندارند و 
بر این باورند که دوره  انقالبی گری به َســر آمده و نباید در 
گذشته، متوقف ماند. غیرانقالبی ها، چون خودشان »استحاله« 
شده اند، می خواهند انقالب را نیز استحاله کنند؛ قصد دارند 
انقالب را به گونه ای »تفسیر« و »توجیه« کنند که با وضِع 
جدیدشان مطابق باشد تا شکاف شان با انقالب، آشکار نشود؛ 
اندیشــیده اند که چگونه می توان بی سروصدا، از ارزش های 
انقالب دســت کشــید و عقب نشــینی کرد. انقالبی های 
شرمنده و پشیمان معتقدند عقِل انقالبی، »بی عقلی«  ست و 
با چنین عقلی نمی توان جامعه را تدبیر کرد؛ قواعِد »انقالب 
کردن« و »حکومت کردن« با یکدیگر تفاوت دارند؛ هنگامی 
کــه »انقالب« به »نظام« تبدیل می شــود، باید انقالب را 
»تمام شــده« در نظر گرفت و امثالهم. هر چند انقالب در 
د شــکل گرفت، اما اینان می خواهند انقالب را در  برابِر تجُدّ
ِد جهانی شده« غرق کنند و برای این منظور،  مرداِب »تجُدّ
باید انقالب، »انقالبی« نباشد، و در واقع، باید خوِد »انقالب« 
نباشــد و از میدان به در شود. باید از خود تهی شویم تا به 
ِد جهانی شده، »هضم« و »حّل« شویم. اینان  تدریج، در تجُدّ
از »همســویی با روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن« سخن 

می گویند، در حالی که غرض شان، »عقب نشینی« است.
در انتهــا بایــد گفت، نــه فاصله  میــاِن »انقالب« و 
»ضّدانقالب«، چندان زیاد اســت و نه پیمودِن این فاصله، 
نمایان و آشکار است. از این رو، رهبر انقالب در طوِل دهه های 

پس از رحلِت امام خمینی، همواره نســبت به این مسئله  
سرنوشت ساز، هشدار داده اند. دوگانه هایی از قبیِل »صورت/ 
سیرت«، »ظاهر/ باطن«، »جسم/ روح«، »قالب/ مضمون«، 
»پوســته/ مغز«، »موجودیّت/ هویّت« و... که در گفتارهای 
ایشــان تکرار شــده، معطوف به همین دغدغه بوده است. 
مقصوِد ایشان از تعبیِر لطیِف »سکوالریسِم پنهان« این است 
که نیروهایی در عرصه  سیاسی و اجتماعی، می خواهند مغز و 
جوهِر انقالب را متالشی کنند و فقط پوسته و جسمی بی تأثیر 
از آن بجا نهند. اگر چنین شود، نه تنها حرکِت تکاملِی انقالب، 
متوقف خواهد شد، بلکه انقالب از دست خواهد رفت. آیت اهلل 
خامنه ای به عنواِن ولّی فقیه و رهبِر انقالِب اسالمی، چون 
حفاظت و پاسداری از ایدئولوژِی انقالب را برعهده دارد - و 
از این رو، به تعبیر اســتاد شهید مطهری، والیِت فقیه بیش 
از هر چیز، والیِت ایدئولوژیک اســت - باید نسبت به آنچه 
که بر انقالب می گذرد، حســاس و دغدغه مند باشند و اگر 
خطری را مشــاهده یا پیش بینــی می کنند، آن قدر به آن 
 اشــاره کند و از آن سخن بگوید که دیگران از خواِب غفلت 

برخیزند و آن را دریابند.
* مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

در دورانی که متولیان ارشــد علم و دانش کشور، بیش از 
آنکه نگران حیثیت دانش و پاسداری از آن باشند، نگران سمت 
و جایگاه مدیریتی خود هستند، مؤسسه های فراوانی تأسیس 
شده اند که با مجوز رسمی، در حال لگدمال کردن ارزش دانش 
و دانشگاه هستند؛ مثل مؤسسه »ز-خ«که با دریافت 13 میلیون 
تومــان ناقابل)!(، زمینه ای فراهم می کنــد تا هر فردی بدون 

کوچک ترین زحمت، مدرک کارشناسی ارشد بگیرد.
شرایط حاکم بر نظام آموزش کشور به گونه ای باور نکردنی از 
مسیر صحیح توسعه و پیشرفت خارج شده و به سرعت به سمت 
ناکجاآباد حرکت می کند؛ شرایط نگران کننده ای که دیر یا زود 
پیامدهای منفی آن آبروی علم و دانش را در کشــور به تباهی 
خواهد کشاند و امکان تشخیص افراد شایسته و تحصیل کرده 
را از کســانی که با پول در پی تصاحب مدارک علمی هستند 

از بین خواهد برد.
صرف نظر از بی عدالتی های اجتماعی فراوانی که در ساختار 
کنونی نظام آموزش عالی کشــور وجود دارد و فرصت رقابت 
برابر را در عرصه های علمی از کسانی که مشکالت مالی شدید 
دارند با کسانی که در رفاه کامل تحصیل می کنند، گرفته است، 
چالش جدید و نگران کننده تر، فرصت های جدیدی اســت که 
در پی آن و برای به دست آوردن مدارک عالی تحصیلی دیگر 
نیازی به زحمت و تالش هم نیست و تنها با کمی هزینه مالی، 
مــدرک تحصیلی مورد عالقه در اختیار داوطلب متقاضی قرار 

خواهد گرفت.
بازار داغ مدرک فروشی به افرادی که بنا بر دالیل مختلف 
و فراوان از تحصیل بازمانده اند و یا توان رقابت با دانشــجویان 
واجد شرایط را نداشته اند، اما اکنون برای تصاحب سمت های 
مدیریتی و سیاسی به مدارک تحصیلی عالی نیاز دارند؛ مدرکی 

که ممکن اســت به کمک آن ارتقایی در زندگی این افراد رقم 
بخورد و از این روی حاضرند برای به دست آوردنش سر کیسه 
را شل کنند، به شرطی که مدرک اصلی و واقعی دریافت کنند 

و زحمتی متقبل نشوند.
شرایطی که ظاهراً عده ای با سوءاستفاده از اوضاع نابسامان 
نظام آموزش عالی کشــور و یا همراهی برخی مدیران با آنها، 
موفق به فراهم آوردنش شده و بر اساس آن، این پیشنهاد را به 
متقاضیان دریافت مدارک دانشگاهی بی هیچ زحمتی می دهد 
که با پرداخت چند میلیون تومان پول و بدون درس خواندن، 
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بگیرند؛ مدارکی که با 
کمک مدیران دانشگاهی کشور و یا غفلت آنها صادر می شود و 

حیثیت علم و دانش را در کشور به مسخره می گیرد.
در مورد نحوه نام نویســی در این مراکز و دریافت مدرک 
معتبر تحصیلی، کافی اســت با پیامک های تبلیغی که همراه 
با شــماره تماس برای شما ارســال می شود، تماس بگیرید تا 
مکالمه ای شــبیه آنچه در تماس خبرنگار ما با کارشناس یکی 
از این مؤسســه ها رقم خورد را شــاهد باشید؛ مؤسسه ای که 
کارشناس آن را »ز-خ« معرفی کرد و در ادامه از شرایط عجیب 
و غریب تهیه مدارک تحصیلی توسط این مؤسسه برایمان گفت.

وی درخصوص فرایند دریافت »مدرک تحصیلی قانونی« 
گفت: مؤسسه ما دارای تأییدیه از وزارت علوم است و 68 سال 
سابقه فعالیت آموزشی داریم. ما از ابتدایی تا کارشناسی ارشد 
قادر هســتیم شرایطی را برای شما فراهم کنیم که با کمترین 

زحمت مدرک تحصیلی بگیرید.
او در پاســخ به پرسشــی در مــورد نحوه اخــذ مدرک 
کارشناســی ارشد جغرافیا، گفت: در منوی ما برای این رشته 
مدرک کارشناســی ارشد وجود ندارد، اما شــما می توانید با 

نزدیک به دو ســال است که 
دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاه صنعت نفت نسبت به 
بدقولــی وزارت نفت درخصوص 
اســتخدام فارغ التحصیــالن این 

دانشگاه، معترضند.
اعتراض این دانشــجویان که 
از دی مــاه ســال 94 با تحصن 
شــبانه روزی در صحن دانشگاه و 
در حالی که ســرمای شدید هوا 
تعدادی از این دانشجویان را راهی 
بیمارســتان کرد، آغاز شــد. این 
تحصن همچنین با لغو امتحانات 
پایــان تــرم نیز ادامــه پیدا کرد 
با وعده های مســئولین  نهایتا  تا 

دانشگاه موقتا به اتمام رسید.
بــه دنبال عملی نشــدن این 
وعده هــا و پــس از پیگیری های 
مکــرر دانشــجویان و تجمعات و 
کوچک و بزرگ در مقابل ساختمان 
وزارت نفــت، کار به تجمع مجدد 
دانشــجویان اما این بار در مقابل 
رسید.  اســالمی  شورای  مجلس 
تجمعی که باز هم ســر و صدا و 
جنجال بسیاری را به راه انداخت و 
نزدیک به یک هفته ادامه پیدا کرد.

دانشجویان همچنان معترض 
بودند به اینکه وزارت نفت، به جای 
به کارگیری نیروهای تربیت شده 
توسط دانشــگاه همین وزارتخانه 
که اتفاقا تعهــد به کارگیری آنها 
را نیز داده است، از متخصصین و 
تکنسین های دانشگاه های اروپایی 

استخدام می کند!
دانشجویان حتی در این میان 
به رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها نیز نامه ای 
نوشتند و حجت االسالم محمدیان 
در این خصوص به وزیر نفت نامه ای 
نوشت و خواستار بازبینی اعتراض 
ماجرای  پیگیری  و  دانشــجویان 
استخدام آنها شد که البته باز هم 
این موضوع از ســوی وزیر نفت، 

بی پاسخ ماند.
زنگنــه در برهه های مختلف 
نسبت به این موضوع مواضع خاص 
خــود را ابراز کرده بود و حتی در 
یکــی از نشســت های خبری در 
پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران 
درباره اســتخدام دانشــجویان و 
معترض  و  ممتاز  فارغ التحصیالن 
گفته بود: »با تجمع و تحصن کسی 

را استخدام نمی کنیم!«
اما دانشجویان که هیچ راهی 
را در مقابــل خود نمی دیدند، تیر 
آخر خود را از طریق شــکایت به 
دیوان عدالت اداری پرتاب کردند؛ 
تیری که شاید در ابتدا امیدی به 
آن نبود و انتظار رای منصفانه به 

نفع دانشجویان از آن نمی رفت.
دیوان عدالت اداری اما بر خالف 
تصورها، رای به نفع دانشجویان و 
صادر  را  معترض  فارغ التحصیالن 
کــرد و وزارت نفــت را در ایــن 
خصوص متهم شناخت و طبق این 
رای، وزارت نفت ملزم به استخدام 

قوانین  دنیــا  دانشــگاه های 
پوششی خاصی را برای دانشجویان 
اجرا می کننــد. هر چند این نوع 
اما  دارنــد  منتقدانــی  قوانیــن 
دانشــگاه ها تاکید دارند که نوع 
پوشش با اعتبار دانشگاه در ارتباط 
است. گروه حوزه و دانشگاه مهر در 
گزارشی به بررسی قوانین پوشش 
در 8 دانشگاه دنیا پرداخته است.

در این میان برخی از موسسات 
و دانشگاه ها با ارائه قوانین پوششی 
تاکیــد دارند عــدم رعایت این 
انحــراف ذهن  باعــث  قوانیــن 
دانشجویان از هدف اصلی حضور 
آنها در یک مرکز آموزشی علمی 
می شود. ضمن اینکه نوع پوشش 
دانشــجویان را اعتبار دانشــگاه 

می دانند.
دانشــگاه های مختلف جهان 
برای ایجاد قوانینی در نوع پوشش 
دانشجویان دالیل متفاوتی دارند: 
کاهش میزان حــواس پرتی در 
دانشــجویان، افزایــش تمرکز و 
توجه به مسائل مهم تر آموزشی و 
تحصیلی، ایجاد جو مناسب برای 
حضور در دانشــگاه، محافظت از 
شــان، اعتبار و خوشنامی مراکز 
تحصیلی و دانشگاهی، از بین بردن 
نشانه های ظاهری اختالف طبقاتی 
میان دانشجویان و ایجاد هویتی به 
نام دانشجو در ورودی های جدید از 
جمله توضیحاتی است که مراکز 
آموزشــی و دانشگاه های مختلف 
برای تشــریح دالیل اســتفاده از 

قوانین پوششی ارائه می کنند.
قوانین پوشش در دانشگاه های 
جهــان برای دانشــجویان دختر 
و پســر به صورت یکســان اجرا 
می شوند و تمام دانشجویان ملزم 

به رعایت آنها هستند. با این حال 
در این گزارش به نحوه پوشــش 
دانشجویان دختر در چند دانشگاه 
مختلف جهان پرداخته خواهد شد.

دانشگاه کالج ترینیتی
راهروی Strachan در دانشگاه 
کالج ترینیتی یکی از دانشگاه های 
تحت پوشــش دانشــگاه تورنتو 
در کانادا قوانین پوششــی و روند 
دارد.  توجهــی  جالب  اجرایــی 
پوشــیدن کفش هــای جلوباز و 
لباس های کوتاه برای دانشجویان 
ســاکن در این ساختمان ممنوع 
اســت. دانشــجویان باید هنگام 
صرف شــام کفش های بســته و 
بلوزهــای یقه دار بــه تن کنند. 
همچنین دانشجویان سال دومی 
وظیفه دارند بر اجرای این قوانین 
توسط دانشجویان تازه وارد نظارت 
داشته باشند. با این حال اجرای 
این قوانین برای دانشجویانی که 
الزامی  نیستند  ساکن ساختمان 

نیست.

دانشگاه مری واشنگتن
در دانشــگاه مری واشنگتن 
کارکنان رســمی و حرفه ای باید 
دامن های بلند، به همراه پیراهن 
رســمی به تن کنند و در برخی 
مــواد برای کارمندان رســمی تر 
استفاده از کراوات نیز الزامی است. 
دانشــجویان نیز باید از پوشیدن 
بلوز هایی با عکس های آزاردهنده، 
لباس هایی که دارای پارگی باشند، 
داشــتن ســر و وضــع ژولیده و 
نامناسب و یا پوشیدن لباس هایی 
که بخشی از بدن را در معرض دید 

قرار دهد خودداری کنند.

دیدگاه اساتید

انقالبِی واقعی

* اگرچه انقالب، مقاوم و مقتدر 
اما در عیــن حال،  ایســتاده، 
از درون، متوّجه آن  تهدیــدی 
از کسانی  است که عبارت است 
در درون جبهــه  انقالب حضور 
دارند که به »ایدئولوژی انقالبی« 
اعتقــادی ندارند و بر این باورند 
که دوره  انقالبی گری به سر آمده 

و نباید درگذشته، متوقف ماند.

توپ در زمین 
»وزارت نفت« افتاد!

با ُحکم »دیوان عدالت« به نفع دانشجویان

دانشجویان و فارغ التحصیالنی است 
که تعهد اســتخدام بــه آنها داده 
است؛ دانشجویان ممتازی که به 
اعتبار این تعهد از دانشگاه های برتر 
کشور دست کشیده و به دانشگاه 
صنعت نفت در آبادان و اهواز آمدند 

و درس خواندند.
در متن این رأی تأکید شــده 
که تعهدی کــه از افراد گروه الف 

اخذ شده کامال دوطرفه بوده و دو 
تعهداتشان  به اجرای  طرف ملزم 
هســتند کــه وزارت نفت در بند 
یک این تعهدنامــه کامال به این 
مورد اذعان کرده که فرد متعهد را 
درون سیستم جذب  خواهد کرد و 
عالوه  بر موضوع تعهدنامه، بر  روی 
مستندات دیگر من جمله دفترچه 
انتخاب رشته کنکور  سراسری هم 

تاکید شده و گفته شده که در زمان 
انتخاب رشته وعده استخدامی که 
به دانشــجو داده شده باید انجام 
داده شود، چراکه دانشجو بر اساس 
همین وعده ها وارد دانشگاه نفت 

شده است.
در متن رأی به صراحت تمام 
شــیوه جذب جدید وزارت نفت 
غیرقانونی اعالم شده است )جذب 

تعــدادی از افراد گروه الف و عدم 
جذب تعــداد دیگر از همان گروه 
دانشــجویان به دلیل عدم رعایت 
ضوابط قانونی کامال خالف قانون 

است.(
منظور از شــیوه جذب جدید 
وزارت نفــت دعوت بــه ارزیابی 
استخدامی همه یا افرادی از گروه 
الف و تنها جذب تعداد محدودی 
از بین آنها اســت کــه حتی بعد 
از صــدور ایــن رأی وزارت نفت 
کماکان این شــیوه غیرقانونی را 
در پیش گرفته و رئیس آموزش و 
وزارت  انسانی  نیروی  برنامه ریزی 
نفت نیز در مصاحبه ای که از خبر 
۲1 سیما پخش  شد، دقیقا اجرای 
همین روند غیرقانونی را ذکر کرد و 
عنوان کرد که همه افراد گروه الف 
به ارزیابی دعوت شــده اند و فقط 
افرادی که دارای اســتانداردهای 
الزم صنعت نفت باشــند برگزیده 
شــده و اســتخدام می شوند! این 
کامــال با متــن رأی دیوان و نگاه 
قانون در تناقض اســت و وزارت 

مکلف خواهد بود این شیوه جذب 
اخیر )دوســاله( را متوقف کرده و 
همه افراد گروه الف را جذب کند.

بند آخر رأی صادره نیز تاکید 
می کند که دیــوان عدالت اداری 
بعنوان نهاد عالی قضایی کشــور 
کامال صالحیت ورود به مسئله را 
دارد و بنا به شــواهد و مستندات 
و مــدارک وزارت نفــت را مکلف  
و موظــف به جــذب تمامی افراد 
گروه الف دانشــگاه صنعت نفت 
می کند که همگی این دانشجویان 
تــا ورودی 94 دارای ویژگی های 
کامال یکسان هستند و وزارت به 
تمامی آنها یک وعده را داده و آن 
نیز استخدام رسمی و بدون هرگونه 

آزمون است.
حاال باید منتظر ماند و دید که 
بیژن زنگنه و مجموعه  آموزشــی 
زیرمجموعه اش در برخورد با رای 
دیوان عدالــت اداری چه خواهند 
کرد؟ آیا باز هم قانون در مواجهه 
بــا دانشــجویان زیر پا گذاشــته 

می شود؟!

* در متن رأی دیوان عدالت اداری تأکید شــده 
در زمان انتخاب رشــته وعده استخدامی که به 
دانشجو داده شده باید انجام شود، چراکه دانشجو 
بر اساس همین وعده ها وارد دانشگاه نفت شده 

است.

»مدرک فروشی«
وقتی متولیان علم و دانش درخوابند!

 در روز روشن!

انتخاب رشــته هایی مثل مدیریت، روانشناسی، کسب و کار، 
آی تی، حسابداری، مترجمی زبان انگلیسی، حقوق و... مدرک 

کارشناسی ارشد این رشته ها را بگیرید.
وی در مورد نحوه حضور در مقطع کارشناســی ارشــد و 
دریافت مدرک رشــته های فوق الذکر ادامه داد: در شهر تهران 
چندین شــعبه از دانشــگاه های علمی کاربردی هستند که با 
مؤسسه ما هماهنگ هستند و ما ثبت نام شما را در این دانشگاه ها 
انجام می دهیم و دیگر نیازی به گذراندن واحدهای پیش نیاز 
نیست؛ دانشگاه هایی که در محدوده های جغرافیایی پارک وی، 

ولیعصر)عج( و ولنجک قرار دارند.
کارشناس مؤسسه فوق الذکر افزود: کالس های درسی شما 
در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود که با هماهنگی 
ما نیازی به حضور در کالس نیست. زمان امتحانات پایان ترم 
نیز جزوه های ۲0 تا 30 صفحه ای در اختیار شما قرار می گیرد 
و دقیقا از همین جزوه پرســش طرح خواهد شد. فقط زحمت 

شما این است که این جزوه ها را بخوانید.
او در مورد فرایند نگارش پایان نامه و دفاع از آن نیز افزود: 
پایان نامــه را ما برای شــما می نویســیم و نگرانی از این بابت 

وجود ندارد.
این کارشــناس در مورد طول مدت تحصیل و اخذ مدرک 
کارشناسی ارشد و اعتبار آن ادامه داد: مدارکی که ما برای شما 

تهیه می کنیم از فرایند قانونی وزارت علوم می گذرد و مورد تأیید 
این نهاد است. شرایط ما به گونه ای است که شما بر خالف سایر 
دانشجویان که مقطع ارشد را ۲ یا 3 ساله می گذرانند، شما یک 

سال و نیمه فارغ التحصیل خواهید شد.
او در مورد هزینه های تهیه مدرک نیز گفت: برای دریافت 
مدرک کارشناسی ارشد، جدا از هزینه هایی که باید به دانشگاه 
بدهیــد، 8 میلیون تومان برای درس ها و 5 میلیون تومان نیز 
برای نگارش پایان نامه به ما پرداخت می کنید؛ مبالغی که در 
قالب یک قرارداد رسمی و در دوران تحصیل باید به ما بدهید.

تفاسیری که در باال به آن  اشاره شد، حال و روز تأسف باری 
اســت که در میان غفلت، سهل انگاری و بعضاً همکاری برخی 
مدیران دانشگاهی و متولیان علم و دانش کشور چوب تاراج به 

حیثیت دانش و دانشگاه زده است.
بــه گزارش تابناک؛ فروش مدارک تحصیلی که مجوزهای 
مــورد تأیید وزارت علوم تحقیقــات و فناوری را هم دارد و در 
ظاهر به واسطه زحمت دانشجو اما در حقیقت با یک سری زد 

و بند مالی و دریافت مبالغ هنگفت حاصل شده است.
در پایان امید آن می رود که مسئولین وزارت علوم و سایر 
نهادهای دســت اندرکار آموزش کشــور بدون هیچ اغماضی، 
برخوردی قاطع با این دست موسسات داشته باشند تا ساحت 

علم و دانش این مرز و بیم بیش از این لکه دار نگردد!

قوانین پوشش در 8 دانشگاه جهان
دانشگاه لیبرتی آمریکا

دانشــگاه   ۲005 ســال  در 
خصوصی مسیحیان لیبرتی اعالم 
کرد قصد دارد قوانین پوششــی 
دانشجویان را تخفیف دهد و اجازه 
پوشیدن کفشهای روباز، شلوارهای 
کوتاه )ارتفاع شــلوار باید تا روی 
ســاق پا باشد( و شــلوار جین به 
شــرطی که بر روی آن سوراخ یا 
پارگی وجود نداشته باشد را صادر 
کرد با این حال قانون پوشیدن بلوز 
یا پیراهن هــای یقه دار همچنان 

برجای خود باقی است.

دانشگاه لیدسیتی 
نیجریه

دانشگاه لیدسیتی در نیجریه 
قوانیــن مــدون و محکمی برای 
پوشــش دانشــجویان خود ارائه 
کرده است زیرا از دید این دانشگاه 

پوشــش و رفتار دانشــجویان از 
برخوردار  فوق العــاده ای  اهمیت 
است. به گفته مقامات این دانشگاه 
پوشــش مناســب به ارزش های 
شــخصیتی، اعتماد بــه نفس و 
می افزاید  دانشجویان  ارزشمندی 
و بر همین اســاس به دانشجویان 
خود می گوید: »به شیوه ای لباس 
بپوشید که دوست دارید به همان 

شیوه شما را خطاب کنند.«
دانشــجویان دختــر باید در 
مراسم رســمی این دانشگاه کت 
و دامن و یا کت و شــلوار رسمی 
به همراه کفش های بســته به تن 
کنند. قد پیراهنها یا دامن ها باید 
حداقل تا روی زانو باشد. پوشیدن 
لباس های تنگ یا بدون آســتین 
بدون پوشــیدن کت یــا ژاکت بر 
روی آن ممنوع اســت. پوشیدن 
شــلوارهای کوتاه تر از حد نرمال 

و لباس هــای یقه باز یا بدن نما و 
پوشیدن دمپایی در محیط دانشگاه 
ممنوع اســت. همچنین استفاده 
از لباس های رســمی متناسب و 
لباس های سنتی شیک در دانشگاه 
با استقبال مواجه خواهد شد. مدل 
مو و آرایــش باید در حد متعادل 
باشــد و ســوراخ کردن تزئینی 
بخش های مختلف صورت به جز 

گوش ممنوع است.

دانشگاه ملی سنگاپور
در  دختران  پوشــش  قوانین 
دانشگاه ملی سنگاپور نیز بر مبنای 
حفظ احترام به حریم دانشــگاه و 
به دیگر دانشــجویان تعیین شده 
اســت. در این دانشگاه پوشیدن 
لباس های کوتاه، لباس های حاوی 
جمالت و تصاویر ناشایست و زننده 
و کفش های راحتی ممنوع است.

دانشگاه فلوریدا
دولتی  دانشــگاه  دانشجویان 
فلوریدا برای حضور در دانشــگاه 
باید دامن، پیراهن و شــلوارهای 
یک رنگ به تن داشته باشند. این 
دانشگاه از سال ۲008 استفاده از 
کاله های بیس بال در کالس هایی 
که در محوطه باز برگزار می شوند 
را آزاد اعالم کرده است. همچنین 
در صورت به تــن کردن بیش از 
یک بلوز یا پیراهــن، تمامی آنها 
باید یک رنگ داشته و دکمه های 
آنها کامل بسته شده باشد. استفاده 
از آرم دانشگاه بر روی لباس ها نیز 

بالمانع است.
پوشیدن بلوزهای ورزشی زیپ 
دار یا ســاده در صورتی که ارتفاع 
آنها سه اینچ پایین تر از کمر باشد 
بالمانع اســت. این لباسها شامل 
ژاکت و بارانی نیستند با این حال 
اســتفاده از این دو نوع لباس نیز 
در صورتی کــه از رنگی یکپارچه 
برخــوردار باشــند در روزهــای 
برگزاری کالس ها بالمانع اســت. 
راه رفتن بدون کفش، پوشــیدن 
با  کفش هایی  راحتی،  کفش های 
یا پاشنه هایی  پاشــنه های تیز و 
که ارتفاعی بیش از دو اینچ دارند 
ممنوع اســت. همچنیــن امکان 
اســتفاده از کفشهای چرخ دار یا 
میخ دار در این دانشــگاه ممنوع 

اعالم شده است.

دانشگاه فیلیپین
دانشــگاه De La Salle در 
مانیل کشــور فیلیپیــن با بیان 
این نکتــه که دانشــجویان این 
دانشــگاه این حــق را دارند که 
متناســب با سلیقه خود لباس به 
تن کنند از آنها خواســته اســت 

پوشــش خود را متناسب با شان 
دانشگاه و حساســیت های دیگر 
اعضای دانشــگاه انتخــاب کنند. 
بر همین اســاس از دانشــجویان 
خواسته شده از پوشیدن لباس های 
بدون آســتین، کوتــاه، بلوزها یا 
پیراهن های دکلته، یقه باز و نازک 

خودداری کنند.
پوشیدن شلوارهای کوتاه تنها 
در کالس های ورزشی و در صورتی 
کــه ارتفاع آن کمتر از ســه اینچ 
باالی زانو نباشــد جایز اســت و 
پوشــیدن این نوع از لباس ها در 
داخل کالس های درســی ممنوع 

است.
اســتفاده از کاله برای حفظ 
احتــرام در کالس هــای درس یا 
نیست.  جایز  رســمی  جلســات 
اســتفاده از رنگ موهــای زننده، 
خالکوبی و ســوراخ کردن اعضای 
بــه جز گوش ها  مختلف صورت 
ممنوع است. پوشیدن کفش های 
روباز در صورتی مجاز اســت که 
ارتفاع پاشنه آن بیشتر از یک اینچ 
نباشد و پاشنه پا در کفش پوشیده 

شده باشد.

دانشگاه کالیفرنیا برکلی
دانشگاه مشهور کالیفرنیا برکلی 
که یکی از دانشگاه های برتر جهان 
نیز به شمار می رود از دانشجویان 
دختر خود خواسته است دامن و 
شــلوارهای رسمی با قد متعارف، 
پیراهن و کت و شلوار رسمی به تن 
کنند. استفاده از لباس های بدن نما 
در این دانشگاه ممنوع است. نوع 
کفش نیز متناسب با ساختمان های 
آموزشــی و کالس های درســی 

مختلف متفاوت است.


