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روزدانشجو
16آذر
به مناسبت روز دانشجو

 16آذر؛ روز دانشجو
روز دانشــجو ،در ایــران بــه  ۱۶مــاه آذر اطــاق میشــود .ایــن
روز ،بــه یــاد ســه دانشــجو کــه هنــگام اعتــراض بــه دیــدار رســمی
ریچــارد نیکســون معــاون رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت متحــده
آمریــکا و همچنیــن از ســرگیری روابــط ایــران بــا بریتانیــا ،در
تاریــخ  ۱۶آذر ( ۱۳۳۲حــدود چهــار مــاه پــس از کودتــای ۲۸
مــرداد همــان ســال) در دانشــگاه تهــران کشــته شــدند ،گرامــی
داشــته میشــود.

پیشینه و شرح واقعه  ۱۶آذر ۱۳۳۲
در دهــه  ۱۳۲۰و اوایــل دهــه  ،۱۳۳۵پــس از ســقوط حکومــت
رضاشــاه پهلــوی و ایجــاد فضــای بازتــر ،فعالیتهــای سیاســی در
بیــن دانشــجویان دانشــگاه تهــران (تنهــا موسســه مــدرن آمــوزش
عالــی آن زمــان در ایــران) بســیار افزایــش یافــت .در ایــن دوران
حــزب تــوده ،از نفــوذ بســیاری در بیــن دانشــجویان برخــوردار
بــود چنانکــه بنــا بــه گزارشــهای مختلــف ،بیــش از نیمــی
از دانشــجویان دانشــگاه تهــران عضــو و یــا هــوادار ایــن حــزب
بودنــد .امــا در دوران نخســت وزیــری محمــد مصــدق و افزایــش
محبوبیــت جبهــه ملــی در اوایــل دهــه  ،۱۳۳۰محوریــت ایــن
حــزب در دانشــگاه بــه چالــش کشــیده شــد.
پــس از وقــوع کودتــای  ۲۸مــرداد  ،۱۳۳۲ســازمانهای سیاســی
تشــکیل دهنــده جبهــه ملــی ،بــرای دوره کوتاهــی در یــک ائتــاف
ضعیــف ،تحــت نــام نهضــت مقاومــت ملــی بــه مقاومــت سیاســی
دســت زدنــد و تظاهراتهــا و اعتصابهــای پراکنــدهای در پاییــز
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همــان ســال در دانشــگاه تهــران و همچنیــن بــازار ،از جملــه در
تاریــخ  ۱۶مهــر و  ۲۱آبــان ،در اعتــراض بــه محاکمــه مصــدق
برگــزار شــد.
چنــد هفتــه پــس از ایــن وقایــع ،اعــام شــد کــه روابــط ایــران و
بریتانیــا (کــه در زمــان نخســت وزیــری مصــدق قطــع شــده بــود)
از ســر گرفتــه خواهــد شــد و ریچــارد نیکســون نایــب ریاســت
جمهــوری وقــت آمریــکا بــرای دیــدار رســمی بــه ایــران خواهــد
آمــد .ایــن موضــوع بهانــه الزم بــرای اعتراضــات را فراهــم کــرد و
در  ۱۴آذر بــه ســفارش نهضــت مقاومــت ملــی ،دانشــجویان فعــال
بــه ســخنرانی در کالســها پرداختنــد و ناآرامــی تمامــی محوطــه
دانشــگاه تهــران را فــرا گرفــت .دولــت وقــت بــرای پیشــگیری از
هرگونــه اقــدام بعــدی تصمیــم بــه ســرکوب اعتراضــات گرفــت.

وقایــع آذر  ،۱۳۳۲نمایانگــر واکنــش دولــت کودتــا بــه فعالیتهــای
دانشــجویی بــود.
ســربازان و نیروهــای ویــژه ارتشــی پــس از هجــوم بــه دانشــگاه،
بــه کالســهای درس حملــه کــرده و صدهــا دانشــجو را بازداشــت
و زخمــی نمودنــد .نیروهــای امنیتــی در دانشــکده فنــی ،اقــدام
بــه شــلیک تیــر کردنــد کــه موجــب مــرگ ســه دانشــجوی ایــن
دانشــکده بــه نامهــای احمــد قندچــی ،آذر (مهدی) شــریعترضوی
و مصطفــی بزرگنیــا شــد .فــردای آن روز نیکســون بــه ایــران
آمــد و دکتــرای افتخــاری در رشــته حقــوق را در دانشــگاه تهــران
.کــه در اشــغال مشــهود نیروهــای نظامــی بــود ،دریافــت کــرد
وقایــع آذر  ،۱۳۳۲نمایانگــر واکنــش دولــت کودتــا بــه فعالیتهــای
دانشــجویی بــود و بــه دنبــال آن ســرکوب نظاممنــد تمامــی
اشــکال دیگــر مخالفتهــا ،روی داد ۱۶ .آذر ،توســط کنفدراســیون
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور کــه مرکــز اجتمــاع و مباحثــه
مخالفــان حکومــت پهلــوی در خــارج از ایــران بــود ،روز دانشــجو
نامیــده شــد .دانشــجویان پــس از آن ،هــر ســال در ایــن روز
اعتصابهــای دانشــجویی بــه راه میانداختنــد و در واقــع  ۱۶آذرمــاه
بــه معیــار خوبــی بــرای ارزیابــی میــزان نفــرت از حکومــت شــاه و
توانایــی و نفــوذ مخالفــان در بیــن روشــنفکران ،تبدیــل شــد.
دانشــجو از لحــاظ لغــوی بــه معنــی کســی اســت کــه دانــش
محصــان رســمی در
میجویــد و در اصطــاح ،بــرای اطــاق بــه
ّ
ســطح تحصیــات دانشــگاه و پــس از آن بــه کار مــیرود.
در یــک نظــام آموزشــی ،وقتــی یــک فــرد میآمــوزد کــه
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«دیگــران چــه گفتهانــد و چــه کردهانــد» و برایــش میگوینــد
کــه «مســایل پیچیــده یــک علــم را چگونــه حــل کردهانــد»
دانشــجو اســت .در ایــران ضوابــط و حقــوق دانشــجو در منشــور
حقــوق دانشــجویی نوشــته شــده اســت.
»،حقــوق دانشــجويي حــول چهــار محــور «آموزشــي و پژوهـــشي
»فرهنگي ،اجتماعي و سياســي»« ،صنفي و رفاهي» و «انـــضباطي«
سامان يافته است .اين تقسيمبندي مبتنـــي بـــر معيـــار موضـوعي
.بــوده و بــا ســاختار اداري و تشــكيالتي وزارت علــوم منطبــق اســت
معيــار انتخــاب مواد اين منـــشور از مجموعـــة مقـــررات و قـــوانين
موجــود ،دو چيــز بــوده اســت :يكي تعداد دانشــجوياني كه مشــمول
ايــن حقــوق و مقــررات ميشـــوند و ديگـــري گـــسترة خـــسارت و
ميــزان هزينههايــي كــه در صورت عدم پايبندي به ايـــن حقـــوق و
مقــررات ،به دانشــجويان و نظام آمـــوزش عـــالي كـــشور تحميـــل
»خواهــد شــد .در ابتداي منشــور ،فصلــي با عنوان «حقوق اساســـي
گنجانده شــده تا دانشجويان با حقـــوق اساســـي شـــهروندي ،كـــه
متكي بر قانون اساسي است ،آشـــنا شـــوند .درضـــمن بـهمنظـــور
آگاهي بيشــتر و آشــنايي بـــا جزئيـــات ضـــوابط و قـــوانين ،وزارت
علــوم از همــة ظرفيتهــاي بالفعل و بـــالقوة خـــود بـــراي افـــزايش
آگاهــي دانشــجويان نســبت بــه حقوق خود بهره خواهـــد بـــرد و از
ايــن منظــر ترويــج قانونگرايــي و فرهنـــگ قـانونمـــداري را جـــزو
وظايــف فرهنگــي و اجتماعــي خود قلمداد مـيكنـــد .بـــه عبـــارت
ديگــر ،تربيــت دانشــجوياني قانونمــدار و آگاه بــه حقــوق و تكاليــف
خــــود و مــسئوليتپــــذير و دغدغــهمنــد در قبــال جامعــه ،از
كاركردهــاي فرهنگــي و اجتماعي نهاد علم كشــور اســـت .بـــديهي
است.

صــدای پــای پاییــز کــه میرســد دانشــجویان زیــادی چمــدان
میبندنــد بــه قصــد رفتــن بــه شــهری دیگــر پــی تحصیــل علــم.
ســفر ایــن مســافران کــه شــروع میشــود ،تجربههــا هــم همپــا
آغــاز میشــود؛ تجربیــات ایــن ســفر بعضــی عامترنــد و بعضــی
هــم منحصــر بــه فردنــد و هــردوی اینهــا چنــان گســتردهاند
کــه هیــچ متنــی تــوان برآمــدن از عهــده پرداختــن بــه همــه آنهــا
را نــدارد.
ایــن گــزارش هــم بیچنیــن ادعایــی توصیههایــی دارد
بــه نوســفران دانشــجو کــه رعایــت ایــن توصیههــا از ســوی
نودانشــجویان بــه آنهــا کمــک میکنــد تجربــه بهتــری از زندگــی
دانشــجویی داشــته باشــند.

هاروارد در ایران شعبهای ندارد
بســیاری از دانشــجویان تــازهوارد از دانشــگاه انتظارهــای زیــادی
دارنــد؛ مثــا انتظارشــان ایــن اســت کــه ســامانه انتخــاب واحــد
بــدون دردســر کار کنــد یــا اینکه آمــوزش دانشکدهشــان جوابشــان
را بدهــد و کارشــان را راه بینــدازد .خالصــه کــه فکــر میکننــد
دانشــگاهی کــه میرونــد شــعبه ایــران دانشــگاه هــاروارد اســت
و البــد از ســر همیــن خیــال اســت کــه روز ثبتنــام حســابی
شــادان و خنــدان هســتند.
چنیــن انتظارهایــی از دانشــگاه وقتــی بــا واقعیــت روبهرو میشــود،
باعــث ســرخوردگیها و ناامیدیهــای زیــادی میشــود .پــس
همــان بهتــر کــه از اول واقعیــت را قبــول و بعــد بــرای بهترشــدن
آن تــاش کــرد.

غذای مامانپز ،خداحافظ...
در خوابــگاه دیگــر خبــری از غذاهــای خوشــمزه و متنــوع خانگــی
نیســت .غذاهــای ســلف دانشــگاه همیشــه بــاب میــل نخواهــد
بــود تــا حــدی کــه گاهــی ناچاریــد یــک وعــده از خیــر رزرو غــذا
بگذریــد .تنــوع غذاهــای ســلف هــم چنــدان زیــاد نیســت و از
یــک فهرســت معــدود پــا را فراتــر نخواهــد گذاشــت.
ایــن باعــث میشــود ایــن غذاهــا خیلــی زود تکــراری شــوند؛
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ســفارش غــذا از بیــرون هــم کــه حســابی خــرج روی دس ـتتان
میگــذارد .در چنیــن موقعیتــی ،بــرگ برنــده شــما بلدبــودن
آشــپزی اســت .ســعی کنیــد درســتکردن غذاهــای ســاده را
یــاد بگیریــد؛ اولویــت را هــم بگذاریــد پــای یــاد گرفتــن غذاهایــی
کــه درستکردنشــان وقــت کمتــری میبــرد.
وجــود آدمهایــی از فرهنگهــای مختلــف هــم در خوابــگاه بــه
شــما فرصــت میدهــد کــه غذاهــای محلــی خــود را بــا هــم
بــه اشــتراک بگذاریــد ،از تجربــه خــوردن غذاهــای جدیــد لــذت
ببریــد و پختــن غذاهــای محلــی دیگــران را هــم یــاد بگیریــد.

آهستهتر خرج کن
وسوســه خریــد بــرای دانشــجویانی کــه از خانــواده و بعضــی
محدودیتهــای آن دور شــدهاند ،بســیار زیــاد اســت .دیگــر
کســی نیســت کــه بــه شــما یــادآوری کنــد ضرورتــی بــرای خریــد
فالنچیــز وجــود نــدارد؛ بهخصــوص وقتــی گروهــی دوســتانه
دور هــم جمــع میشــوند خرجکردنهــا هــم بیشــتر میشــود.
بیحســاب خرجکــردن خیلــی زود شــما را بــه دام خواهــد
انداخــت و وقتــی بهخودتــان میآییــد ،میبینیــد کــه کل پــول
یــک تــرم را در یکمــاه خــرج کردهایــد.
قبــل از هــر خریــدی بــه ایــن ســؤال پاســخ بدهیــد کــه چیــزی
کــه میخواهیــد بخریــد واقعــا چقــدر ضــروری اســت .بهدنبــال
راههــای کاهــش هزینههــا بگردیــد و تخفیفهــای دانشــجویی
را دنبــال کنیــد .در حســاب دخــل و خرجتــان از هزینههــای
غیرمنتظــره هــم غافــل نشــوید .اگــر هــم میتوانیــد بخشــی از
پولتــان را بــرای چنیــن مواقعــی پسانــداز کنیــد.

رعایت نکات ایمنی
قــرار گرفتــن در شــرایط آبوهوایــی جدیــد یــا تغییــر رژیــم
غذایــی و مــواردی از ایــن دســت میتوانــد ســامتی دانشــجو
را بــه خطــر بینــدازد .خوابــگاه یــک محیــط عمومــی اســت و
رعایتنکــردن بهداشــت احتمــال بــروز انــواع بیمــاری را افزایــش
میدهــد و بیماریهــای مســری هــم بــه ســرعت در ایــن فضــا
منتقــل میشــوند.
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شســتن ســریع ظرفهــای کثیــف ،حمامرفتــن منظــم و دوری از
افــرادی کــه بیمــاری مســری دارنــد از بدیهیتریــن اصــول بــرای
پرهیــز از بیمــاری اســت .اگــر هــم بیمــاری ســراغتان را گرفــت از
خوددرمانــی و اســتفاده ســرخود داروهــا پرهیــز کنیــد و بهجــای
نســخهای کــه هماتاقیتــان دارد میپیچــد ،ســراغ نزدیکتریــن
پزشــک برویــد.

وقت مستقلشدن است
اگــر قرعــه ادامــه تحصیلتــان بــه نــام شــهر دیگــری غیــر از شــهر
خودتــان افتــاده اســت حتمــا ســختیهای زیــادی را از جملــه
دوری از خانــواده ناچاریــد تحمــل کنیــد ،امــا ایــن اتفــاق یــک
فرصــت خــوب هــم بــرای تمریــن زندگــی مســتقل در اختیارتــان
قــرار میدهــد.
حــاال وقــت آن اســت کــه خودتــان لباسهــا و ظرفهایتــان را
بشــویید ،آشــپزی کنیــد و تنهایــی بــه کارهایــی بپردازیــد کــه
قبــا اعضــای خانــواده در انجــامدادن آنهــا کمکتــان میکردنــد.
تــازه وقتــی ایــن کارهــا را انجــام میدهیــد ،حســابی قــدر
زحمتهایــی را کــه خانوادهتــان برایتــان کشــیدهاند ،میدانیــد.
از ایــن فرصــت حســابی اســتفاده و ســعی کنیــد از پــس کارهــای
خودتــان بربیاییــد.

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
دانشــگاه ،افــراد و اماکــن مرتبــط بــا دانشــگاه آشــنا کــرده تــا
بتواننــد بــه پاســخ برخــی از پرس ـشهای خــود برســند.
کتــاب دانشــجوی امــروز راهنمایــی کاربــردی بــرای اســتفاده
بهتــر از دوران دانشــجویی اســت .مصطفــی یوســفی در ایــن
کتــاب بــا زبانــی ســاده و بیانــی دوســتانه و گاه آمیختــه بــا طنــز

و بــا بهرهگیــری از راهنماییهــا و تجربیــات اســاتید و مشــاوران
دانشــگاه و اســتفاده از آثــار و متــون معتبــر و مختصــر تجربـهای که
خــود در طــول تحصیــل و معاشــرت بــا هــم قطــاران در دانشــگاه
محــل تحصیــل و ســایر دانشــگاهها بدســت آورده ،موضوعاتــی را
طــرح و توضیحــی هرچنــد کوتــاه دربــاره آنهــا میدهــد.
بــه طــور کلــی کتــاب دانشــجوی امــروز میتوانــد پاســخ بــه
پرســشهایی از قبیــل ویژگیهــای دانشــجو ،محیــط دانشــگاه،
روابــط و معاشــرتها در محیــط دانشــگاه ،خوابگاههــا ،تشــکلها،
تحصیــات تکمیلــی ،اشــتغال و ازدواج دانشــجویی ،بحــث و
مشــاجرههای کالســی و ...باشــد.
امیــد اســت کتــاب حاضــر بتوانــد بــه آگاهــی و شــناخت شــما
نســبت بــه مســائل و مباحــث ذکــر شــده بیافزایــد و در یافتــن
پاســخ پرســشهای شــما مثمرثمــر واقــع گــردد.
در بخشــی از کتــاب دانشــجوی امــروز (بایدهــا و نبایدهــای زندگــی
دانشــجویی) میخوانیــم:
دانشــجوی موفــق دانشــجویی اســت کــه بتوانــد در فعالیتهــای
دانشــجویی از جملــه فعالیتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و بــه
خصــوص فعالیتهــای علمــی پژوهشــی هــم فعــال باشــد.
در واقــع یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای تمایــز دانشــجویان
میــزان مشــارکت آنهــا در فعالیتهــای پژوهشــی و کارهــای
تحقیقاتــی اســت.
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چــرا کــه ایــن فعالیتهــا 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 میآینــد.
امــا متاســفانه دانشــجویان بعض ـاً بــه دلیــل عــدم آگاهــی نســبت
بــه مراحــل انجــام کارهــای تحقیقاتــی و عــدم آگاهــی نســبت بــه
امکانــات در دســترس یــا حتــی بیحوصلگــی و نداشــتن انگیــزه
کافــی ،کمتــر بــه ســمت ایــن حوزههــا میرونــد.
متاســفانه بعضــی از دانشــجویان بعــد از چنــد تــرم هنــوز از
آدرس دقیــق کتابخانــهی مرکــزی یــا مراکــز تحقیقاتــی هــم
بیاطالعانــد .چــه برســد بــه اینکــه بخواهنــد از آنهــا بــرای
کارهــای پژوهشــی اســتفاده کننــد!!
همــان طــور کــه میدانیــد از معیارهــای ســنجش و رتبهبنــدی
دانشــگاهها بــر اســاس کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی اســت
کــه توســط محققیــن دانشــگاهی انجــام میشــود .پــس شایســته
اســت.
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همــه و بــه ویــژه دانشــجویان  -بــه دلیــل پتانســیل ،انــرژی و
خالقیتــی کــه در قشــر دانشــجو وجــود دارد  -بــا بهــره گیــری از
راهنماییهــا و مشــاورههای اســاتید بــه ویــژه مدیــران گروههــا،
اســاتید راهنمــا و مســئوالن مراکــز تحقیقاتــی و ســایر افــراد فعــال
در ایــن حــوزه و بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بــرای ایــن امــور
ـی مباحــث روش
ماننــد :کتابخانههــای مجهــز ،کالسهــای آموزشـ ِ
تحقیــق و آمــار و کامپیوتــر (چگونگــی اســتفاده از ســایتهای
مقــاالت و پژوهشهــای علمــی ،کار کــردن بــا نرمافزارهــای
آمــاری) و آییــن نــگارش ،مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاه و براســاس
آییــن نامههــای مرتبــط و نیــز بــا شــرکت در انجمنهــای علمــی
و کانونهــای پژوهشــی دانشــگاه ،بتواننــد بــه انجــام کارهــای
تحقیقاتــی و تهیــهی مقالــه و شــرکت در کنگرههــای داخلــی و
خارجــی پرداختــه و در راه پیشــرفت و بــاال بــردن ســطح علمــی
کشــور بکوشــند.

