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     اگر تسخير النه جاسوسي در 13 آبان 58 بهانه 
نامگذاري اين روز به عنوان روز مبارزه با استكبار 
جهاني است بايد گفت چندان نامگذاري مناسب 
و درستي نمي باش��د چراكه به نظر نمي آيد هدف 
تسخير النه جاسوس��ي در تراز  مبارزه با استكبار 

جهاني بوده باشد. 
در واق��ع  ترس از دسيس��ه هاي امري��كا همچون 
كودتاي مرداد 32 و حضور شاه در امريكا محرك 

جدي اي براي دانشجويان بود. 
شايد تسخير س��فارت ش��وروي در كنار سفارت 
امريكا استكبارس��تيزانه تر بود. تسخيري به دليِل 
خوي استكباري و نه ترس انقالبي. بدون شك خطر 
اصلي در برابر انقالب از سوي امريكا بود اما شوروي 
نيز يكي ديگر از نمادهاي استكبار و قلدري در نظام 
دو قطب��ي آن روزگار تلقي مي ش��د. دو قطبي كه 
شعار »نه شرقي، نه غربي« در مذمت آن، بر سردر 
ساختمان شماره 1 وزارت امور خارجه جمهوري 

اسالمي ايران نقش بست. 
پيش و پس از تسخير النه جاسوسي نيز دانشجويان 
رويه اي چندان استكبارستيزانه نداشته اند. حوادث 
منتهي به روزس��رخ 16آذر32 در اعتراض به سفر 
معاون رئيس جمهور امريكا به ايران، مطابق نقل ها، 
اعتراض به دخالت امريكا در سقوط دولت مصدق 

بود نه احتماالً دخالت هاي امريكا در ويتنام. 
امروز نيز آث��اري از استكبارس��تيزي در جنبش 
دانشجويي ديده نمي شود. آنچه به عنوان استكبار 
در قاموس استكبارس��تيزي در خيلي از مردم به 
چشم مي خورد در اياالت متحده امريكا نقش بسته 
است كه البته بيراه نيست اما كدام استكبارستيزي؟ 
نهايتاً بتوان اقدامات جنبش دانش��جويي در برابر 
امري��كا و انگلي��س را »اس��تقالل طلبانه« ناميد؛ 
واكنش هايي كه در برابر ظل��م اينان به ملت ايران 
بوده است و نه سلطه گري هاي جهاني مستكبرين. 
چ��را مقابل��ه ب��ا س��لطه امري��كا در اي��ران را 
استكبارس��تيزي نمي داني��م و از آن ب��ه عن��وان 
استقالل طلبي نام مي بريم؟ به اين دليل كه به ابعاد 
ديگر اين سلطه توجه نكرده ايم؛ ابعادي كه لزوماً در 

ظاهر »ملت ما« را هدف نگرفته است. 
موضوعاتي همچون قاچاق اعضاي بدن انس��ان، 
استثمار انسان ها توسط شركت هاي چندمليتي، 
تخريب محيط زيس��ت و. . . چندان با گروه خوني 
جنبش دانشجويي ايران نمي خواند، هرچند يك 
هيئت دانشجويي براي شركت در يك كنفرانس 
محيط زيس��تي به بوليوي س��فر كرد اما محيط 
زيست چندان دغدغه قبل و بعد اين تشكل نبوده 
و نيست. اين مسائل چندان مهم تلقي نمي گردد و 
به حساب نمي آيد كه واكنش برانگيز باشد چراكه 
فانتزي و تزئيني تلقي مي شود در حالي كه از آالم 
بشري است و دانشجوياني كه بايد »مؤذن« جامعه 
باشند، »مكبر« اند و موج دومي عمل مي نمايند و 

پيرو رسانه و واكنش هاي حاكميتي هستند. 
اي��ن مس��ئله در چالش ه��اي جهان اس��الم نيز 
گريبانگير جنبش دانشجويي است، به طور مثال 
چقدر حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا 
به مناطق قبايل پاكستان دغدغه دانشجوي ايراني 

بوده است؟
منكر تحركات دانشجويي در برابر موضوعات مبتال 
به جهان اس��الم نيس��تيم. حوادث يمن، مسئله 
فلسطين، بحرين و. . . همه توجه دانشجويان را به 
خود جلب نموده است. اين حوادث »واكنش انگيز« 

و در برخ��ي از اي��ن واكنش ها، تحس��ين برانگيز 
بوده اس��ت اما چندان دغدغه و اس��تمرار نسبت 
به اين حوادث ديده نمي ش��ود و بس��ياري از اين 
»واكنش ها«، موج دومي بوده و دانشجو در پيروي 
از خط رسانه عمل كرده اس��ت، از اين واكنش ها 
مي توان به يك نتيجه مهم رس��يد و آن هم تأكيد 
بر اين مسئله است كه دانش��جو نمي تواند نسبت 
به مسائل بش��ري و به صورت اخص جهان اسالم 
بي تفاوت باشد، هرچند اين مسائل در آرمان هاي 
او وج��ود دارد اما متأس��فانه »اولوي��ت« جنبش 
دانشجويي نيست، از اين رو مي توان گفت جنبش 
دانش��جويي چندان دغدغه بين المللي ندارد و در 
بهترين حالت »ملي« انديشيده و عمل كرده است، 
در حالي كه استكبار، »جهاني« است با مؤلفه هاو 
عملكرد جهاني. در بسياري از حوادث بين المللي، 
جنبش دانشجويي واكنش��ي نداشته است و براي 
بهبود روندها و تأثيرگذاري، خالي از كنش و تحرك 
بوده است. آنجا نيز كه واكنشي بوده، غالباً مديون 

رسانه و مواضع حاكميتي است. 
استكبارس��تيزي لزوماً بين الملل��ي عمل كردن و 
درگير ش��دن در هزاران موضوع جهاني نيست و 
براي هر مجموعه و حركتي اولويت بندي موضوعات 
و اهداف ناگزير است، اما ش��ناخت فضاي بشري 
و جاي��گاه خويش در اين فضا اگر توس��ط جنبش 
دانشجويي انجام نگيرد بي گمان، عملكردهاي ملي 

نيز چندان ثمربخش نخواهد بود. 

تحرك تشكل هاي دانشجويي امروز ما، بيشتر در 
بيانيه و تجمع خالصه مي شود، از اين رو اقدام در 
مقابل موضوعات ناعادالنه جهاني نيز مي تواند حتي 
در حد همين بيانيه باشد.  »واكنش«، »دغدغه« 
نيس��ت و در خيلي از موارد، مخدر است. واكنش 
محوري در جنبش دانش��جويي ب��ا دغدغه مندي 
نبايد خلط ش��ود. حضور مقابل سفارت، خوابيدن 
در فرودگاه، بيانيه، تجمع و. . . همه واكنش است 
كه لزوماً برآمده از دغدغه نيست بلكه مي توان آن 
را رفع تكليف دانست. اگر قرار است كه يك موضوع 
دغدغه باش��د، اس��تمرار مي خواهد و تالش براي 
ايجاد يا اصالح يا حذف. حال استكبارستيزي بايد 

يك واكنش باشد يا يك دغدغه؟
انسان نمي تواند در مقابل ظلم بي تفاوت باشد. حال 
دانشجوي مسلمان انقالبي به طريق اولي نمي تواند 
در مقابل آالم بش��ري بي تفاوتي پيش��ه كند و در 
مبارزه حق و باطل، راه ميانه بگيرد و از سوي ديگر 
مرز نيز نمي شناسد و ملي نمي انديشد كه مطابق 
اين تفكر عمل نمايد، از اين رو استكبارستيزي در 
ذات هر انسان مس��لماني گنجانده شده است اما 
عملكرد جنبش دانش��جويي از استكبار س��تيزي 
به دور بوده و بيشتر اس��تقالل طلبانه عمل نموده 

است. 
استكبارس��تيزي يك اصل و اصالت است كه ابعاد 
گوناگون دارد و صرفاً بين المللي تلقي نمي ش��ود 
چراكه اصوالً نوع بش��ر مرز داخل��ي و بين المللي 
ندارد اما گذر از اصالت و ش��عاري برخورد كردن، 
تناقض را دربرخواهد داشت چراكه نمي تواند خط 
مشي ثابتي را در پيش گيرد و به جاي واكنش هاي 
مقطعي، مش��كلي را حل نمايد يا ثواب��ي را انجام 
دهد. وقتي استكبارس��تيزي به عن��وان يك اصل 
شناخته شود آن وقت در مقابل موضوعي همچون 
مذاكره اي��ران و امريكا به درس��تي موضع گيري 

خواهد نمود. 
جنبش دانشجويي بايد بتواند موضوعات صنفي، 
ملي، ديني و بشري را در يك منظومه هماهنگ 
در كنار يكديگر داش��ته باش��د، با تحريك رسانه 
فعال نشود و با تحريك رس��انه، غيرفعال نگردد 

بلكه مطابق با اصول و هويت دانشجوي مسلمان 
انقالبي عم��ل نماي��د. جنبش دانش��جويي اگر 
ظلم ستيز است، بايد ظلم ستيزي را در صنف خود، 
شهر خود، كش��ور خود و جهان خود پيش گيرد 
و بي تفاوت نماند و متناس��ب با وس��ع خود عمل 
نمايد. اگر اينگونه باشد و استكبارستيزي به واقع 
كلمه در كوله پشتي ذهن و روان هر دانشجو باشد، 
فرصتي براي رخوت در جنبش دانشجويي باقي 
نمي ماند. اگر اصولي وجود داشته باشد در طول 
سال هاي پس از تسخير النه جاسوسي، جنبش 
دانشجويي بايد يك تجربه انباشت شده و عملكرد 
مداوم منتج به نتيجه اي را از خ��ود ارائه مي داد، 
اما از نظر نگارنده تصوير تس��خير النه جاسوسي 
توس��ط دانش��جويان، به الگوي عمل نسل هاي 
بعدي دانشجويان تبديل ش��ده بود؛  الگويي كه 
نمادي از تأثيرگذاري و عمل چشمگير دانشجويي 
بود؛ حركتي كه به قول يك صاحب نظر، سياست 
خارجي جمهوري اس��المي را نقش داد. اما عدم 
نظام مند بودن كنش هاي دانشجويي در سال هاي 
متمادي، از تسخير النه جاسوسي تصويري براي 
تحرك جنبش دانشجويي پديد آورد بدون آنكه 
تلخي ها، شيريني ها و درس��تي و نادرستي هاي 
سال هاي پس از 13 آبان 1358، پشتوانه اي براي 

عمل دانشجويان قرارگيرد. 
همانطور كه گفته شد براي عمل، نيازمند بازخواني 
و بازيابي اصول و اهداف هستيم. اگر اهداف روشن 
و اصول ثابت باش��د عملكرد هر نسل دانشجويي 

ذخيره اي براي نسل هاي بعدي مي شود. 
* كارشناسي ارشد علوم سياسي

تمام سعي اش را مي كند فارسي را به لهجه  تهراني صحبت كند؛ مبادا 
كه ته لهجه اش باعث شود تهراني نبودنش لو برود! 

از ظاهرش هم برنمي آيد اهل كجاست. وقتي به بهانه اي سر صحبت 
را با او باز مي كني، تازه دوزاري ات جا مي افتد كه از جمله دانشجوياني 
است كه هنوز پا به تهران نگذاشته، از هويت قبلي خود بريده و سوداي 

تهراني شدن را در سر مي پروراند. 
اگر كمي دقيق تر نگاه كنيم، كم نيستند دانشجوياني كه با ورود به 
كالنشهرهاي كشور و به ويژه تهران دچار اين حالت خودباختگي و 
تهران زد گي مي شوند و تمام سعي شان را مي كنند كه تا حد ممكن در 

محيط فرهنگي شهر جديد جذب شده و جزئي از آن شوند. 
طبق آماري كه سازمان ثبت احوال كشور منتشر كرده است، طي 10 
سال گذشته از ميان دانشجوياني كه براي تحصيل وارد تهران شده اند، 
بيش از 120 هزار نفر در تهران مانده اند و به شهر خود برنگشته اند. در 
واقع دانشجوي شهرستاني با ورود به تهران، با نوعي تناقض ميان 
هويت محلي خود و عناصر هويتي موجود در فضاي جديد مواجه شده 
و اين تناقضات ، در اغلب موارد منجر به تغييرات رفتاري در او مي گردد. 
اين تغييرات رفتاري خود را به شكل محسوسي در قالب نحوه  پوشش، 
تغييرات گويشي و زباني، تغيير در رفتارها و هنجارهاي جنسيتي و 

تغيير در اليه جهان بيني و ارزشي جوان نشان مي دهد. 
اگر بخواهيم درباره   علت اين پديده صحبت كنيم، مفهوم »سرمايه  
فرهنگي« مي تواند به ما كمك كند. سرمايه  فرهنگي در واقع عادات و 
سبك زندگي فرد است كه پيش از هر چيز، از محيطي كه او در آن به 
دنيا آمده و بزرگ شده است تأثير مي پذيرد. به تعبير ديگر، همان طور 
كه سرمايه   اقتصادي به دارايي هاي اقتصادي فرد گفته مي شود، 

سرمايه  فرهنگي نيز به داشته هاي فرهنگي فرد اشاره دارد. 
در جوامع جديد و به واس��طه  تأثير رس��انه ها، س��رمايه  فرهنگي 
ارزش گذاري مي ش��ود؛ به اين معنا كه س��بك زندگي خاصي به 
عنوان سبك زندگي معيار به جامعه عرضه شده و ساير فرهنگ ها 
و سرمايه هاي فرهنگي، در قياس با آن سنجيده مي شوند. بسته به 
اين كه يك فرهنگ خاص تا چه اندازه به فرهنگ معيار نزديك يا دور 

است، ميزان مطلوب يا نامطلوب بودن آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد؛ 
اين فرهنگ معيار، همان سبك زندگي مدرن است كه ويژگي اساسي 
آن مصرف گرايي، فردگرايي و لذت گرايي است. اين فرهنگ معيار از 
طريق رسانه ها پيش از هر نقطه  ديگر به كالنشهرهاي كشورهاي به 
اصطالح جهان سوم راه مي يابد و به دليل تمركزگرايي موجود در اين 
جوامع، فرهنگي كه در مركز قرار دارد، به عنوان فرهنگ معيار توسط 

رسانه ها به باقي فضاي جامعه تزريق مي شود. 
 به مسئله  مورد نظر درباره  خودباختگي دانشجويان شهرستاني پس 

از ورود به شهرهاي بزرگ  بازمي گرديم. 
دانشجوي شهرستاني كه متأثر از رسانه ها و خصوصاً تلويزيون ،  زندگي 
تهراني را به عنوان زندگي معيار پذيرفته است، با ورود به كالنشهر از 
نزديك با اين سبك زندگي مواجه مي شود و پيش از هرچيز احساس 

»محروميت نسبي« و »عقب ماندگي« به وي دست مي دهد. 
اين احساس، از يك طرف ناش��ي از تفاوت هاي شديد اقتصادي و 
تكنولوژيكي و تفاوت در سطح توسعه  و خدمات شهري ميان تهران و 
شهرستان اوست و از طرف ديگر، ناشي از فاصله  فرهنگي است كه او 
ميان خود و مردم كالن شهر احساس مي كند؛ در واقع فرهنگ خود 
را سطح پايين تر از فرهنگ كالنشهر مي بيند. هنگامي كه اين مسئله 

با شرايط خاص دانشجويي از جمله دوري از خانواده و احساس آزادي 
نسبي و همين طور عدم اشتغال به كار و اوقات فراغت كافي براي 
آزمودن مدل هاي مختلف زندگ��ي در مي آميزد، زمينه  الزم  براي 
تأثيرپذيري فرد از عناصر فرهنگي كالنشهر را فراهم مي كند. در اين 
شرايط و در صورتي كه مباني فكري  فرد تاكنون قوام نيافته و محكم 
نشده باشد، فرد تحت تأثير محيط قرار گرفته؛ نسبت به شيوه  زندگي 
قبلي خود دچار بيگانگي مي شود و  حتي دامنه  اين ترديد ممكن است 

به مباني اعتقادي و رفتارهاي ديني فرد هم كشيده شود. 
نتيجه آن كه فرد تالش مي كند هرچه بيشتر خود را شبيه به مردم 
كالنشهر نشان دهد و در شيوه  لباس پوشيدن، نحوه  ارتباط با جنس 
مخالف، نوع تفريحات  و شيوه  سخن گفتن  دچار تغييرات مي شود؛ 
سعي مي كند ته لهجه  خود را پنهان كند و به فارسي روان حرف بزند و 
به جاي لباس هاي ساده ، مدرن تر لباس بپوشد؛ اگر تا ديروز چادر سر 
مي كرده يا از پوشش مقنعه استفاده مي كرده است، فشارهاي فرهنگي 
او را وادار مي كند از پوشش قبلي خود دست بكشد و مثالً به جاي آن، 

شال و بلوزشلوار بپوشد و در محيط هاي عمومي آرايش كند. 
بنابراين مي ت��وان چنين نتيجه گيري  كرد كه براي پيش��گيري 
از خودباختگي دانش��جويان شهرس��تاني، راهكار بلندمدت، رفع 
تمركزگرايي موجود در كشور اس��ت كه مي تواند از طريق تقويت 
علمي دانشگاه هاي شهرستان ها محقق شود؛ جداي از اين كه دانشگاه 
در ايران به دليل ريشه نداشتن در فرهنگ ايراني ، خود كانالي براي 
وابسته كردن جوان ايراني و تحقير سرمايه فرهنگي اوست ، بحث 
بومي سازي دانشگاه ها بايد در عمل جدي گرفته شود.  موضوع ديگر، 
اصالح فرآيندهاي رسانه اي كشور اس��ت كه در آن سبك زندگي 
كالنشهري  به عنوان زندگي معيار معرفي مي شود و فرهنگ مردم 
شهرستاني اگرهم جايگاهي داشته باشد، تنها نقشي حاشيه اي دارد. 
از جمله راه حل هاي كوتاه مدت هم بايد به تقويت س��از وكارهاي 
فرهنگي نهادهاي متولي و نيز تشكل هاي دانشجويي اشاره كرد كه 

مي تواند باعث كند شدن يا توقف اين روند شود. 
*كارشناس ارشد جامعه شناسي

 استكبارستيزي
در قاموس جنبش دانشجويي نيست!

دانش�جوياني كه باي�د »مؤذن« 
جامعه باشند، »مكبر« اند و موج 
دومي عمل مي نمايند و پيرو رسانه 

و واكنش هاي حاكميتي هستند

جدا كردن مس��ائل اصلى از فرعى، مس��ائل درجه يك 
از مس��ائل درجه  دو، س��رگرم نشدن به مس��ائلى كه از 
اولويت برخوردار نيس��تند و ش��ناختن اين مسائل، از 
عرصه هاى شور و شوق دانش��جويى و دانشگاهى است. 
اگر ش��ما مى بينيد در بيرون كس��انى احياناً به مسائل 
فرعى سرگرم مي شوند، خودشان را مشغول مي كنند، 
محيط دانشگاه بايد بتواند در اين زمينه داورى درستى 
داشته باشد: آقا اين مسئله اصلى است، اين مسئله فرعى 
است، اين مسئله از اولويت برخوردار است، اين مسئله از 
اولويت برخوردار نيست. محيط دانشجويى، يك چنين 
محيطى است. اين معنايش اين نيست كه حتماً بر همه  
اين جمع دانشجويى، فكر واحدى حاكم باشد؛ نه، ممكن 
است اختالف نظر وجود داشته باش��د؛ شما مي گوييد 
اين مسئله از اولويت برخوردار نيست، ديگرى مي گويد 
هست؛ خيلى خوب، محيط، محيط بحث است؛ همين، 
نشاط ايجاد مي كند.  به نظر من امروز موضوعاتى وجود 
دارد كه مي تواند مورد بحث در محيط هاى دانشجويى 
واقع شود و همين زمينه هاى شور و نشاط گوناگون علمى 
و اجتماعى را به وجود آورد؛ يكى اش مس��ئله  »حماسه 
اقتصادى« اس��ت،  ديگري»اقتصاد مقاومتى« يا همين 

»سبك زندگى« كه مطرح كرديم. 
*در ديدار دانشجويان 92/5/6

 عرصه هاي
شور وشوق دانشگاهي

   توفيق�ی: در اين س�ه م�اه 400 دانش�جوی محروم از 
تحصيل به دانشگاه بازگشتند.

   با صدور اطالعيه ای، كميته دانش�جويی حفظ، نشر و 
صيانت از انديشه های امام )ره( اعالم موجوديت كرد.

   ثبت نام هفدهمين دوره ازدواج دانشجويی از اول آبان 
آغاز شده و 20 روز ادامه خواهد داشت.

   معاون آموزش�ی دانش�گاه آزاد خبر داد: جذب 2060 
عضو هيأت علمی

   ودود حيدری: نگران سياسی بازی های وزارت علوم هستيم 
كه اين قطعا رشد علمی كشور را كند يا متوقف می كند.

   تغيير رئيس دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی 
تهران، پس از تغيير رؤسای دانشكده های مجازی و داروسازی.

   ديانی عضو انجمن اسالمی دانشجويان مستقل: مجلس، 
وظيفه حفظ و نشر آثار امام)ره( را به نهاد ديگری محول كند.

  رئيس دانشگاه پيام نور: پيام نور در جاهايی رشد كرد 
كه حضور دانشگاه آزاد يا غيرانتفاعی كمرنگ بود.

    اعتراض هزاران دانش�جو و اس�تاد  در اس�پانيا نسبت به 
اصالحات جديد در سيستم آموزشی وكاهش بودجه.

  رحيم پورازغدی در جمع دانشجويان: حوزه و دانشگاه 
ما به اسم نظريه پردازی حرف های روشنفكرانه می زنند.

  90 درص�د افراد پذيرش ش�ده در مقط�ع تحصيالت 
تكميلی علوم پايه كارمندان هستند.

همه چيز به نمره بند است!
   زهرا محسني فرد*

»نخبه« در لغت به معناي برگزيده بودن و انتخاب شده از هرچيزي 
اس��ت. »نخبه بودن«، بي ترديد در جامعه فعلي ما يك ارزش است؛ 
ارزشي كه براي فرد مزايايي چون تأييد اجتماعي و مقبوليت گسترده  
را به دنبال دارد. در روزگار فعلي ما، اهميت »نخبه بودن« تا حدي است 
كه اكثر والدين حاضرند هزينه هاي زيادي بپردازند و فرزندانشان را به 
تحصيل در مدارس ممتاز  و تيزهوشان مشغول كنند تا بتوانند زمينه 
كسب موفقيت هايي چون »رتبه يك رقمي« در كنكور سراسري، كسب 

»مدال طال« در المپيادهاي علمي و. . . را براي آنها  فراهم كنند. 
»دانشجوي استعداد درخشان« عنواني است كه به دانش آموزان دارنده 
مدال طالي المپيادهاي علمي، رتبه هاي تك رقمي در كنكور سراسري 
يا دارندگان ترازهاي باالي 10 هزار در كنكور اطالق مي ش��ود. اين 
درحالي است كه طبق قوانين آموزشي و علمي دانشگاه ها، يك دانشجو 
درصورتي كه دو ترم متوالي، معدلي كم تر از 17 كسب كند، حتي اگر با 
»رتبه يك« كنكور نيز وارد دانشگاه شده باشد، امتياز دانشجوي استعداد 
درخشان بودن را از دست خواهد داد. در نتيجه، ارزيابي نخبه بودن يا 
نخبه نبودن برمبناي كسب حداقلي از نمره تعريف مي شود و از اين 
مرحله است كه »نمره مح�وري« نظام ارزشيابي آموزش عالي كشور، 
خود را نشان مي دهد؛  نظام آموزشي اي كه منطقا بايد متمايز از  آموزش 
و پرورش، براساس »پژوهش مح�وري« به ارزيابي علمي افراد بپردازد 

نه »نم�ره مح�وري«. 
تعداد قابل مالحظه اي از دانش��جويان كارشناس��ي كه 
متقاضي دريافت مدرك كارشناسي ارشد و دكترا هستند، 
براي ورود به اين مقاطع عالي تر، دو راه پيش روي خود دارند؛ 
نخست، براي بار دوم در ماراتن كنكور شركت كنند يا اينكه 
از امتياز »نخب�گي« و دانشجوي استعداد درخشان بودن 
بهره ببرند. تجربه كنكور براي بار دوم امري دشوار و دردناك 
است. عالوه بر آن، در مقايسه با كنكور كارشناسي، آموزش 
ارشد هزينه هاي بيشتري را نيز به دنبال دارد. اما راه دوم، 
يعني قبولي با »شرط معدل« يا همان دانشجوي استعداد درخشان 
)نخبه نمره اي(، مستلزم اين است كه دانشجو بتواند جزو 10درصد 
اول جمعيت همكالسي هاي خود از نظر معدل باشد و در نتيجه اين 
نوع ورود به مقطع كارشناس��ي ارشد هم، برمبناي »نم�ره« تعريف 
مي شود. در واقع، توانمندي يك دانشجوي كارشناسي تنها با »نم�ره« 
سنجيده مي شود  و رقابت براي تحصيل در مقاطع عالي، »رقابت مياِن 
نمره ها«ست نه »رقابت مياِن نخب�ه ها«. البته در برخي دانشگاه ها، 
سنجه »مصاحبه« توسط گروه آموزشي اساتيد نيز جزو مراحل پذيرش 
دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد به شمار مي آيد كه اين مولفه، كمتر 
از 10درصد  در سرنوشت پذيرش يك دانشجو تأثيرگذار است و مبناي 

اصلي  همان معدل نمرات يك دانشجوست. 
وضعيتي كه بيان شد، ش��رح حال اين روزهاي آموزش عالي كشور 
ماست و نادرستي آن، هم بر اساتيد دانشگاه مبرهن است و هم براي 
دانشجويان. همه خوب مي دانند كه »نم�ره«، معي�ار و ت�راز دقيقي 
براي تفكيك دانشجوي نخبه از غيرنخبه نيست. اما وضعيت موجود 
باعث شده تا دانشجوياني كه از ابتداي ورود به دانشگاه، دغدغه ورود 
به مقطع ارشد و دكتري را در سر دارند، تمام هّمت  خود را معطوف 
به كسب نمره بيشتر  كنند و فهم عميق مطالب و جويندگي علم و 
پژوهندگي دانش را به فراموشي بسپارند. دانشجويان مي دانند كه 
نبايد واحدهاي درسي را با اساتيد –اصطالحاً � »سخت گير« بگذرانند؛ 
اساتيدي كه ارزشيابي كيفي و »پژوهش مح�ور« را جايگزين ارزيابي 
كمي و نمره مح�ور مي كنند. نگراني  معدل سبب شده تا دانشجويان، 
راحت ترين راه و روش را براي كسب نمره انتخاب نمايند. در چنين 
شرايطي كه كسب بيشترين نم�ره هدف اصلي هر دانشجو  است و اين 
هدف جاي »جويندگي دانش« را گرفته، دانشجو حتي از ميان دروس 
اختياري راحت ترين و سبك ترين آنها را انتخاب مي كند نه مفيدترين، تا 
بتواند با اطمينان خاطر، بيشترين نمره را در آن دروس به دست آورد. 

چندسالي است، واحدهاي مشاوره تحصيلي در دانشگاه ها، مأموريت 
خطيري براي خود تعريف كرده اند و آن نيز »ارسال كارنامه نمرات« 
دانشجويان به در منازل آنهاس��ت. اين فرآيند سبب تشديد فضاي 
نم�ره محوري در ميان دانشجويان شده است و آنها از طريق اه�رم فشار 
ديگري به نام خان�واده، مل�زم به كسب نمرات بهتر مي شوند و اين قبيل 
مسائل است كه روحيه جست وجوگ�ري و جويندگي علم و دانش را در 

نه�اد پراستعداد يك دانشجوي ج�وان مي خشكاند. 
وضعيت فعلي نش��ان مي دهد نظام آموزش عال��ي كنوني، حتي از 
نظام آموزش و پرورِش به روزنشده و پوسيده فعلي نيز عقب تر است. 
در آموزش و پرورش، حداقل زمينه هايي چون المپيادهاي علمي يا 
جشنواره هاي پژوهشي سبب شده تا عمق فهم و درك علمي � آموزشي 
دانش آموزان سنجيده شود و اين سنجش، مبنايي براي ارتقاي تحصيلي 
و شايستگي دريافت عنوان »نخبگي« قرار گرفته است. اما در آموزش 
عالي به وضوح شاهد آنيم كه نم�ره و معدل تنها معيار براي سنجش 
دانشجو به شمار مي آيد و ابزارهايي چون »مقاالت علمي«، تنها جنبه 
تزئيني يا تسريعي در فرآيند ارتقاي تحصيلي دانشجويان داشته و 

اساس ارزيابي، تنها نم�ره –دروس و پايان نامه � دانشجوست. 
*كارشناسي ارشد جامعه شناسي

خبر تيتر

يادداشت دانشجو

محمدحسين فرهاديان*
       تحليل هفته

»تهران زد گي« و هويت هايي كه فراموش مي شوند علي محمد زاده* 
    يادداشت

چرا مقابله با سلطه امريكا در ايران 
را استكبارستيزي نمي دانيم و از 
آن به عنوان اس�تقالل طلبي نام 
مي بريم؟ به اين دليل كه به ابعاد 
ديگر اين سلطه توجه نكرده ايم؛ 
ابعادي كه لزوم�ًا در ظاهر »ملت 

ما« را هدف نگرفته است 

زمان جابه جایی فرهاد  رهبر
شنيده ها حاكى است باتوجه به گفت وگوى اخير بين فرهاد 
رهبر و يكى از مسئولين دولتى، حضور وى تا آخر امسال در 
رياست دانشگاه تهران نهايى شده است، لذا فرهاد رهبر در 
روزهاى گذش��ته اقدام به جابه جايى دو معاونت فرهنگى و 
ادارى - مالى دانشگاه تهران كرده است.   قابل ذكر است با توجه 
به رويكرد انتقادى دكتر فرجى دانا نسبت به فرهاد رهبر، به نظر 
مى رسد پس از اين چند ماه فرد ديگرى به رياست اين دانشگاه 

مهم منصوب شود.
.................................................................................................................
مخالفت 20 ساله با راه اندازی بسیج!

دانشگاه مفيد قم كه تحت مديريت و نظر آيت اهلل موسوى 
اردبيلى و با عضويت افرادى چون سيدمحمد خاتمى و هاشمى 
رفس��نجانى در هيئت امناي آن، اداره مى شود بنا بر داليل 
نامعلوم پس از 24 سال از داشتن بسيج دانشجويى و همچنين 
نهاد نمايندگى ولى فقيه محروم شده است!  پس از پيگيرى هاى 
مطالبه گرانه دانشجويان اين دانشگاه، مسئوالن وزارت علوم 
سال گذش��ته با حضور در دانش��گاه مفيد اقدام به برگزارى 
جلسه اى با قائم مقام دانشگاه نموده و در اين راستا  تفاهمنامه اى 
بين مسئولين وزارت علوم و مسعود موسوى اردبيلى، قائم 
مقام دانشگاه به امضا رسيد.   طبق اين توافقنامه دانشگاه مفيد 
اجازه تأسيس نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها و بسيج 
دانشجويى را بايد صادر كند. اما پس از گذشت يك سال خبرى 

از اجراى اين تفاهم نامه قانونى نيست.
.................................................................................................................
40 درصد صندلی دانشگاه ها  خالي ماند

با توجه به ظرفيت هايى كه براى پذيرش دانشجو در سال 92 
در نظر گرفته شده بود، از كل ظرفيت 425 هزار و 472 نفرى 
دانشگاه پيام نور، 254 هزار و 255 نفر پذيرفته شدند و 51 
درصد از اين ظرفيت خالى مانده است.  ابوالفضل حسنى، مدير 
كل دفتر گسترش  با اعالم اين مطلب  همچنين درباره دانشگاه 
تربيت معلم گفت: با توجه به ظرفيت 22 هزار و 279 نفرى 
اين دانشگاه، تنها 14 هزار و 918 نفر پذيرفته شده و بيش از 
35 درصد ظرفيت اين دانشگاه بدون دانشجو ماند. وي درباره 
دانشگاه هاى غيردولتى اظهار داشت: با توجه به پذيرش بدون 
آزمون در دانشگاه هاى آزاد و پيام نور نزديك به 51 درصد از 
صندلى هاى غيرانتفاعى ها بدون دانشجو است.  مدير كل دفتر 
گسترش آموزش عالى اظهار داشت: از كل ظرفيت 738 هزار 
و 305 نفر كه 520 هزار و 115 نفر پذيرفته شدند 40 درصد 

از ظرفيت ها پر نشد.
.................................................................................................................
معضل جدی دانشجویان مازندران

 در س��ال تحصيلى جديد ش��اهد رشد افس��ار گسيخته 
پذيرش دانشجو در دانشگاه مازندران هستيم. امسال تعداد 
دانشجويان كارشناسى ارشد اين دانشگاه   152 درصد  و در 
دوره دكترى نيز 424 درصد رشد كرده است.  در حالى كه 
هنوز پس لرزه هاى رشد جذب دانشجو در مقطع كارشناسى 
در چند سال گذشته قطع نشده است، افزايش ظرفيت ها در 
بخش تحصيالت تكميلى علتى شد تا مسائلى همچون كمبود 
فضاي آموزشي، به جاى موضوع پايان نامه و رساله، تبديل به 

جدى ترين دغدغه براى دانشجويان اين دانشگاه شود.

دانشگاه چه خبر

راه اينجاست!
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