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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

ــز  ــریه فرهنگــی نیـ ــاره ی یازدهــم نشـ ــه ی شـ تهی

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن



به مناسبت روز دانشجو

16 آذر؛ روز دانشجو
ــن  ــود. ای ــاق می ش ــاه آذر اط ــه 16 م ــران ب ــجو، در ای روز دانش
روز، بــه یــاد ســه دانشــجو کــه هنــگام اعتــراض بــه دیــدار رســمی 
ــاالت متحــده  ــت ای ریچــارد نیکســون معــاون رئیــس جمهــور وق
ــا، در  ــا بریتانی ــران ب ــط ای ــرگیری رواب ــن از س ــکا و همچنی آمری
ــای ۲8  ــس از کودت ــاه پ ــار م ــدود چه ــخ 16 آذر 133۲ )ح تاری
ــرداد همــان ســال( در دانشــگاه تهــران کشــته شــدند، گرامــی  م

داشــته می شــود.

پیشینه و شرح واقعه 16 آذر 1۳۳۲
ــت  ــقوط حکوم ــس از س ــه 133۵، پ ــل ده ــه 13۲۰ و اوای در ده
ــای سیاســی در  ــر، فعالیته ــای بازت ــاد فض ــوی و ایج ــاه پهل رضاش
بیــن دانشــجویان دانشــگاه تهــران )تنهــا موسســه مــدرن آمــوزش 
ــن دوران  ــران( بســیار افزایــش یافــت. در ای ــی آن زمــان در ای عال
ــوردار  ــجویان برخ ــن دانش ــیاری در بی ــوذ بس ــوده، از نف ــزب ت ح
بــود چنانکــه بنــا بــه گزارشــهای مختلــف، بیــش از نیمــی 
ــزب  ــن ح ــوادار ای ــا ه ــو و ی ــران عض ــگاه ته ــجویان دانش از دانش
ــری محمــد مصــدق و افزایــش  ــا در دوران نخســت وزی ــد. ام بودن
ــن  ــت ای ــه 133۰، محوری ــل ده ــی در اوای ــه  مل ــت جبه محبوبی

ــد. ــش کشــیده ش ــه چال حــزب در دانشــگاه ب
ــی  ــازمانهای سیاس ــرداد 133۲، س ــای ۲8 م ــوع کودت ــس از وق پ
تشــکیل دهنــده جبهــه ملــی، بــرای دوره کوتاهــی در یــک ائتــاف 
ضعیــف، تحــت نــام نهضــت مقاومــت ملــی بــه مقاومــت سیاســی 
ــز  ــده ای در پایی ــای پراکن ــا و اعتصابه ــد و تظاهرات ه ــت زدن دس

ــه در  ــازار، از جمل ــن ب ــران و همچنی همــان ســال در دانشــگاه ته
ــدق  ــه مص ــه محاکم ــراض ب ــان، در اعت ــر و ۲1 آب ــخ 16 مه تاری

برگــزار شــد.
چنــد هفتــه پــس از ایــن وقایــع، اعــام شــد کــه روابــط ایــران و 
بریتانیــا )کــه در زمــان نخســت وزیــری مصــدق قطــع شــده بــود( 
ــت  ــب ریاس ــون نای ــارد نیکس ــد و ریچ ــد ش ــه خواه ــر گرفت از س
ــران خواهــد  ــه ای ــدار رســمی ب ــرای دی ــکا ب جمهــوری وقــت آمری
آمــد. ایــن موضــوع بهانــه الزم بــرای اعتراضــات را فراهــم کــرد و 
در 14 آذر بــه ســفارش نهضــت مقاومــت ملــی، دانشــجویان فعــال 
ــی محوطــه  ــی تمام ــد و ناآرام ــه ســخنرانی در کاســها پرداختن ب
ــرای پیشــگیری از  ــت وقــت ب ــرا گرفــت. دول دانشــگاه تهــران را ف

ــه اقــدام بعــدی تصمیــم بــه ســرکوب اعتراضــات گرفــت. هرگون

16آذر
روزدانشجو
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وقایــع آذر 133۲، نمایانگــر واکنــش دولــت کودتــا بــه فعالیتهــای 
دانشــجویی بــود.

ــه دانشــگاه، ــژه ارتشــی پــس از هجــوم ب  ســربازان و نیروهــای وی
ــه کاســهای درس حملــه کــرده و صدهــا دانشــجو را بازداشــت  ب
ــدام ــی، اق ــکده فن ــی در دانش ــای امنیت ــد. نیروه ــی نمودن  و زخم
 بــه شــلیک تیــر کردنــد کــه موجــب مــرگ ســه دانشــجوی ایــن
 دانشــکده بــه نامهــای احمــد قندچــی، آذر )مهدی( شــریعت رضوی
ــران ــه ای ــون ب ــردای آن روز نیکس ــد. ف ــا ش ــی بزرگ نی  و مصطف
 آمــد و دکتــرای افتخــاری در رشــته حقــوق را در دانشــگاه تهــران

.کــه در اشــغال مشــهود نیروهــای نظامــی بــود، دریافــت کــرد
وقایــع آذر 133۲، نمایانگــر واکنــش دولــت کودتــا بــه فعالیتهــای 
دانشــجویی بــود و بــه دنبــال آن ســرکوب نظام منــد تمامــی 
ــا، روی داد. 16 آذر، توســط کنفدراســیون  ــر مخالفته اشــکال دیگ
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور کــه مرکــز اجتمــاع و مباحثــه 
ــود، روز دانشــجو  مخالفــان حکومــت پهلــوی در خــارج از ایــران ب
نامیــده شــد. دانشــجویان پــس از آن، هــر ســال در ایــن روز 
اعتصابهــای دانشــجویی بــه راه می انداختنــد و در واقــع 16 آذرمــاه 
بــه معیــار خوبــی بــرای ارزیابــی میــزان نفــرت از حکومــت شــاه و 

توانایــی و نفــوذ مخالفــان در بیــن روشــنفکران، تبدیــل شــد.

ــش  ــه دان ــت ک ــی اس ــی کس ــه معن ــوی ب ــاظ لغ ــجو از لح دانش
ــه محّصــان رســمی در  ــرای اطــاق ب ــد و در اصطــاح، ب می جوی

ــی رود. ــه کار م ــس از آن ب ــگاه و پ ــات دانش ــطح تحصی س
 در یــک نظــام آموزشــی، وقتــی یــک فــرد می آمــوزد کــه 

ــد  ــش می گوین ــد« و برای ــه کرده ان ــد و چ ــه گفته ان ــران چ »دیگ
ــد«  ــل کرده ان ــه ح ــم را چگون ــک عل ــده ی ــایل پیچی ــه »مس ک
ــوق دانشــجو در منشــور  ــط و حق ــران ضواب دانشــجو اســت. در ای

ــت. ــده اس ــته ش ــجویی نوش ــوق دانش حق
،»حقــوق دانشــجویي حــول چهــار محــور »آموزشــي و پژوهـــشي
»فرهنگي، اجتماعي و سیاســي«، »صنفي و رفاهي« و »انـــضباطي«
سامان یافته است. این تقسیمبندي مبتنـــي بـــر معیـــار موضـوعي
.بــوده و بــا ســاختار اداري و تشــکیاتي وزارت علــوم منطبــق اســت
معیــار انتخــاب مواد این منـــشور از مجموعـــة مقـــررات و قـــوانین
موجــود، دو چیــز بــوده اســت: یکي تعداد دانشــجویاني که مشــمول
ایــن حقــوق و مقــررات میشـــوند و دیگـــري گـــسترة خـــسارت و
میــزان هزینههایــي کــه در صورت عدم پایبندي به ایـــن حقـــوق و
مقــررات، به دانشــجویان و نظام آمـــوزش عـــالي کـــشور تحمیـــل
»خواهــد شــد. در ابتداي منشــور، فصلــي با عنوان »حقوق اساســـي
گنجانده شــده تا دانشجویان با حقـــوق اساســـي شـــهروندي، کـــه
متکي بر قانون اساسي است، آشـــنا شـــوند. درضـــمن بـهمنظـــور
آگاهي بیشــتر و آشــنایي بـــا جزئیـــات ضـــوابط و قـــوانین، وزارت
علــوم از همــة ظرفیتهــاي بالفعل و بـــالقوة خـــود بـــراي افـــزایش
آگاهــي دانشــجویان نســبت بــه حقوق خود بهره خواهـــد بـــرد و از
ایــن منظــر ترویــج قانونگرایــي و فرهنـــگ قـانونمـــداري را جـــزو
وظایــف فرهنگــي و اجتماعــي خود قلمداد مـیکنـــد. بـــه عبـــارت
دیگــر، تربیــت دانشــجویاني قانونمــدار و آگاه بــه حقــوق و تکالیــف
خــــود و مــسئولیتپــــذیر و دغدغــهمنــد در قبــال جامعــه، از
کارکردهــاي فرهنگــي و اجتماعي نهاد علم کشــور اســـت. بـــدیهي

است.



ــدان  ــادی چم ــجویان زی ــد دانش ــه می رس ــز ک ــای پایی ــدای پ ص
می بندنــد بــه قصــد رفتــن بــه شــهری دیگــر پــی تحصیــل علــم. 
ــا  ــم همپ ــا ه ــه شــروع می شــود، تجربه ه ــن مســافران ک ســفر ای
ــی  ــد و بعض ــی عام ترن ــفر بعض ــن س ــات ای ــود؛ تجربی ــاز می ش آغ
ــترده اند  ــان گس ــا چن ــردوی این ه ــد و ه ــه فردن ــر ب ــم منحص ه
کــه هیــچ متنــی تــوان برآمــدن از عهــده پرداختــن بــه همــه آن هــا 

را نــدارد.

دارد  توصیه هایــی  ادعایــی  بی چنیــن  هــم  گــزارش  ایــن 
بــه نوســفران دانشــجو کــه رعایــت ایــن توصیه هــا از ســوی 
نودانشــجویان بــه آن هــا کمــک می کنــد تجربــه بهتــری از زندگــی 

ــند. ــته باش ــجویی داش دانش

هاروارد در ایران شعبه ای ندارد
ــادی  ــای زی ــازه وارد از دانشــگاه انتظار ه بســیاری از دانشــجویان ت
ــن اســت کــه ســامانه انتخــاب واحــد  ــد؛ مثــا انتظارشــان ای دارن
بــدون دردســر کار کنــد یــا اینکه آمــوزش دانشکده شــان جوابشــان 
ــد  ــر می کنن ــه فک ــه ک ــدازد. خاص ــان را راه بین ــد و کارش را بده
ــت  ــاروارد اس ــگاه ه ــران دانش ــعبه ای ــد ش ــه می رون ــگاهی ک دانش
ــابی  ــام حس ــه روز ثبت ن ــت ک ــال اس ــن خی ــر همی ــد از س و الب

ــدان هســتند. شــادان و خن

چنیــن انتظار هایــی از دانشــگاه وقتــی بــا واقعیــت روبه رو می شــود، 
باعــث ســرخوردگی ها و ناامیدی هــای زیــادی می شــود. پــس 
همــان بهتــر کــه از اول واقعیــت را قبــول و بعــد بــرای بهترشــدن 

آن تــاش کــرد.

غذای مامان پز، خداحافظ...
در خوابــگاه دیگــر خبــری از غذا هــای خوشــمزه و متنــوع خانگــی 
ــد  ــل نخواه ــاب می ــه ب ــگاه همیش ــلف دانش ــای س ــت. غذا ه نیس
بــود تــا حــدی کــه گاهــی ناچاریــد یــک وعــده از خیــر رزرو غــذا 
ــت و از  ــاد نیس ــدان زی ــم چن ــلف ه ــای س ــوع غذا ه ــد. تن بگذری

یــک فهرســت معــدود پــا را فراتــر نخواهــد گذاشــت.

ــوند؛  ــراری ش ــی زود تک ــا خیل ــن غذا ه ــود ای ــث می ش ــن باع ای
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ــرون هــم کــه حســابی خــرج روی دســت تان  ــذا از بی ســفارش غ
ــودن  ــما بلدب ــده ش ــرگ برن ــی، ب ــن موقعیت ــذارد. در چنی می گ
ــاده را  ــای س ــت کردن غذا ه ــد درس ــعی کنی ــت. س ــپزی اس آش
یــاد بگیریــد؛ اولویــت را هــم بگذاریــد پــای یــاد گرفتــن غذا هایــی 

ــرد. ــری می ب ــت کمت ــان وق ــه درست کردنش ک

ــه  ــگاه ب ــم در خواب ــف ه ــای مختل ــی از فرهنگ ه ــود آدم های وج
ــم  ــا ه ــود را ب ــی خ ــای محل ــه غذا ه ــد ک ــت می ده ــما فرص ش
ــذت  ــد ل ــه خــوردن غذا هــای جدی ــد، از تجرب ــه اشــتراک بگذاری ب
ــد. ــاد بگیری ــم ی ــران را ه ــی دیگ ــای محل ــن غذا ه ــد و پخت ببری

آهسته تر خرج کن
وسوســه خریــد بــرای دانشــجویانی کــه از خانــواده و بعضــی 
محدودیت هــای آن دور شــده اند، بســیار زیــاد اســت. دیگــر 
کســی نیســت کــه بــه شــما یــادآوری کنــد ضرورتــی بــرای خریــد 
ــتانه  ــی دوس ــی گروه ــوص وقت ــدارد؛ به خص ــود ن ــز وج فان چی
ــود.  ــتر می ش ــم بیش ــا ه ــوند خرج کردن ه ــع می ش ــم جم دور ه
بــه دام خواهــد  را  بی حســاب خرج کــردن خیلــی زود شــما 
ــول  ــه کل پ ــد ک ــد، می بینی ــان می آیی ــی به خودت ــت و وقت انداخ

یــک تــرم را در یک مــاه خــرج کرده ایــد.

ــه ایــن ســؤال پاســخ بدهیــد کــه چیــزی  قبــل از هــر خریــدی ب
ــال  ــت. به دنب ــروری اس ــدر ض ــا چق ــد واقع ــد بخری ــه می خواهی ک
ــجویی  ــای دانش ــد و تخفیف ه ــا بگردی ــش هزینه ه ــای کاه راه ه
را دنبــال کنیــد. در حســاب دخــل و خرج تــان از هزینه هــای 
ــی از  ــد بخش ــم می توانی ــر ه ــوید. اگ ــل نش ــم غاف ــره ه غیرمنتظ

ــد. ــداز کنی ــی پس ان ــن مواقع ــرای چنی ــان را ب پول ت

رعایت نکات ایمنی
ــم  ــر رژی ــا تغیی ــد ی ــی جدی ــرایط آب وهوای ــن در ش ــرار گرفت ق
ــجو  ــامتی دانش ــد س ــت می توان ــن دس ــواردی از ای ــی و م غذای
ــت و  ــی اس ــط عموم ــک محی ــگاه ی ــدازد. خواب ــر بین ــه خط را ب
ــواع بیمــاری را افزایــش  ــروز ان رعایت نکــردن بهداشــت احتمــال ب
ــا  ــن فض ــرعت در ای ــه س ــم ب ــری ه ــای مس ــد و بیماری ه می ده

منتقــل می شــوند.

شســتن ســریع ظرف هــای کثیــف، حمام رفتــن منظــم و دوری از 
ــرای  ــد از بدیهی تریــن اصــول ب افــرادی کــه بیمــاری مســری دارن
پرهیــز از بیمــاری اســت. اگــر هــم بیمــاری ســراغتان را گرفــت از 
ــی و اســتفاده ســرخود دارو هــا پرهیــز کنیــد و به جــای  خوددرمان
ــن  ــراغ نزدیک تری ــد، س ــان دارد می پیچ ــه هم اتاقی ت ــخه ای ک نس

پزشــک برویــد.

وقت مستقل شدن است
اگــر قرعــه ادامــه تحصیل تــان بــه نــام شــهر دیگــری غیــر از شــهر 
ــه  ــادی را از جمل ــختی های زی ــا س ــت حتم ــاده اس ــان افت خودت
ــک  ــاق ی ــن اتف ــا ای ــد، ام ــل کنی ــد تحم ــواده ناچاری دوری از خان
فرصــت خــوب هــم بــرای تمریــن زندگــی مســتقل در اختیارتــان 

ــد. ــرار می ده ق
ــان را  ــا و ظرف هایت ــان لباس ه ــه خودت ــت ک ــت آن اس ــاال وق ح
ــه  ــد ک ــی بپردازی ــه کار های ــی ب ــد و تنهای ــپزی کنی ــویید، آش بش
قبــا اعضــای خانــواده در انجــام دادن آن هــا کمک تــان می کردنــد. 
تــازه وقتــی ایــن کار هــا را انجــام می دهیــد، حســابی قــدر 
ــد.  ــیده اند، می دانی ــان کش ــان برایت ــه خانواده ت ــی را ک زحمت های
از ایــن فرصــت حســابی اســتفاده و ســعی کنیــد از پــس کار هــای 

ــد. ــان بربیایی خودت
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معرفی کتاب دانشجوی امروز: 
بایدها و نبایدهای زندگی دانشجویی

مصطفــی یوســفی در کتــاب دانشــجوی امــروز: بایدهــا و نبایدهــای 
زندگــی دانشــجویی، ســعی بــر ایــن دارد دانشــجویان را بــا محیــط 
ــا  ــرده ت ــنا ک ــگاه آش ــا دانش ــط ب ــن مرتب ــراد و اماک ــگاه، اف دانش

ــه پاســخ برخــی از پرســش های خــود برســند. ــد ب بتوانن
ــتفاده  ــرای اس ــردی ب ــی کارب ــروز راهنمای ــجوی ام ــاب دانش کت
بهتــر از دوران دانشــجویی اســت. مصطفــی یوســفی در ایــن 
کتــاب بــا زبانــی ســاده و بیانــی دوســتانه و گاه آمیختــه بــا طنــز 

ــاوران  ــاتید و مش ــات اس ــا و تجربی ــری از راهنمایی ه ــا بهره گی و ب
دانشــگاه و اســتفاده از آثــار و متــون معتبــر و مختصــر تجربــه ای که 
خــود در طــول تحصیــل و معاشــرت بــا هــم قطــاران در دانشــگاه 
ــی را  ــایر دانشــگاه ها بدســت آورده، موضوعات ــل و س محــل تحصی

ــد. ــا می ده ــاره آن ه ــاه درب ــد کوت ــرح و توضیحــی هرچن ط
ــه  ــخ ب ــد پاس ــروز می توان ــجوی ام ــاب دانش ــی کت ــور کل ــه ط ب
ــگاه،  ــط دانش ــجو، محی ــای دانش ــل ویژگی ه ــش هایی از قبی پرس
ــا، تشــکل ها،  ــط دانشــگاه، خوابگاه ه ــط و معاشــرت ها در محی رواب
تحصیــات تکمیلــی، اشــتغال و ازدواج دانشــجویی، بحــث و 

مشــاجره های کاســی و... باشــد.
ــما  ــناخت ش ــی و ش ــه آگاه ــد ب ــر بتوان ــاب حاض ــت کت ــد اس امی
ــن  ــد و در یافت ــده بیافزای ــر ش ــث ذک ــائل و مباح ــه مس ــبت ب نس

ــردد. ــع گ ــر واق ــما مثمرثم ــش های ش ــخ پرس پاس
در بخشــی از کتــاب دانشــجوی امــروز )بایدهــا و نبایدهــای زندگــی 

دانشــجویی( می خوانیــم:

ــای  ــد در فعالیت ه ــه بتوان ــق دانشــجویی اســت ک دانشــجوی موف
دانشــجویی از جملــه فعالیت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و بــه 

ــد. ــال باش ــم فع ــی ه ــی پژوهش ــای علم ــوص فعالیت ه خص

در واقــع یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای تمایــز دانشــجویان 
میــزان مشــارکت آن هــا در فعالیت هــای پژوهشــی و کارهــای 

ــت. ــی اس تحقیقات



چــرا کــه ایــن فعالیت هــا عــاوه بــر امتیــازی کــه بــرای دانشــجو 
و آینــده وی )ادامــه تحصیــل و اســتخدام( دارنــد، بــرای دانشــگاه و 
پیشــرفت جامعــه علمــی کشــور نیــز امتیــاز بــه حســاب می آینــد. 
امــا متاســفانه دانشــجویان بعضــاً بــه دلیــل عــدم آگاهــی نســبت 
بــه مراحــل انجــام کارهــای تحقیقاتــی و عــدم آگاهــی نســبت بــه 
ــزه  ــی و نداشــتن انگی ــی بی حوصلگ ــا حت ــات در دســترس ی امکان

ــد. ــا می رون ــن حوزه ه ــه ســمت ای ــر ب ــی، کمت کاف
متاســفانه بعضــی از دانشــجویان بعــد از چنــد تــرم هنــوز از 
ــم  ــی ه ــز تحقیقات ــا مراک ــزی ی ــه ی مرک ــق کتابخان آدرس دقی
ــرای  ــا ب ــد از آن ه ــه بخواهن ــه اینک ــد ب ــه برس ــد. چ بی اطاع ان

ــد!! ــتفاده کنن ــی اس ــای پژوهش کاره
ــدی  ــنجش و رتبه بن ــای س ــد از معیار ه ــه می دانی ــور ک ــان ط هم
ــت  ــی اس ــی و تحقیقات ــای پژوهش ــاس کاره ــر اس ــگاه ها ب دانش
کــه توســط محققیــن دانشــگاهی انجــام می شــود. پــس شایســته 

اســت.

ــرژی و  ــیل، ان ــل پتانس ــه دلی ــجویان - ب ــژه دانش ــه وی ــه و ب  هم
خاقیتــی کــه در قشــر دانشــجو وجــود دارد - بــا بهــره گیــری از 
ــا،  ــران گروه ه ــژه مدی ــه وی ــاتید ب ــاوره های اس ــا و مش راهنمایی ه
اســاتید راهنمــا و مســئوالن مراکــز تحقیقاتــی و ســایر افــراد فعــال 
در ایــن حــوزه و بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بــرای ایــن امــور 
ماننــد: کتابخانه هــای مجهــز، کاس هــای آموزشــِی مباحــث روش 
ــایت های  ــتفاده از س ــی اس ــر )چگونگ ــار و کامپیوت ــق و آم تحقی
مقــاالت و پژوهش هــای علمــی، کار کــردن بــا نرم افزارهــای 
ــی دانشــگاه و براســاس  ــگارش، مراکــز تحقیقات آمــاری( و آییــن ن
آییــن نامه هــای مرتبــط و نیــز بــا شــرکت در انجمن هــای علمــی 
ــای  ــام کاره ــه انج ــد ب ــگاه، بتوانن ــی دانش ــای پژوهش و کانون ه
ــی و  ــای داخل ــرکت در کنگره ه ــه و ش ــه ی مقال ــی و تهی تحقیقات
ــردن ســطح علمــی  ــاال ب خارجــی پرداختــه و در راه پیشــرفت و ب

کشــور بکوشــند.
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