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قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه 
تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طالب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشت ها 
و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با مقوالت دانشجویی 
استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده 
 Daneshgah@Kayhan.ir مطالب مدنظر خود را به رایانامه
ارسال نمایند. بدیهی است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، 

انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

 * تصاویری از دیدار اســاتید، کارکنان و دانشــجو معلمان 
دانشگاه فرهنگیان با رهبر فرزانه انقالب اسالمی - اردیبهشت 1397 قاب دانشگاه

صفحه ۸
    چهارشنبه    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۹ شعبان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۰۷

محمد زندی*
فرق انسان با سایر جانداران در برخورداری از نعمت عقل و به تبع آن، انباشتگی تجارب است. 
در نظر بگیرید که در جاده ها و محورهای مواصالتی برون شــهری، وقوع تصادفات متعدد میان 
خودروهای عبوری و حیوانات، انسان را به این تجربه رسانده است که باید با نصب عالئم هشدار 
در مقاطع پرخطر، مانع از تکرار حوادث مشابه شود. حال اینکه چرا سایر جانوران از این تصادفات 
مکرر، عبرت نمی گیرند تا دست کم مسیر ترددشان را بگونه ای تغییر دهند که جاده را قطع نکند 
یا هم چون آدمی، به نحوی خطر را به هم نوعانشــان گوشــزد کنند؛ سؤالی است مضحک چراکه 

جوابش از پیش معلوم است!
اگرچه در َمَثل مناقشه نیست اما در نگاه نخست، شاید مقدمه فوق الذکر، بی ربط با عنوان این 
وجیزه به نظر برســد؛ درحالی که غرض آن بود که بدانیم »من جرب المجرب حلت به الندامه« 

یعنی تکرار تجارب تلخ، جز یأس و پشیمانی، حاصلی به همراه نخواهد داشت.
تجربه »برجام« از جمله تجارب تلخی بود که بر نقض تمثیل »انســان عاقل از یک ســوراخ 
دوبار گزیده نمی شود!« صحه گذاشت و نشان داد که هم می توان در »ماجرای مک فارلین« نقش 
ایفا نمود و هم پدیدآورنده »توافق برجام« بود و کماکان از هیچیک از این دو رسوایی بزرگ نیز 

عبرت نگرفت!
حال وقت آن رسیده که از 5 سال پیش تاکنون را ُمجسم کنیم! 

آن وعده های َســر خرمن و نمایش دِر باِغ ســبز را بخاطر بیاوریم: »سانتریفیوژ باید بچرخد 
اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد.«، »تحریم های باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل 
محیط زیست،  اشتغال و آِب خوردن مردم حل شود.«، »در روز اجرای برجام، همه تحریم ها بالمره 
لغو خواهد شد و نه تعلیق.«، »برجام فتح الفتوح است.«، »برجام مانند آفتاب تابان بود.«، »برجام را 
خدا آورد.«، »برجام معجزه قرن و بزرگ ترین دستاورد تاریخ ایران است.«، »برجام نشانه تسلیم همه 
قدرت های بزرگ در برابر اراده ملت ایران است.«، »پیروزی برجام بزرگ تر از فتح خرمشهر بود.«!

آن معرکه َخر بِرفت و َخر بِرفت را دوباره به نظاره بنشــینیم: »با برجام، هر دالر هزار تومان 
می شــود.«، »خسارت تاخیر در برجام، روزانه 400 میلیارد تومان است.«، »برجام باید به عنوان 
یک افتخار ملی در مدارس تدریس شــود.«، »برجام در نگاهی کلی، بدون شک موفقیت بزرگی 
است.«، »اگر برجام نبود، گزینه بعدی جنگ بود.«، »منتظر هجوم سرمایه  خارجی بعد از برجام 
باشــید.«، »با برجام، بذر اقتصاد ایران به ثمر می نشــیند.«، »برجام خروج سریع کشور از رکود 
را رقم خواهد زد.«، »برجام متوازن اســت.«، »واهلل، واهلل، واهلل با برجام، در مسائل هسته ای نه با 

کندی روبه رو خواهیم شد نه توقف.«، »برجام، تاج و سند افتخار برای ملت ایران خواهد بود.«!
آن تیترهای روزنامه های مشاطه گر زنجیره ای را باز بخوانیم: »اینک بدون تحریم«، »فتح الفتوح 
دیپلماســی ایران«، »سد تحریم شکست«، »برچیده شدن ظرف تحریم ها«، »روز شکست حصر 
اقتصادی«، »تحریم ها هم رفت«، »کلید چرخید؛ ایران خندید«، »ُمهر تدبیر بر پیشانی تحریم«، 
»پیروزی تدبیر بر تحریم«، »غروب تحریم؛ ساحل توافق«، »ظریف ُگل زد؛ ایران خندید«، »تحریم 
به تاریخ پیوســت«، »سالم بر ایران بی تحریم؛ خالص شدیم«، »پیروزی بدون جنگ«، »انقالب 
دیپلماسی«، »حصر ایران شکست«، »انفجار اتمی بدون بمب«، »توافق قهرمانانه ایران«، »گذار 

از مصدق به ظریف«، »امضای کری تضمین است.«!
اینک اما بعد از 5 ســال آزگار، انگار نه انگار که این دور تسلســل باطل مجدداً به خانه اول 

بازگشته و عمر ملتی به هیچ و پوچ سپری شده است! 
این همه در حالی بود که در همان ایام، بسیاری از دلسوزان و عالقه مندان به اسالم و انقالب، 
چنین فرجامی را برای برجام پیش بینی می کردند و با خیرخواهی و دلواپســی، دولتمردان را از 
این خســارت  محض انذار می دادند اما در پاســخ تنها با توهین و تمسخر روبه رو می شدند: »یک 
عده بزدل سیاسی هستند و تا حرف مذاکره پیش می آید می گویند ما می لرزیم. به جهنم! بروید 
یک جای گرم برای خود پیدا کنید؛ خدا شما را ترسو و لرزان آفریده است.«، »یک عده تازه به 
دوران رسیده، نمی خواهند اینقدر نسبت به آینده انقالب و اسالم دل نگران باشند.«، »روزی که 
می خواستیم به توافق برسیم، بددل ها و بدبین ها و بدگمان ها گفتند که قابل اجرا نیست و آن روز 
که به برجام رسیدیم، باز همان ها گفتند که آنان به وعده عمل نخواهند کرد.«، »واهلل، باهلل این 
دروغ ها درباره برجام مثل آبِ  شور است؛ آِب شور نخورید، آِب شیرین هم وجود دارد.«، »چطور 
آب و صابون بیاوریم تا رویتان را بشورید؟! ناراحتید تحریم برداشته شد؟ کاسبان تحریم ناراحتید؟ 

می خواهید تحریم برگردانید؟ تحریم برنمی گردد.«!
اگرچه دلواپسان از اعتماد به شیطان بزرگ بیمناک بودند و فقط کشتِی خودساخته ِی اقتصاد 
مقاومتی را جان پناه می دانســتند اما امیدواران به غرب، ایشان را به طعنه و سخره می گرفتند و 
نقض عهد را دروغ، و عذاب تحریم را بعید می پنداشتند! اکنون که صدق گفتار دلواپسان اثبات 
شــده و سیل تحریم های ثانویه باز فرا رسید است، برآنند تا پناهنده ِی ُسست تپه ِی اروپا شوند، 
غافل از اینکه در هنگامه عذاب تحریم، تنها جای امن، داخل کشتِی اقتصاد مقاومتی است و نه 

هیچ مأمن واهی دیگر!
با این همه، ســؤال اساسی اینجاست که مسئولیت پاسخگویی درخصوص »امیدواری« ملت 
در ســال 92 و سپس »ســرخوردگی« ایشان در سال 97 به گردن چه کسانی است؟! به راستی 
چه کسانی مردم را »شاد و پشیمان« کردند؟! آیا سرتیم مذاکره کنندگان هسته ای که در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی، صراحتاً بر اشتباهات پرشمار طرف ایرانی در برجام اعتراف می کند و عاجزانه 
می خواهد تا سخنانش رسانه ای نشود، تقصیر ندارد و مقصر، بنیه دفاعی کشور و شعارهای روی 
موشــک است؟! آیا تصویب 20 دقیقه ای، بدون تشریفات و سازماندهی شده  برجام در بهارستان 
تقصیر ندارد و مقصر،  اشــک های دلواپســانه نماینده سابق و غیور مجلس است؟! آیا تحریم های 
»ایسا« و »کاتسا« و ایراد جمله »دستاورد تقریباً هیچ ایران از برجام« از سوی رئیس  بانک مرکزی، 
مقصر نیستند و تقصیر باال رفتن چند جوان از دیوار سفارتخانه ِی خالی از سکنه ِی کشوری است 
که 464 حاجی ایرانی را در فاجعه مشــکوک منا، شــهید کرد؟! اینجاست که باید گفت، امان از 

بلندی دیوار حاشا! فغان از فرافکنی!
در پایان، امید اســت تا گوینده جمله »همه مســئولیت مذاکرات هســته ای با من است.« با 
عذرخواهی از پیشــگاه ملت کریم ایران، از گذشته درس گرفته و با خروج از ضرر محض برجام، 

منافع مردم را بیش از این به خطر نیاندازد.
* فعال دانشجویی

یادداشت دانشجویی

 * در زمــان بروز اغتشاشــات 
دی ماه گذشته در دانشگاه تهران، 
اعضای سرشناس شوراهای صنفی 
دانشــگاه های تهــران و عالمه 
دستگیرشدگان  جزء  طباطبایی 
غائله بودند که سعی در برهم زدن 
امنیت فضای دانشگاه را داشتند و 
خود لیدری اغتشاشات را بر عهده 

گرفته بودند!

فضای دانشگاهی در اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 
90 با جریانی نوظهور به نام شوراهای صنفی- رفاهی 
تالقی پیدا کرد که بر جنبه دیگری از فعالیت های 
دانشجویی چون مسائل مرتبط با تغذیه، خوابگاه های 
دانشجویی، امور خدماتی رفاهی و خالصه هر آنچه 
که در حوزه مســائل صنفی رفاهی بگنجد، تاکید 
داشــته و بنا داشت در کنار تشکل های دانشجویی 
که بیشتر در حوزه های فرهنگی و سیاسی به فعالیت 
می پردازند، نقش مکملی را در فضای دانشــگاهی 
ایفا کند و مطالبات دانشجویان را در حوزه صنفی 

پیگیری کند.
روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران 
ســازندگی در یکی از شماره های خود در روزهای 
اخیر طی گزارشی مفصل به فعالیت های شوراهای 
صنفی کشور در سال های گذشته پرداخته و با ارائه 
جدولــی از تمامی فعالیت ها، تجمع های اعتراضی، 
بیانیه ها و... چهره ای موفق و البته موجه به تمامی 
فعالیت های این قِســم از فعالین دانشجویی داده و 
به گونه ای این جریان را یکی از نمادهای موفقیت 

و اعتالی دانشگاه معرفی کرده است.
اما علیرغم آنچه که این روزنامه از فعالیت های 
شوراهای صنفی- رفاهی مخابره کرده، واقعیت های 
زیــادی درباره نحوه فعالیت، نــوع دید و بینش و 
تفکرات و کنش های مختلف این جریان دانشجویی 
وجود دارد که از دید این روزنامه مغفول مانده است. 
مسائلی که روی دیگر سکه شوراهای صنفی را نشان 
می دهد و نقاب از چهره واقعی آنان برمی دارد و آنگاه 
اثبات خواهد شد که چنین جریانی چه لطماتی به 
جامعه دانشــگاهی و البته عنوان »شورای صنفی-

رفاهی« زدند. 
کنکاش و دقت در مواجهه و نحوه موضع گیری 
شــوراهای صنفی با مسائل گوناگون در چند سال 
گذشته نشان از آن دارد که این جریان توانسته با 
ادبیات چپ گرایانه و تفکرات شــبه مارکسیستی 
و در روزهایــی که دانشــگاه ها به ســمت فضای 
خصوصی شــدن در حرکت بودند، بر مشــکالت 
معیشتی و صنفی دانشجویان سوار شده و در کنار 
اعتراض به مسائلی مانند سنوات، گران شدن غذای 
دانشجویی، کمبود خوابگاه ها و...، حتی نقاط قوت 
مقوله استقالل و درآمدزایی دانشگاه ها که از میزان 
وابستگی دانشــگاه ها به بودجه دولتی می کاهد را 
هم مورد هدف قرار دهد. در دیدگاه و ادبیات شبه 
مارکسیستی و نسبتاً کارگری تعدادی از شوراهای 
صنفی مسائلی چون اقتصادهای دانش بنیان، ایده 

بازارهای دانشجویی، انواع و اقسام استارتاپ هایی که 
در دانشگاه ها برگزار می شود، همگی نفی شده و همه 
مسائل مرتبط با دانشگاه را وابسته به سیاست های 

دولتی و کوپنی می داند.
حــال اگر از کنــار چنین دیدگاه های شــبه 
مارکسیستی تعدادی از شوراهای صنفی بگذریم، 
تجربه نشــان داده که آنها تمایــل زیادی دارند پا 
را از مرزهــا و حد و حدود قانونــی، آئین نامه ها و 
دستورالعمل های اجرایی خود هم فراتر بگذارند و 
عماًل سیاســی کاری و اتخاذ مواضع رادیکالی را در 

دستور کار خود قرار دهند.
اولین نمود این مســئله در ماجرای مراســم 
روز دانشــجو با حضور رئیس جمهور در دانشــگاه 

سیســتان و بلوچستان شــکل گرفت. جایی که 
نماینده شــوراهای صنفی کشــور متنی را مقابل 
رئیس جمهــور قرائت و مطالباتــی را بیان کرد که 
عمال هیچ گونه سنخیتی با اهداف شورای صنفی و 
حد و حدود قانونی آن نداشت. پرداختن به مسائلی 
چون »ایجاد تشــکل های دانشجویی دگراندیش و 

مستقل«، »بازگشت کامل دانشجویان ستاره دار به 
دانشگاه«، »حذف تهدیدها و برخورد های امنیتی در 
پاسخ به اعتراضات و مطالبات دانشجویی«، »القای 
تبعیض هــای جنســیتی و جغرافیایی در گزینش 
دانشــجویان«، »تضمین حــق تحصیل برابر برای 
همه  قومیت ها و پیروان همه  مذاهب و آیین ها« و... 

نمونه های غیر قابل انکاری از این موضوع هستند.
این دســت مواضع سیاســی گونه شوراهای 
صنفی در حالی اتفاق افتاده که براســاس بند یک 
و 2 ماده 8 آئین نامه شــورای صنفی دانشــجویان 
دانشــگاه های کشور که مصوب وزارت علوم است، 
وظیفه شورای صنفی هر واحد دانشگاهی پیگیری 

حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه و پیگیری 
رفع مشــکالت صنفی دانشجویان است و براساس 
بند یک ماده یک همان آئین نامه منظور از حقوق 
صنفی دانشجو، مجموعه ای از امور که شامل امور 
تغذیه، امور خوابگاه ها و سکونت دانشجویان، امور 
خدماتی– دانشجویی، امور تربیت بدنی دانشجویان 
و نحوه ارائه خدمات آموزشی است. در واقع هرگونه 
عمل و فعلی خارج از ماده واحده ذکر شده به معنای 
تخطی از قانون است و طبیعتا تنبیهاتی را هم در 
پی دارد. همچنین شرایط و ویژگی های افراد عضو 
شــوراهای صنفی طبق همان آئین نامه به گونه ای 
است که اساسا اعضای چنین مجموعه ای صالحیت 
انجام و فعالیت های سیاسی در قالب شوراهای صنفی 
ندارند و طبعاً انتظار و توقعی هم از آنها برای ورود 

به چنین مقوله ای وجود ندارد.
به نقل از خبرنامه دانشــجویان؛ در عین حال 
سیاسی کاری و فاصله گرفتن از فعالیت های صنفی 
شــوراهای صنفی به همین مســئله ختم نشد و 
اغتشاشات دی ماه سال گذشته اوج اعمال رادیکالی 
آنها به حســاب می آمد به طوری که کار به آشوب 
کشیدن دانشگاه و رهبری اغتشاشات کشید و همه 
این هــا در حالی اتفاق افتاد که تمام تشــکل های 
دانشجویی که در حوزه سیاسی و فرهنگی فعالیت 
می کردند فارغ از گرایش های و تعلقات سیاسی خود 
این مسئله را محکوم کردند. طبق پیام های ارسال 
شده در کانال تلگرامی منتسب به شوراهای صنفی 
دانشــگاه های کشــور در زمان بروز اغتشاشات در 
دانشگاه تهران، اعضای سرشناس شوراهای صنفی 
دانشگاه های تهران و دانشگاه عالمه طباطبائی جز ء 
دستگیرشدگان غائله تهران بودند که سعی در برهم 
زدن امنیت فضای شهری و دانشگاه را داشتند و خود 
لیدری اغتشاشــات را بر عهده گرفته بودند و نکته 
جالب توجه حمایت رسانه های معاند چون شبکه 

سلطنتی بی بی سی از چنین جریانی بود.
همه آنچه که گفته شد نشان دهنده آن است که 
بر خالف آنچه که برخی از رسانه ها و جراید در مدح 
و ثنای شــوراهای صنفی می گویند اما این جریان 
دانشجویی بیشترین نقش را در سیاسی کاری فعلی 
دانشگاه های کشور دارد و اعمال افراط گرایانه آنها 
در بزنگاه های مهمی چون اغتشاشات اخیر نه تنها 
باعــث ایجاد لطمات و زیان های جبران ناپذیری بر 
فضای دانشگاه شــد بلکه باعث بدنامی و به قهقرا 
رفتن نام »شــوراهای صنفــی« در اذهان جامعه 

دانشگاهی نیز گردید.

در شوراهای صنفی دانشجویی چه می گذرد؟

حمایت از نماد رادیکالیسم 
در دانشگاه!

دیدی که چگونه گور 
»برجام« گرفت؟!

* حقیقتاً جای تعجب است که چگونه در دانشگاه نظام اسالمی، فردی 
مسئله دار بتواند کارگاه عملی براندازی نظام برپا کند، اما صدایی از 
هیچ یک از مسئوالن آموزش عالی کشور در مخالفت با این اظهارات 

شاذ و مغایر با منافع ملی برنخیزد؟!

اخیرا کارگاهی با عنوان »جنبش اصالحی به چه 
تغییراتی برای ماندگاری نیازمند است؟« با حضور یکی 
از بازداشت شــدگان فتنه سال 88 به میزبانی انجمن 
آزاد اندیش دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شده است.

»ف-ز« که بعد از انتخابات سال 88 به گفته وکیل 
خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور 
و دولت و مشارکت در اخالل نظم عمومی با حضور در 
راهپیمایی 25 خردادماه دادگاهی شده است و سابقه 
بازداشتی نیز دارد، سه شــنبه 18 اردیبهشت ماه در 

کارگاهی به سخنرانی پرداخت.
این اســتاد دانشــگاه در ابتدای سخنرانی خود با 
تاکید بر این موضوع که استاد اخراجی است می گوید: 
»اینکه من در ســال 82 به دانشگاه عالمه طباطبایی 
آمدم تا رشته تاریخ را با دعوت دکتر نجف قلی حبیبی 
تاسیس کنم. یک سال و نیم هم در دانشگاه بودم و به 
خاطر اخراجی که از دانشگاه قبل از عالمه شده بودم 
باید مراحلی طی می شــد کــه در حین انجام مراحل 
احمدی نــژاد رئیس جمهور و آقای شــریعتی رئیس 

دانشگاه شد و من همان هفته اول باز اخراج شدم.«
او در ادامه پس از ارائه وضعیت خود در دانشگاه، 
بــه مصادیق رفتارهای اصالح گــری و جنبش های 
رفرمیســتی اشــاره می کند و می گوید: »اصالح به 
کنشــی گفته می شــود که زیربنــای آن می تواند 
ساختن حاکمیت یا شخصیت باشد که کلیت آن را 
حفظ می کنیم ولی تغییرات نیمه بنیادی در آن به 
وجود می آوریم. پس اگر جنبش سیاســی به سمت 
تغییرات بنیادی برود دیگر از اصالح خارج می شود. 
امروز وقتی به کسی انقالبی می گوییم یعنی آن فرد 
خواهان تغییر نظام اســت چراکه به معنای خواهان 

تغییرات اساسی و بنیادی است.«!
او در ادامــه با بیان اینکه »انقالب ها پس از مدتی 
به پایان می رســند و به یک زمین لــم یزرع تبدیل 
می شوند« ادامه می دهد: »این انقالب ها با خود مستی 
دارند یعنی مردم کارهایی می کنند که در حالت عادی 
انجام نمی دهند زیرا این سنت ها و عادت ها یک  شبه 
درست نشدند که یک شبه از بین بروند. انقالب ها در 
پی از بین بردن بروکراسی ها به وجود می آیند ولی خود 
بوروکراسی را به وجود می آورند که بدتر از قبلی است 

چون قوانین یک شبه پدید نیامدند.«!
او در ادامه با اشاره به جنبش های اصالح گری در 
ایران به اعتراضات دی ماه سال گذشته اشاره می کند 
و می گوید: »جنبش های سیاسی بهار و پاییز دارند 
و ما االن در پاییز آن هستیم. اعتراضات دی ماه 96 
که پیش بینی اش را قبل از آن کرده  بودم ســیالبی 

بود که از اصالحات هم گذشت و آن را نادیده گرفت 
و حتی کسانی را که تنها ناظر بودند تحت تاثیر قرار 
داد. برای آنکه بتوانیم به مردم بگوییم که اصالحات 
چه می گوید و در پی چه جامعه ای اســت باید چند 
رویکرد را داشته باشیم تا خود را به آنان بشناسانیم. 
ورود تشــکیالت سپاه پاسداران که با روح قانون در 
تضاد است نابه جاســت. اگر بخواهد کنترلی با این 
شدت بر انتخابات صورت بگیرد می شود شبیه همین 
نماینده هایی که عالی ترین آنها لیست امید است که 
بیشترشان منشأ ناامیدی جامعه هستند. کسی که 

اصال نمی تواند »لوور« را تلفظ کند.«
این استاد اخراجی در ادامه این نشست در جمع 
دانشــجویان به موارد دیگری از جمله مســئله زنان، 
اقلیت ها، مطبوعات آزاد و... اشــاره می کند و در انتها 
تاکید می کند که  محورهایی گفته شده »باید جنبش 

اصالحی به آن توجه کند.«!
او در ادامه کارگاه خــود از عباراتی همچون »به 
بن بست رسیدن کشور«، »غافلگیر شدن حکومت در 

دی ماه 96« استفاده می کند!
با نگاهی به اظهارات پیشین این استاد اخراجی 
دانشگاه حضور او در این کارگاه بیش از پیش قابل 
تامل خواهد بود، او در ســال 93 در مصاحبه ای با 
یکی از سایت های اصالح طلب تسخیر النه جاسوسی 
را مستی توده ها توصیه می کند و می گوید: »پس از 
انقالب مستبدانی ظهور کردند که خود دچار نوعی 
استبدادزدگی بودند.« او در ادامه این گفت وگو گفته 
است: »ما نه از انقالب سال 57 خاطره خوبی داریم 

و نه سن و سال ما دیگر اجازه انقالب می دهد.«!
حقیقتاً جای تعجب و ســوال است که چگونه در 
دانشــگاه نظام اسالمی، فردی مسئله دار بتواند چنین 
سخنانی را به زبان بیاورد و کارگاه عملی براندازی نظام 
برپا کند، اما صدایی از هیچیک از مســئوالن دانشگاه 
فوق الذکــر و آموزش عالی کشــور در مخالفت با این 
اظهارات شــاذ و مغایر با منافع ملی برنخیزد؟! جالب 
اینجاست که وقتی مسئوالن امر با این قبیل سواالت 
مواجه می شوند، بالاستثناء پشت جان پناه آزادی بیان 
ســنگر گرفته و از لزوم طرح عقاید مخالف – بخوانید 
براندازانه! – در فضای دانشگاهی سخن به میان می آورند 
اما همین مسئوالن نه تنها اجازه برگزاری مناظره میان 
دوستداران نظام و انقالب با این قبیل به اصطالح اساتید 
تجدیدنظرخواه را نمی دهند بلکه حتی بعضا پیش آمده 
که با ابطال مجوز قانونی سخنرانان ارزشی و انقالبی در 
مراسم 16 آذر دانشگاه های کشور، مانع از حضور ایشان 

در میان قشر جوان و دانشجو می شوند!

در جریان سخنرانی استاد بازداشتی صورت گرفت

برگزاری کارگاه براندازی 
در دانشــــــگاه  عالمـــــه!

تعــداد زیــادی از دانشــجویان دوره دکتری 
دانشگاه های بزرگ کشور، اکنون علیرغم نگارش 
تمام و کمال رســاله دکتری خود به دلیل شروط 
عجیب و غریبی که مدیران دانشــگاهی برای آنها 
وضع کرده اند، قادر به دفاع از رســاله خود و اتمام 
تحصیل نیستند؛ دانشجویانی که مجبورند به همین 
دلیل به صورت روزانه ده ها هزار تومان جریمه شوند.
امــروزه بســیاری از دانشــجویان دکتــری 
دانشــگاه های کشور که ســنوات قانونی تحصیل 
آنها به پایان رســیده است و براساس روال قانونی 
باید ضمن دفاع از رســاله دکتری شان، از دانشگاه 
فارغ التحصیل شوند به دلیل برخی ساز و کارهای 
عجیب و غریب حاکم بر دانشــگاه های کشور قادر 

به انجام این مهم نیستند.
دوره دکتری در ایران بر اســاس روال قانونی و 
منطقی شــامل 4 ترم دوره آموزشی و 4 ترم دوره 
پژوهشی می شود که دانشجو باید پس از پایان دوره 
پژوهشی ضمن ارائه مدرک زبان معتبر در آزمون 
جامع شرکت کند و نمره قبولی خود را اخذ کند.

اگرچه بســیاری از دانشجویان در این مرحله 
از تحصیل شــان دچار مشکالت فراوانی می شوند 
و بــه دلیل افتادن درس، افتادن آزمون جامع و یا 
عــدم توانایی برای ارائه نمره زبان قادر به طی این 
مرحله بر اساس روال عرف آن نمی شوند، اما حتی 
اگر دانشجویی بدون مشکل از این دوره به سالمت 
عبور کند در دوره پژوهشی نیز ممکن است دچار 
مشکالت فراوانی شود که سنوات تحصیلی او را از 

حد مجاز افزایش می دهد.
برخالف شرط های دوره آموزشی مقطع دکتری 
که چندان غیرمعقول به نظر نمی رسند و پذیرفته 
شدن در واحدهای درسی، گذراندن آزمون جامع 
و ارائه مدرک زمان برای یک دانشــجوی دکتری 
موضوعی بدیهی است، اما در دوره پژوهشی بسیاری 
از مشکالت پیش روی دانشجو از توان مدیریت او 
خارج اســت و فرصت مناسبی برای کسب درآمد 

توسط دانشگاه ها می شود.
در دوره پژوهشــی دانشــجوی دکتری باید با 
انتخاب یــک موضوع برای رســاله و تصویب آن 
در گروه آموزشــی آن را زیر نظر یک یا دو استاد 
راهنمــا انجام دهد و برای دفاع، از آن مقاله علمی 

استخراج کند.
شــرط انتشار مقاله از رساله چند سالی هست 
که در اکثر دانشگاه های بزرگ کشور متداول شده 
است و اگر دانشجویی امکان انتشار مقاله از رساله 
خود را نداشته باشد، اجازه دفاع از رساله به او داده 
نمی شود؛ شرایطی که باعث می شود دانشجو نتواند 
دوران تحصیل خود را در بازه قانونی به پایان برساند 

و وارد سنوات غیر مجاز می شود.
در رشته های علوم انســانی برای دانشجویان 
دکتــری ارائه یک تا دو مقاله علمی پژوهشــی از 
رساله اجباری است و اگر دانشجو امکان استخراج 
و انتشــار مقاله پیدا نکند اجازه دفــاع به او داده 
نمی شود و با ورود سنواتش به بازه غیرقانونی شامل 

جریمه می شود.
این شرایط برای دانشجویان فنی و مهندسی 
به مراتب سخت تر است. چراکه آنها مجبورند برای 
گرفتن مجوز دفاع از رساله خود یک یا دو مقاله آی 

اس ای در ژورنال های خارجی منتشر کنند و با اخذ 
گواهی انتشــار از آنها در ایران از رساله خود دفاع 
کنند؛ شــرایطی که بسیاری از دانشجویان امکان 
انجامش را ندارند و ناچار می شوند ماه ها و چه بسا 
ســال ها منتظر بمانند و در این مدت جریمه های 
میلیونی به دانشگاه محل تحصیل پرداخت کنند.

دو نکته مهم در شــرط انتشار مقاله از رساله 
دکتــری وجود دارد که گویا مدیران دانشــگاهی 
چشمانشان را بر روی آن بسته اند و تمایلی ندارند 
به آن حتی فکر کنند، چراکه منافع قابل توجهی 

از این مسیر عاید آنها می شود.
اول اینکه تعداد زیادی از فصلنامه های علمی 
پژوهشی داخلی اکنون اسیر البی گری های پشت 
پرده هستند و امکان انتشار مقاله در آنها تنها برای 
اعضای هیئت تحریریه و ســفارش شده های آنها 
فراهم اســت. با مروری بر مقاله های منتشر شده 
در فصلنامه های داخلی و مقایسه نام اساتید با نام 
اعضای هیئت تحریریــه و داوران این مهم کاماًل 

قابل اثبات است.
با پذیرش این حقیقت ناگفته پیداست که مقاله 
اســتخراج شده از یک رساله دکتری حتی اگر نو، 
بدیع و عالمانه باشــد ممکن اســت به دلیل نبود 
امکان البی و سفارش حتی در دور داوری نیز قرار 
نگیرد و یا در اولویت های آخر فصلنامه قرار بگیرد.

در مورد ژورنال هــای خارجی نیز نکته مهم 
این است یک دانشــجوی دکتری دانشگاه های 
داخل پس از ســال ها وقت و انــرژی که صرف 
پژوهــش می کند بــه دلیل ایــن قانون عجیب 
دانشــگاه های کشور ناچار است رساله خود را در 
اختیار پژوهشــگران و سرویس های علمی خارج 
قرار دهد و اجازه دفاع یا عدم دفاع خود را از آنها 

بگیرد. گویی هیچ نهاد و ابزار مناسبی در کشور 
برای این مهم وجود ندارد.

به نقل از تابناک؛ این شرایط البته بازار کاسبی 
را برای برخی بنگاه های کالهبرداری و چاپ مقاله 
نیز داغ می کند و یکی از دالیل اصلی شیوع پدیده 
نگران کننده و تأسف برانگیزی چون مقاله و پایان 

نامه فروشی می شود.
همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، سبب می شود 
دانشجوی دکتری حتی اگر شایسته فارغ التحصیلی 
از مقطع دکتری باشــد، امکان قانونی دفاع را پیدا 
نکند و چندین ترم بیشتر در دانشگاه باقی بماند.

طوالنی شــدن دوره دکتری از سویی زمان و 
انرژی دانشجو را تلف می کند و از سویی نیز سبب 
می شــود تا این دانشجویان به دلیل هر ترم اضافه 
ماندن در دانشگاه بین 4 میلیون تا 8 میلیون تومان 

وابسته به رشته تحصیلی جریمه شوند.
پرسشــی که اینجا مطرح می شود، این است 
که آیــا نمی توان برای تعییــن صالحیت دفاع از 
یک رســاله و سنجش اصالت اثر راه های قانونی و 
منطقی دیگری را فراهم کرد که هم امکان دفاع از 
رساله های بی کیفیت فراهم نشود و هم این شرایط 

ناعادالنه و غیرمنطقی از بین برود؟!
در ایــن بین اما گناه دانشــجویی که در این 
فرآیند توان انتشار مقاله را به دلیل نداشتن رابطه 
ندارد و مقاله هایش به داوری گذاشته نمی شوند 
ولی رســاله اش از کیفیت باالی علمی برخوردار 
است، چیست؟ دانشــگاه های کشور تا چه زمان 
بنا دارند علم و دانش و دانشجو را ابزار درآمدزایی 
خود کنند؟ با روندی که بر شــرایط علمی کشور 
حاکم اســت، چه افقی می توان برای توسعه علم 

در کشور متصور شد؟

   درآمد میلیاردیـ ـ                            ـ ـ ـ 
   دانشگاه ها

    از طوالنــــــــــــی  شدن
  دوره دکتری

طوالنی شدن دوره دکتری از سویی زمان و انرژی دانشجو را تلف می کند 
و از سویی نیز سبب می شود تا این دانشجویان به دلیل هر ترم اضافه 
ماندن در دانشــگاه بین 4 میلیون تا 8 میلیون تومان وابسته به رشته 

تحصیلی جریمه شوند.


