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تأمل نگاه

سهمخواهی در انتخابات و مسئله جنبش دانشجویی

حضور دانشجویان در کارزار انتخابات 

ابعاد مختلفی دارد ابعادی که ذیل دو 

تابع بازیگردانی یا بازیگری تعریف میشوند و در این یادداشت به آن میپردازم:

ابتدا دانشجو باید تعیین تکلیف کند که میخواهد در این میدان بازی کند یا میدان بازی برای سیاسیون 

تعریف خواهد کرد البته این مهم بسیار وابسته به یک باور عمیق هویتی و ظرفیتی از جایگاه دانشجویی 

است که کفه این جایگاه برای دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی شناسنامهدار بسیار سنگینتر است.

فضای انتخابات تا قبل از ورود به روزهای پایانی که عقالنیت جای خود را به هیجانات بدهد، بستری 

مناسب برای صحنهپردازی، اثرگذاری و تصمیمسازی دانشجویان است البته کدام دانشجو؟ دانشجویی 

که چارچوب فکری منظم و مستدلی دارد، گفتمان محور است، استقالل فکری دارد و از آبشخورهای 

علمی عقیدتی معتبر تغذیه میشود. دانشجویانی که نقش بازیگری را در این پازل بازی میکنند، در حقیقت 

ابزار دست احزاب، جریانات و اشخاص سیاسی هستند، این بیاعتنایی به هویت دانشجویی صرفا به امید 

سهمخواهی حزبی است. سهمخواهی یکی از بزرگترین معضالت جنبش دانشجویی است که رابطه بسیار 

مستقیمی با پیاده نظام شدن دانشجویان دارد، یکی از دالیل اصلی انحراف دفتر تحکیم وحدت، دلیل 

اصلی شکلیگیری تشکلهای یکبار مصرف و دولت ساخته و همچنین علت افول مطالبهگری و روحیه 

نقادانه جریانات دانشجویی سهمخواهی و رانت طلبی در الیههای متفاوت دانشجویی است.

در مقابل بازیگردانی تشکلهای دانشجویی اقدامی ابتکاری، فعاالنه و ایجابی در فضای سیاسی اجتماعی 

کشور است که جایگاه جنبش دانشجویی را ارتقا داده، هویت آرمانخواهانه و شخصیت مستقل دانشجو را 

ارتقا داده و جریانات و احزاب سیاسی را ملزم به شنیدن و تاثیرپذیری میکند.

در این نقش دانشجویان باید قدرت ترسیم فضا، آیندهنگری و جامعنگری را در دستور کار قرار داده و بتوانند 

با فهم درست از سیاست و جامعه ارتباط دهنده خواستههای مردمی به بدنه مسئولین و احزاب باشند.

تشکلی میتواند تشکل بازیگردان لقب بگیرد که از حالت نقد انفعالی »چون و چرایی« به نقد ایجابی برسد، 

ایدههای حکمرانی داشته باشد یا دسته کم ایدههای راهبردی و عملیاتی داشته باشد در یک کالم حرفی 

برای گفتن داشته باشد حرفی ابتکاری و نه عاریتی!

برده فکری اصطالح تلخ ولی واردیست، فضای طوطی وار برخی از اعضای جنبش دانشجویی که ناشی از 

علم سطحی برگرفته از فضای مجازی و در محیط بسته یک جریان فکری خاص است، از هویت مستقل 

دانشجویی یک طوطی خوش سخن اما بیمحتوا تولید میکند که جامعه را نسبت به کلیت فضای دانشجویی 

بی اعتنا میکند. دانشجویان بازیگردان در ادامه شناخت خود از شرایط حاکم بر فضای انتخابات حال 

تصمیم میگیرند که حضور نهاییشان به چه شکل باشد، عدهای ترجیح میدهند لیست بدهند و حمایت 

علنی کنند، عدهای هم شاخصها را تبیین میکنند این دست استراتژیهای ورود به انتخابات بسته به نوع 

باور تشکلهای دانشجویی دارد، باوری که برگرفته از نوع شکلگیری و شاخصهای مورد پذیرش و باورشان از 

فضای دانشجویی است.

جامعه امروز نیازمند انتخاب مسئولینی چاالک، مردمی، بدون رودربایستی و عدالتخواه است، مجلس 

11باید بتواند دولت پیر و خسته روحانی را به حرکت درآورد و این وظیفه خطیر جوانانی مستقل و پر انرژی 

با روحیه انقالبی میخواهد. از طرفی مردم در فضای ناامیدانه و نگرانی از فردا هستند فضایی که ماحصل 

عملکرد بسیار ضعیف و خطرناک دولت و مجلس است و برآیند آنها فضای جامعه را ملتهب و مردم را بدبین 

میکند در نتیجه احساس احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات بشدت وجود دارد، فضایی که نیازمند 

روشنگری و بازیگردانی دانشجویان است.

دانشجویانی که تبیین کنند که تنها راه اصالح شرایط و امیدواری جامعه انتخاب آگاهانه و تشکیل مجلسی 

عالمانه است و نه رویگردانی از انتخابات! این دانشجویانند که باید روشن کنند که مردم بابت انتخابهایشان 

باید پاسخگو باشند و سعی کنند به هر چه درستتر بودن این انتخاب کمک کنند.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا احزاب و گروههای سیاسی 

که  است  درحالی  این  میروند.  شمار  به  سیاسی  نظام  اصلی  مکمل 

گروههای  و  دستهها  گونه  این  گروهی  و  صنفی  سیاسی،  مطالبات 

مجموع  در  و  خود  هواداران  خواستههای  مطابق  اغلب  که  سیاسی 

قشرهای مشخصی از مردم میباشد، بایستی از سوی نظام سیاسی به 

درستی و به موقع پاسخ داده شود، درغیر این صورت همین احزاب و 

گروههای سیاسی تبدیل به نوعی اپوزیسیون فعال علیه آن نظام خواهند 

شد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به درستی در اصل بیست و 

ششم )فصل حقوق ملت( نقش و جایگاه احزاب و گروههای سیاسی 

را جهت مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت سیاسی خودشان پیش 

انجمنهای  جمعیتها،  احزاب،  اصل:»  این  مطابق  است.  کرده  بینی 

سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده 

موازین  ملی،  وحدت  آزادی،  استقالل،  اصول  براینکه  مشروط  آزادند 

اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان 

از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت«. 

از حقوقدانان و صاحب نظران سیاسی، حصری  شاید برای عدهای 

بودن یا تمثیلی بودن مصادیق اصل بیست و ششم »ق.ا« همچنان 

محل بحث و بررسی باشد اما نکته حائز اهمیت، به کار بردن توامان 

لفظ احزاب، انجمنهای سیاسی، صنفی و انجمنهای اسالمی در قالب 

یک اصل از اصول قانون اساسی است.  به نوعی میتوان با یک تفسیر 

موسع اینطور برداشت کرد که اوال مقصود از انجمنهای اسالمی، معنای 

عام آن یعنی مجموعه تشکلهای دانشجویی و غیردانشجویی است و 

ثانیا قانونگذار اساسی برای انجمنهای اسالمیشانی همسنگ احزاب 

و گروههای سیاسی در نظر گرفته است. بررسی نقاط اشتراک احزاب 

سیاسی و تشکلهای دانشجویی نیازمند مطالعه تطور تاریخی جنبش 

دانشجویی مسلمان از ابتدای انقالب تاکنون میباشد. اساسا عدهای 

سیاسی  فعالیتهای  به  معطوف  صرفا  را  دانشجویی  جریان  کارکرد 

مینمایند و همین امر را زمینه بروز اصطکاک با احزاب سیاسی میدانند و 

در مقابل برخی معتقدند تشکلهای دانشجویی و احزاب همانند دو خط 

موازی هستند که هیچگاه روی مدار سیاست یکدیگر را قطع نمی کنند. 

و  اساسی  قانون  پیشبینی  علیرغم  که  کرد  فراموش  نباید  همچنین 

قوانین عادی درخصوص فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، در کشور 

ایران به معنای واقعی کلمه نهادی تحت عنوان حزب وجود ندارد. علت 

عمده این موضوع، فراموشی فلسفه وجودی احزاب و منحرف شدن 

اجتماعی کشور  و  آن ها در بستر فضای سیاسی  کارکردهای اصیل 

است.  گروههای موجود و بعضا فعال سیاسی که امروزه تحت عنوان 

احزاب سیاسی از آنها یاد می شود، هیچ یک از کارکردهای احزاب در 

سایر نظامهای سیاسی را ندارند و بالتبع درقبال عملکردهای محدود 

خود پاسخگویی نیز نخواهند داشت. اکثر فعالیتهای احزاب سیاسی 

در ایران ناظر به ایام انتخابات است که نامزدهای انتخاباتی از چنین 

ظرفیتی برای معرفی خود به مردم استفاده می کنند. نظام انتخاباتی 

و همین موضوع موجب  نیست  احزاب  نظام  بر  نیز مبتنی  ما  کشور 

کمرنگ شدن جایگاه احزاب سیاسی در ایران شده است. با این حال، 

اصلی  حوزه  را  دانشگاه  محیط  عمدتا  سیاسی  گروههای  و  احزاب 

جذب نیرو، کسب پایگاه و محلی برای فعالیتهای میدانی خود در نظر 

می گیرند تا اینگونه با در اختیار گرفتن تریبونهای دانشجویی، راه را 

برای استفاده ابزاری از دانشجویان هموار سازند. نفوذ در میان الیههای 

مختلف اجتماع از جمله دانشگاه که متشکل از قشِر علمِی گسترده 

احزاب  تا  بوده  روشهایی  از  یکی  همواره  باشد  می  جامعه  در  موثر  و 

جایگاه خود را در بین مردم بیش از پیش تثبیت نمایند. دفتر تحکیم 

وحدت مهمترین و البته بهترین نمونه جنبش دانشجویی است که با 

تاثیر از فشارهای بیرونی دچار تغییر ذائقه شد و با بروز سریع تحوالت 

به دنبال تغییر گفتمان خود برآمد و درنهایت با سهم خواهی از زنجیره 

امروزه  آورد.  پدید  را  خود  در  تحول  و  انشعاب  مقدمات  قدرت  توزیع 

غالب جریانهای دانشجویی بر روی استقالل جنبش دانشجویی و عدم 

مداخله احزاب در میان آنها اتفاق نظر دارند و مخالف هرگونه رفتارهای 

قّیم مآبانه هستند. شاید این موضوع جزو معدود نقاط اشتراک جریان 

دانشجویی در چندسال اخیر باشد.

 با نزدیک شدن به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و 

با داغ شدن فضای سیاسی جامعه، هر یک از جریانهای دانشجویی 

مترصد این هستند تا بیشترین تاثیرگذاری را بر روی فضای سیاسی 

جامعه حاکم نمایند. درحال حاضر از میان بسیج دانشجویی و چهار 

اتحادیه موجود، تنها اتحادیه جامعه اسالمی است که با ارائه لیست 

انتخابات  انتخاباتی به صورت مستقیم بر فرآیند  و معرفی نامزدهای 

تاثیر میگذارد و سایر دفاتر دانشجویی قائل به عدم مداخله مستقیم 

دانشجویی  جنبش  فعاالن  از  بسیاری  اساسا  هستند.  انتخابات  در 

معتقدند که باید مانع از فدا شدن جریان دانشجویی در جهت حمایت 

از احزاب و اشخاص سیاسی شد. تجربه انتخابات سال ۸۸ و پای کار 

آمدن غالب جریان انقالبی و حزب اللهی آن زمان در حمایت از محمود 

احمدی نژاد، بهترین دلیل بر این مدعاست که هیچ گاه نباید جریان را 

فدای اشخاص نمود، چرا که ممکن است با تغییر رویه و بعضا دگرگونی 

ایدئولوژیهاِی فکری چهرههای سیاسی به اصل جریان لطمه وارد شود 

و به نوعی اشتباهات افراد اشتباهات جریان تلقی گردد. عالوه بر این، 

چنانچه تشکلهای دانشجویی جا پای احزاب سیاسی بگذارند و راه آنان 

را دنبال نمایند، از مسیر اصلی خود که مطالبهگری و آرمانخواهی است 

دور خواهند شد. طبیعتا در پی هم صدا شدن جریانهای دانشجویی 

با احزاب سیاسی، مراودات تشکیالتی زیادی بین این دو شکل خواهد 

گرفت و تشکلهای دانشجویی برای ایفای نقش بیشتر و موثرتر در فضای 

سیاسی حاکم الجرم امتیازاتی از احزاب و گروههای سیاسی مطالبه 

خواهند کرد. به دنبال این بده بستانهای سیاسی، جریان دانشجویی 

و بدل  رد  آن دو  بین  امتیازاتی  و چون  احزاب میداند  را مدیون  خود 

شده، جریان دانشجویی دیگر توان مطالبه گری از خود این احزاب 

را نخواهد داشت و این به معنای از بین رفتن فلسفه وجودی تشکیل 

جنبش دانشجویی است.  از طرفی، حتی اگر جریان دانشجویی وارد 

بازی انحصارطلبی احزاب و توزیع چرخه قدرت نشود و به نوعی وامدار 

احزاب نباشد، صرف حمایت از احزاب و اشخاص بار مسئولیت سنگینی 

بر دوش جنبش دانشجویی قرار خواهد گرفت. چراکه آن وقت به جای 

مطالبه گری از چهرهها و گروههای سیاسی باید پاسخگوی حمایت از 

آنان باشند که این مغایر اهداف بنیادین جریان دانشجویی است.  این 

مهم به معنای فرار تشکلهای دانشجویی از پاسخگویی به مردم و سایر 

دانشجویان نیست، بلکه مسئله اصلی آن جاست که جریان دانشجویی 

باید بیجهت پاسخگوی عملکرد افراد و جریاناتی باشد که هیچ نفعی 

برای جنبش دانشجویی به همراه نداشتهاند. تعیین مصداق نامزدهای 

انتخابات و همچنین میزان مشارکت سیاسی تشکلهای دانشجویی در 

فضای انتخاباتی همواره جزو مواردی است که بر روی آن اختالف نظر 

هایی وجود دارد. برخی معتقدند جنبش دانشجویی برای ایفای رسالت 

خود در عرصه عمومی و اثرگذاری اجتماعی ناگزیر به پیوند با احزاب 

و گروه های سیاسی است که به لحاظ تاکتیکی و یا راهبردی با آنها 

اشتراک موضع دارد و در مقابل عدهای بر این باورند که حفظ سالمت 

وکارکرد بهینه جنبش دانشجویی نیازمند حراست و پایبندی از استقالل 

آن درقبال احزاب سیاسی است. بالشک یکی از مهمترین فلسفههای 

و  ساماندهی  برای  گروهی  تشکیل  دانشجویی،  جنبش  وجودی 

از  مطالبهگری  و  گفتمانسازی  راستای  در  دانشجویان  کادرسازی 

از  سیاسی  احزاب  بهرهبرداری  است.  دولتی  مسئوالن  و  کارگزاران 

تشکلهای دانشجویی باعث از دست رفتن روحیه استقاللخواهی، ایجاد 

عدالتخواهی،  همچون  کارویژههایی  به  توجه  عدم  جناحی،  نگرش 

حق طلبی و ایجاد تمامیت خواهی و انحصارطلبی جریان دانشجویی 

خواهد شد. هرچند ممکن است تشکلهای دانشجویی، قرابت فکری با 

برخی از احزاب سیاسی داشته باشند اما الزمه پایبندی به اهداف اولیه 

و اصیل جریان دانشجویی مرزبندی درست آنان با گروههای سیاسی 

در  احزاب  نظام  پیاده  ارتش  شکلگیری  از  تا  است  دانشگاه  از  خارج 

دانشگاهها جلوگیری نمایند. 

درنهایت، مهمترین خصیصه جنبش دانشجویی نگاه آرمان خواهانه 

مرسوم  اندیشیهای  مصلحت  و  قدرت  تعلقات  از  دوری  جریان،  این 

قدرت  توزیع  چرخه  در  اثرگذاری  ویژگی  مقابل  در  درست  که  است 

و  انحصارطلبی  مهمترین آفت جریان دانشجویی  قرار دارد.  احزاب 

سهمخواهی قدرت میباشد که قادر است گفتمان جنبش دانشجویی 

را دچار انحراف و تزلزل نماید.
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 حمزه دستیار
  دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

روایتی از یک هفته آشوب رادیکال ها در دانشگاه
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

اگر بنای عزا هست، »ما« عزاداریم

 مهدی رســولی در مراسم یادبود »مسافران پرواز ۷۵۲ « که اخیرا در دانشگاه 
تهران با حضور جانباختگان حادثه برگزار شد، به شعرخوانی پرداخت: 

 نترس ای دل غمدیده روزگار این است

اگرچه تلخ، ولی انتهاش شیرین است

  نترس آینه ی ما ترک نخواهد خورد

بدون فتنه که ایمان محک نخواهد خورد

  بایست، کوه صالبت میان دوران ها!

نترس، سرو رشید از خروش طوفان ها!

  اگرچه دفتری از داغ بر جبین ها هست

نترس در دل تاریخ بیش از این ها هست...

  دریغ و درد که جان از میان پیکر رفت

ز دشت ما صد و هفتاد تا کبوتر رفت

 دال بسوز، بسوز و همیشه روشن باش

به سوگواری فرزندهای میهن باش  

 دوباره سوز خزان در میان باغ افتاد

میان سینه ی ما داغ روی داغ افتاد

 به مرثیه صد و هفتاد مثنوی داریم

نترس باید از امروز دْل قوی داریم

 اگرچه غرق عزاییم، گرم پیکاریم

اگر بنای عزا هست، ما عزاداریم

  بدان که دشمن این خاک، فکر جنجال است

اگرچه ظاهر غمگین گرفته، خوشحال است

 خداست آگه از این ها چه در درون دارند

که در مصیبت این داغ، جشن خون دارند

 اگرچه هیچ مجال نفس کشیدن نیست

وظیفه من و تو پای پس کشیدن نیست

 دقیق باش که از پشت سر کمین نخوری

به مکر دم به دم دشمنت زمین نخوری

  ببین رفیق که در جبهه ی مقابل کیست

مبر ز یاد که در این میانه قاتل کیست

همانکه بر شرف و خاک ما تهاجم کرد

سپس به سیلی حق دست و پاش را گم کرد

  به وعده های الهی، رفیق شک نکنی

به گوشه گیری خود ظلم را کمک نکنی

  اگرچه داغ، از این سینه صبر برده عزیز

خداست یاور دینش، خدا نمرده عزیز

  به باغ ما غم پژمردگی است؟ هرگز نیست!

کنون زمانه ی سرخوردگی است؟ هرگز نیست!

  برای ما و تو بی امتحان نبوده شبی

ز دامنت بتکان گرد عافیت طلبی

  اگرچه داغ بزرگ است و سینه سنگین است،

ز شرم و غم سر سردار اگرچه پایین است،

  بدان که وضع جهان این چنین نخواهد ماند

سالح این شهدا بر زمین نخواهد ماند 

  مباد آنکه ز خاطر بریم آن ها را

به سنِگ کینه نکوبیم قهرمان ها را

  بگو که دشمن، دلسوز ماست؟ هرگز نیست

میان جنگ که تضعیف دوست جایز نیست

  چو کوه پیش روی فتنه ها مقاوم باش

از این به بعد برادر، تو حاج قاسم باش

  از این به بعد به میدان رزم بخت تو چیست؟

بگو برادر من! انتقام سخت تو چیست؟

  چو الله باش، به دامان صخره ها گل کن

اگر که سنگ شود فتنه ها تحمل کن

  بدون فتنه بگو کی مسیر ما طی شد؟

نترس مؤمن اگر فتنه ها پیاپی شد

  میان معرکه از شعله ها زبانه بگیر

دقیق قلب هدف را ببین، نشانه بگیر

   بلند شو که زمان خروش طوفانی است

که در وجود تو یک قاسم سلیمانی است

 ز حاج قاسِم نْفست غبار را بتکان

و گرد غفلت از این روزگار را بتکان

 ز هر که غیر خدا ناامید باید بود

برای فیض شهادت شهید باید بود

شهید ما پر از این حال بود بندگی اش

شهید بوده خودش در تمام زندگی اش

 شهید ما که جهان را پر از تحیر کرد

به خون پرثمرش نان دشمن آجر کرد

 همانکه ثانیه ای از جهاد خسته نشد

مسیر سرخ شهادت به روش بسته نشد

 همانکه بود زبانزد به غیرت خاصش

جهان به لرزه درآمد از اوج اخالصش

 همان که وقت شهادت به قطره قطره ی خون

نوشته بود من المجرمیَن منتقمون

هنوز نیم ساعتی به ظهر مانده بود که تلفنی بهم خبر دادند باید قبل از رفتن به 

تحریریه، ســری هم به دانشگاه تهران بزنم و حین مکالمه همهاش دعا میکردم 

که برای گزارشنویســی از برنامهای که در مســجد دانشگاه و به مناسبت یادبود 

قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی برگزار شده، انتخاب نشده باشم، 

ولی متاســفانه قرعه پوشش این برنامه تلخ به نام من زده شده بود. نه اینکه دلم 

نخواهد از نزدیک خانواده این شــهدا را ببینم، نه! اما گویی دل آشــوبای گرفته 

بودم از رودر رو شــدن با آنها. خانوادههایی که عزیزانشــان را دقیقا  چند ساعت 

بعد از ســیلی محکم ایران به آمریکا از دســت داده بودند و همین مسئله دلیلی 

شــده بود تا پاهایم توان رفتن به این برنامه را نداشــته باشــند، اما به جبر زمانه 

مجبور بودم به مسجد دانشگاه تهران بروم و روایتگر برنامهای تلخ باشم. 

ده دقیقه، شــاید هم بیشتر طول کشــید تا خودم را مجاب کنم برای رفتن به 

دانشــگاه تهران. ســاعت از 1۲ و ربع گذشته بود که خودم را به خیابان قدس 

رساندم و از آنجا هم راهی سردراصلی دانشگاه تهران شدم، اما حراست اجازه 

عبور هیچ کس را از ســردر پنجاه تومانی دانشگاه تهران نمیداد و ناچارا راهم 

را به ســمت اولین درب دانشگاه در خیابان 16 آذر ادامه دادم. از حراست که 

گذشتم دائما به آرزوهایی فکر میکردم که همگی چند دقیقه بعد از پرواز این 

بویینــگ اوکراینی برای همیشــه با صاحبانش دفن شــدند و تنها داغی تمام 

ناشــدنی برای خانوادههایشــان و البته تمام ایرانیان به جای گذاشــتند. در 

همین خیال بودم که خودم را جلوی ورودی خواهران مســجد دانشگاه تهران 

پیدا کردم.  وارد نمازخانه که شــدم، نماز جماعت تمام شــده بود و مجری از 

بلندگــو توجه نمازگزاران را به صحبت هــای آیتالله صدیقی جلب میکرد و من 

هم طبق روال همیشگی به ســراغ مسئول برنامه رفتم. بعد از کلی پرس و جو 

به احمدی، خانمی که مســئول هماهنگی بخش خواهران مســجد دانشگاه 

بود، رسیدم که بعد از توضیحات نه چندان مفید درباره روند برنامه، در نهایت 

من و یکی دیگر از خبرنگاران را به مســئول بخش بــراداران ارجاع داد! ناچارا 

ســر از نمازخانه برادران در آوردیم. به محض ورود به قســمت برادران مسجد، 

صحبتهای صدیقی تمام شــد و علی اکبر صالحه، برادر شهید محمد صالحه 

پشــت میکروفن قرار گرفت. بــرادری که حتی اگر چهرهــاش را نمی دیدی، 

صدایش گویای غم بزرگش بود، صدایی که هر چند نمیلرزید، اما تلفظ بریده 

بریده کلمات نشــان از اندوهی داشت که حتی فکر کردن به آن هم ترسناک 

اســت. از روبه روی درب مسجد خیره به چهره شکســته علی اکبر صالحه که 

حاال به کمک پروژکتورها بر پرده ســفید پشــت ســرش نقش بسته، شدهام؛ 

چهرهای غمگین اما پرصالبت. 

صالحه چند دقیقهای را از صفات برادرش گفت، برادری که به گفته او در کانادا 

جلســات قرآن تشــکیل داده بود و تا لحظه آخر دســت از عقایدش برداشــت. 

هنــوز در فکــر این جمله بــرادر صالحه بودم کــه گفت: »شــهادت یعنی اینکه 

بیخبری بروی و برنگردی« که محمد رســولی، مداح جوان پشــت تربیون رفت و 

با خواندن روضه فضای مسجد دانشگاه را عوض کرد.  چشمم به صالحه بود که 

با قدمهــای آرام راهی خروجی را در پیش گرفته بود اما به یکباره مجبور شــد با 

پیکر نحیفش روبهروی دوربین شبکه خبر قرار بگیرد. منتظر بودم تا صحبتهایش 

با خبرنگار شــبکه خبر تمام شود تا به سراغ ســختترین بخش گزارش که همان 

مصاحبه با خانواده شــهدا بود بروم و این گزارش را که شــاید سختترین گزارش 

دوران خبرنگاریم به حساب می آید را تکمیل کنم.   خبرنگار شبکه خبر با گفتن 

»حــالل کنید« پایان مصاحبهاش را اعالم کرد و من به ســرعت جای او را گرفتم 

و مقابل صالحه قرار گرفتم. اولین ســوالم را که میپرسم، صالحه که انگار منتظر 

این موقعیت بود، رو زانو روی زمین مینشیند و من هم به تبعیت از او، مینشینم. 

صالحه میگوید: هدف برادرم تنها کار کردن برای کشــور بود و میخواست نقاط 

ضعف فضای ســایبری ایران را پر کند. متاسفانه در ایران قدر برادرم را ندانستند 

و ناچار شد برای ادامه تحصیل به کانادا برود، البته او میتوانست 1۵ سال پیش 

این کار را انجام دهد و همه تالشــش را کرد تا در کشــور ادامه تحصیل دهد، اما 

در نهایت ناچار به انتخاب این راه شــد.  او که ســعی میکرد لرزش دستهایش را 

با فشــردن انگشــتهایش به یکدیگر پنهان کند، ادامه میدهد: »تنها یک سال و 

نیم از رفتن برادرم گذشــته بود که ایــن حادثه تلخ افتاد و اصال باور نمیکردم که 

برادرم مدیر یک جلسه قرآنی در کانادا باشد. البته باید به این مسئله اشاره کنم 

که همین رفت و آمدها برای برادرم از نظر مالی بســیار ســخت بود، اما در طول 

همین مدت، چندین بار این کار را انجام داده بود.«

برادر شــهید صالحــه تصریح میکند: »بــرادرم برای اینکه بتوانــد عقایدش را در 

کشــوری مانند کانادا حفظ کند، تمام تالشــش را میکرد که ارتباطش را با قرآن 

حفظ کند.« وقتی ســوالم را میپرســم که چند فرزند هســتید، چند ثانیه مکث 

میکنــد و همین زمان برای جاری شــدن اشــکهایم کافی اســت. میگوید: »4 

فرزندیم، یعنی 4 فرزند بودیم. 3 برادر و یک خواهر ولی حاال یک نفرمان نیست 

و تنها شدهایم. «

برادر شــهید صالحه باز هم بغضــش را فرو میخورد و میگوید: »درخواســت از 

مسئولین زیاد است، محمد اگر از کشورمان رفت به خاطر نقضی است که در 

ایران وجود دارد و قطعا مسئولین، مسئول نبود برادرم هستند. اینکه نخبگان، 

یکی یکی از ایران میروند، به آن دلیل است که مسئولین قدرشان را نمیدانند. 

هر چند که برادرم قصد بازگشــت داشــت، اما مســئولین حواسشــان به آنها 

نیست.«  او با تاکید بر اینکه مسئولین محمد را مجبور به رفتن از ایران کردند، 

تصریــح میکند: »قطعا مدرک تحصیلی که از کشــور کانــادا میگرفت برای او 

ارزشــی نداشــت، بلکه تنها هدفش قوی شــدن در حوزه نرم افزار کامپیوتر و 

خدمت به کشــور بود، اما حیف که قدرشان را ندانستند.« حرفش که به اینجا 

میرســد جوری نگاهم میکند کــه انگار دیگــر توانی برای حــرف زدن ندارد، 

نگاهی از همان ابتدای مصاحبه منتظرش بودم و حقیقتا از ان استقبال کردم 

و با گفتن همان جمله خبرنگار شبکه خبر، گفتگویم را تمام کردم و به سرعت 

از مســجد بیرون رفتم تا بتوانم نفسی تازه کنم، گویی که محوطه مسجد برایم 

نقــش قفس را داشــت، اما زهی خیــال باطل حضور در بیرون از مســجد هم 

کمکــی نکرد و بی اختیار روی اولین صندلی نشســتم.   واژههایی که از زبان 

برادر شهید صالحه شــنیده بودم تو مغزم رژه میرفتند که با صدای خبرنگاری 

که برای ســومین بار ازم پرسید، هنوز برنامه ادامه دارد یا تمام شده؟ به خودم 

آمدم و می گویم: دیر رسیدید! تمام شد.

برادرم مدیر جلسه قرآنی در کانادا بود
حاشیه نگاری خبرنگار »دانشجویان« از مراسم یادبود یکی از جانباختگان حادثه هواپیما

گزارش

1۸ دی مــاه 9۸ و تنهــا پــس از چند ســاعت 

از عملیــات موفــق ســپاه در حمله بــه پادگان 

آمریکاییها در عین االسد به انتقام خون شهید 

ســلیمانی، خبر ســقوط هواپیمای اوکراینی که از فــرودگاه امام به مقصد 

کیف پرواز کرده بود، منتشــر شــد. خبرهای بعدی نشان میداد حتی یک 

نفر از 1۷6 مسافر بوئینگ ۸00-۷3۷ زنده نمانده است. در بین مسافران 

ایــران پرواز بیــش از 40 ایرانی کــه دانش آموخته دانشــگاههای صنعتی 

شــریف، امیرکبیر، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، علم وصنعت، شهید 

بهشــتی و واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد دیده میشد، افرادی که در 

میــان آنها، برخی از ســال پایینیها آنهــا را به یاد میآوردنــد و با آنها خاطره 

داشتند. هر چند دالیل مختلفی برای سقوط پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی 

اوکرایــن بیان شــده بود اما روز شــنبه و پس از ۷۲ ســاعت از وقوع ماجرا، 

ســتاد کل نیروهای مســلح کشور در اطالعیهای ســقوط این هواپیما را بر 

اثر اصابت موشــک بــه هواپیما که اشــتباهی انســانی در ان دخیل بوده 

اســت، اعالنم کردند. همیــن اطالعیه کافی بود تا جمعی از تشــکل های 

دانشجویی اصالحطلب و دولت ساخته به بهانه این موضوع تجمعاتی را به 

بهانه عزاداری در دانشــگاههای امیرکبیر و صنعتی شریف تدارک ببینند. 

هر چند عنوان برنامه اعالمی توســط این گره برگزاری مراسم یادبود دانش 

آموختــگان بــود اما برخی از لیدرهای این مراســم پیــش از برگزاری آن به 

افراد اعالم کرده بودند تا با ماســک در این مراسم حاضر شوند تا شناسایی 

نشــوند! برگزاری تجمع عصر روز شــنبه در بیرون از دانشگاه امیرکبیر آغاز 

شد. طولی نکشید تا همچنان که مسئولین برگزاری این برنامه از قبل وعده 

آن را داده بودند مراســم عزاداری به مراســمی برای اغتشاش و اعتراضات 

تبدیل و شــعارهای بر علیه نظام و حتی شهید قاســم سلیمانی داده شد. 

درحالی که کانال های تشــکل های دانشــجویی این گروه حضور نیروهای 

امنیتی را دلیل اغتشــاش و به هم ریختگی می دانند، اما حتی بی بی سی 

نیز در بخشــی از گزارش خود که پیرامون اتفاقات روز شــنبه منتشر کرده، 

نوشــت: »یک شــاهد عینی درباره برخورد ماموران به بی بی ســی فارســی 

گفت تا وقتی شــعارها خیلی تند نبود، چیزی نمی گفتند.« این اغتشــاش 

نیز با شــد.« این تجمعات البته تنها محدود به دانشــگاه امیرکبیر نشد و با 

ورود نیروهای امنیتی و پراکنده شــدن افراد بــه خیابان های اطراف مانند 

طالقانی و ولیعصر نیز کشــیده شــد. از طرفی تجمــع دیگری نیز درمقابل 

سردر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که تجمع کنندگان شعارهایی علیه 

شهید سلیمانی سر دادند.

ســکوت تشــکل های دولت ســاخته و حامی دولت درحالی نسبت به فوت 

مســافران بوئینگ ۷3۷ شکســت که این تشــکل ها پس از شهادت قاسم 

ســلیمانی در انفعال کامل قــرار گرفته و حتی پس از ســقوط هواپیما نیز 

واکنش خاصی از خود نشان نداده بودند. برعهده گرفتن مسئولیت سقوط 

هواپیما توســط موشک زمینه اعتراض این تشــکل ها را که مدتی است در 

صحنه سیاســی ظهــور و بروز خاصی نیز نداشــته اند، به وجــود آورد، این 

تشــکل ها که پس از انفعال دولت در فضای اقتصادی و سیاسی درحال از 

دســت دادن بدنه خود هســتند، چاره را در تندتر شدن فضا و تقابل علنی 

با جمهوری اسالمی دانسته اند. هر چند مراسم سوگواری دانش آموختگان 

دانشــگاه ها در روزهــای ابتدایی ســانحه هوایــی برگزار می شــد، اما این 

تشــکل ها زمانی از برگزاری مراســم عزاداری خود خبر دادند که نیروهای 

مســلح از اشــتباه ســامانه پدافندی خبر داده و مســئولیت این سقوط را 

برعهده گرفته بود، درواقع مراســم اخیر نــه پیرامون فوت دانش آموختگان 

بلکه برای حمله به ســپاه و اقدامات منطقه ای کشــور بوده اســت. این بار 

نیز تشکلهای تندرو و اصالحطلب سعی داشتند تا با سوء استفاده از خون 

مســافران هواپیمای مسافربری اهداف سیاســی خود را دنبال کنند اما با 

گذشت زمان بدنه دانشــجویی مجددا از این گروهها فاصله گرفت. همین 

ماجرا بود که باعث شــد تا دانشــجویان دانشــگاههای مختلف کشــور در 

اعتراض به اســتفاده از خون مســافران هواپیما برای عقدهگشاییهایی که 

علیه نظام ترتیب داده شــده بود مراســمهایی را برگزار کنند. اولین تجمع 

روز یکشــنبه و از دانشــگاه امیرکبیر، همان دانشــگاهی که اغتشاشات از 

آن شــروع شده بود، آغاز شد. روز یکشــنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه 

امیرکبیر با حرکت از مزار گلزار شهدای گمنام به سمت سردر این دانشگاه، 

درحالی که پالکاردهایی را به نشــانه تسلیت سقوط هواپیمای اوکراینی با 

شــعارهایی چون »دانشجو بیدار اســت، از کفتارها بیزار است«، »دانشگاه 

عزادار عزیزان خود اســت«، »فعال انگلیســی، خجالت خجالت« در دست 

داشــتند، نســبت به اعتراضات روز گذشــته واکنش نشــان دادند.  البته 

این واکنشــها تنها مربوط به دانشــگاه امیرکبیر نبود. دانشجویان انقالبی 

ترجیح دادند تا به جای اقدامات تشــکلهای دولت ساخته که بیتشر شبیه 

شــوآفهای سیاســی و برای برگزاری تجمعات است، مراســمات عزاداری را 

برای کشته شدگان این هواپیما برگزار نمایند، مراسماتی که هم شان افراد 

کشته شده آن حفظ شود و هم مانع از سوء استفاده از خون کشتهشدگان 

هواپیما شــود. برای مثال جمعی از دانشــجویان دانشــگاه شهید بهشتی 

روز ســه شــنبه، ۲4 دی ماه بــا برگزاری تجمع پر شــور ضمن عــزاداری و 

زنده نگهداشــتن یاد شــهدای مقاومت و جانباختگان هواپیمای اوکراینی 

سردادن شعارهایی مانند »اگر تو دانشجویی چرا صورت پوشوندی« و »اگر 

عزادار هستی چرا سه روز نشستی« و ... به سواستفاده برخی دانشجونماها 

»با صورتهای پوشــیده آمــده« از حادثه هواپیمای تهــران ـ کی ف اعتراض 

کردند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز جانباختگان حادثه سقوط هواپیما 

را گرامی داشتند، این دانشجویان پس از برگزاری مراسم در واکنش نسبت 

به اغتشاشــات اخیر شــعارهایی از قبیل »هیات من الذله«، »کاســب درد 

ملت خجالت خجالت«، » دشمن مردم همیشه شمایید؛ موقع سیل و زلزله 

کجایید؟«، » اگر حاج قاسم نبود داعش االن خونه ت بود« سر دادند. 

 حسن زین الدینی
  خبرنگار

روایتی از یک هفته آشوب رادیکال ها
 در دانشگاه؛

اسکی روی خونت
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

 سجاد باقری
  خبرنگار

 حرکات جنبش دانشجویی از دانشکده های فنی
به دانشکده های اجتماعی رسیده است

    امـروزه چـه منتقـدان و چـه طرفـداران دولـت معتقدنـد کـه 
دانشـگاه امـروزه دچـار رخـوت اجتماعـی شـده اسـت، این مسـئله را 

قبـول داریـد؟ کمـی دربـاره دالیـل ایـن مسـئله صحبـت کنیـد. 

میثــم مهدیــار: اساســا در جامعــه ایرانــی هیچــگاه »جنبــش دانشــجویی« 

ــدارد و  ــود ن ــز وج ــر نی ــال حاض ــته و در ح ــود نداش ــل آن وج ــای اصی ــه معن ب

ــش  ــکلگیری جنب ــاهد ش ــده ش ــه در آین ــرای اینک ــدواری ب ــد امی ــی درص حت

ــه  ــت و آنچ ــدک اس ــیار ان ــز بس ــیم نی ــی آن باش ــای واقع ــه معن ــجویی ب دانش

امــروزه بــه عنــوان تحــرکات پراکندهــای بــه عنــوان جنبــش دانشــجویی 

بازنمایــی میشــود نــه جنبــش دانشــجویی کــه طبــق معمــول بیشــتر حرکتهــای 

سیاســی پیشــاانتخاباتی اســت. در وهلــه اول بایــد معرفــی درســت از جنبــش 

دانشــجویی بایــد تعریــف دقیقــی از آن داشــته باشــیم و زمانــی کــه یــک 

خودآگاهــی جمعــی شــکل گرفتــه و بــه کنــش جمعــی منجــر شــود »جنبــش« 

ــا  ــوم ی ــا مفه ــده ی ــک ای ــول ی ــی ح ــی جمع ــود آگاه ــن خ ــود. ای ــد میش متول

ــه وضــوح و محتــوای درگیــر کنندگــی آن و  ــه خلــق میشــود کــه بســته ب نظری

نســبتی کــه بــا منافــع مــادی و معنــوی قشــری از افــراد اجتمــاع برقــرار میکنــد 

ــًا هنگامــی کــه صفــت »دانشــجویی« کــه در نســبت  گســترش میبایــد. قاعدت

ــار  ــه ایــن موصــوف اضافــه میشــود انتظ ــد ب ــا مییاب ــگاه معن ــا دانــش و دانش ب

ــاد  ــث ایج ــه باع ــزی ک ــه مرک ــا نظری ــده ی ــا ای ــوم ی ــق آن مفه ــا خل ــود ی از وج

ــود. ــر میش ــیار زیادت ــود بس ــش میش ــرای کن ــی ب ــی جمع خودآگاه

    این مسـئله ناشـی از عدم ریلگذاری درسـت جنبش دانشجویی 
بـوده یا برآمده از فضای کلی دانشـگاه در ایران اسـت؟

صـورت  بـه  کـه  شـد  خواهیـم  متوجـه  تاریخـی  بررسـی  یـک  در  مهدیـار: 

پارادوکسـیکالی و بـه علـت نحـوه مواجهه غالب ما در دویسـت سـال گذشـته با 

تجـدد و دالیـل اجتماعـی و اقتصادی و سیاسـی دیگـری، اصواًل یکـی از موانع 

شـکلگیری خودآگاهـی جمعـی در کشـور مـا خـود نهـاد »دانشـگاه« در ایـران 

بـوده اسـت. بـه عبارتـی دانشـگاه کـه میبایسـت از دل پویشـهای معرفتجویانه 

درونـزای فرهنگـی و میهنـی »نضـج« گیـرد در یـک تمنـای اسـتعماری و شـرق 

شناسـانه پایـه گـذاری شـد و هیچـگاه امـکان خلق یک ایـده بومی بـرای ایجاد 

خودآگاهـی جمعـی را بـرای مـا فراهـم نکـرد. از همیـن رو اساسـًا دانشـگاهی 

بـه معنـای اصیـل آن شـکل نگرفتـه تـا از دل آن »جنبـش دانشـجویی« شـکل 

باشـد. گرفته 

وقتـی از جنبـش دانشـجویی صحبـت میکنیـم یعنـی حتمـا توجـه داریـم کـه 

بایـد آن ایـده یـا مفهـوم مرکـزی کـه جنبـش حـول آن شـکل میگیـرد در درون 

نهـاد دانشـگاه و در سـنتز گفتگوهای علمـی و معرفتی میان اصحاب دانشـگاه 

شـکل گرفتـه باشـد و در بیناذهنیـت کنشـگران مـورد تفاهـم قـرار گیـرد. امـا 

و  علمـی  گفتگوهـای  متـن  از  هیچـگاه  شـده  اشـاره  پراکنـده  کنشـهای  ایـن 

دانشـگاهی شـکل نگرفتهانـد بلکـه حتـی کنشـگران شـان غالبـًا فاقـد توانایی 

مفهـوم پـردازی حرکتهـای خویـش بـوده و به همین علـت به یک حرکـت پایدار 

و سـنت تبدیل نشـده و هویت نیافتهاند. از همین رو یا به سـرعت رو به سـردی 

گراییدنـد یا به آلتدسـت و سـرباز پیـاده جریانهـا و حرکتهای بیرون از دانشـگاه 

شـدهاند. تبدیل 

ــا مســائل و واقعیــات عینــی و اجتماعــی اســت کــه  علــم محصــول مواجهــه ب

ــه صــورت فربهــای توصیــف شــود  ــد ابتــدا ب شــکل میگیــرد. ایــن مواجهــه بای

ــم  ــان مفاهی ــوند و می ــتخراج ش ــی اس ــوالت و مفاهیم ــات مق ــا از دل توصیف ت

و مقــوالت روابطــی فــرض و تاییــد شــوند و نظریاتــی خلــق شــوند. نهــاد 

ــا  ــکالت و معن ــائل و مش ــل مس ــرای ح ــه ب ــه ن ــن رو ک ــران از ای ــگاه در ای دانش

دادن بــه زیســت جهــان ایرانــی بلکــه بیشــتر بــرای پیشــبرد پــروژه تولیــد 

ــاهده«،  ــی »مش ــد توانای ــد فاق ــر ش ــه و تکثی ــران ترجم ــط« در ای ــه متوس »طبق

ــت و  ــی اس ــه ایران ــای جامع ــرایط و بحرانه ــردازی« ش ــوم پ ــف« و »مفه »توصی

ــه همیــن دلیــل جــز شــکل و شــمایل صــوری و بروکراســی نصفــه نیمهــاش  ب

ــالش  ــانه ت ــاده اندیش ــی س ــه برخ ــدارد. البت ــگاه« ن ــده »دانش ــه ای ــباهتی ب ش

ــطح  ــم در س ــدرت آن ه ــت و ق ــا سیاس ــبت ب ــه  نس ــت را ب ــن وضعی ــد ای میکنن

ملــی تقلیــل دهنــد ولــی توجــه ندارنــد کــه وضعیــت بحرانــی سیاســت و دولــت 

ــت در  ــم و معرف ــی عل ــرایط بحران ــن ش ــول همی ــود، محص ــی خ ــه فعل در جامع

ــت. ــی اس ــه ایران جامع

پـروژه دانشـگاه ترجمهـای و برونـزا خود دسـتگاه مفهـوم پردازانهای کـه در دل 

امکانـات سـنتی مـا بـه نحـو نیـم سـوختهای حضـور داشـت را نیـز نابـود کرد و 

مـا گرفتـار بیزبانـی و فقـدان توانایـی تکلـم بـرای بیـان وضعیت خود شـدیم. از 

همیـن رو در یـک دور باطـل بـه ترجمـه و فرمالیسـم شـبه علمـی روی آوردیـم. 

کتـاب سـازیها، مقالـه بافیها و سـرقتهای علمی، سیاسـتزدگی آکادمیسـین ها 

و… دقیقـًا تجلـی ایـن وضعیت اسـفناک هسـتند.

بـرای درک بهتـر ایـن معنـا بـد نیسـت خاطـره دکتـر آشـتیانی از مرحـوم دکتـر 

صدیقی )موسـس درس جامعهشناسـی در دانشـگاه تهران( که برخی اصحاب 

علـوم اجتماعـی سـعی دارنـد او را بـه عنـوان پـدر علـوم اجتماعـی در ایـران جا 

بزننـد مـرور کنیـم: »دکتـر صدیقـی شـاگرد یکـی از شـاگردان دورکیم بـوده اما 

مـا در درس وی از هیچکـدام از ایـن جامعـه شناسـان چیـزی نفهمیدیـم. مـا 

در واقـع نسـل اول جامعهشناسـان ایـران هسـتیم ولـی چیـزی کـه راجـع به آن 

بحـث نمیکردیـم، جامعه ایـران بود. دکتر صدیقـی وزیر دکتر مصـدق بود حتی 

یـک بـار در سـر کالس درسـش نسـبت بـه ملـی شـدن بحـث نکـرد و نگفـت که 

چـه تحولـی در حـال رخ دادن اسـت و حتـی در مـورد بـورژوازی در ایـران هـم 

هیـچ گونـه صحبتـی نکرد.«

    بـا توجـه بـه صحبتهـای شـما یعنـی دانشـگاه از همان ابتـدا نیز 
حالـت آوانـگاری نداشـته و االن نیز چنیـن وضعیتـی را ندارد؟

وقتـی از ابتـدا قـرار نبـوده دانشـگاه نسـبتی بـا واقعیـات جامعـه و تاریـخ خـود 

برقـرار کنـد چطـور انتظـار خلق ایـده و امکان شـکلگیری خودآگاهـی در درون 

خـود و ایجـاد جنبـش را خواهـد داشـت؟ اگـر همـه علـوم انسـانی مـدرن ۸0 

سـاله ایرانـی را بتکانیم چند سـنت نظـری، چارچوب مفهومی یـا مفهومپردازی 

بومـی و درونـزا از آن بیـرون میریـزد؟ حاال که دیگر با سـیطره انگارههای پسـت 

مـدرن و جامعـه مصرفی اساسـًا امر اجتماعـی و واقعیت اجتماعی کـه توجه به 

آن میتوانسـت کورسـوی امیـد خلـق ایـده و مفاهیـم را در مـا زنده نگـه دارد نیز 

به حاشـیه رفته اسـت.

وقتـی دانشـگاه و علـم معنایـی نداشـته باشـد جرقههـا و جوانههـای حرکتهای 

دانشـجویی چگونـه خواهنـد توانسـت رشـد کـرده و هویـت یابنـد تـا بتواننـد 

تـداوم پیـدا کننـد و پیـاده نظـام اصحـاب قـدرت و سیاسـت و طبقات نشـوند و 

طنیـن حرکتشـان دیگـر اقشـار اجتماعـی را بـا خـود همـراه کنـد. حتـی وقتی 

بـا دقـت نـگاه میکنیـم در مییابیـم همـان معـدود حرکتهـای دانشـجویان در 

دانشـگاه در ایـران نیـز بیارتباط بـا جریان علـم و تولید دانش در دانشـگاه بوده  

و اغلـب محصـول سـرریز فعالیـت گروههـا و جریانهـای خـارج از دانشـگاه بـه 

درون دانشـگاه اسـت و نـه برعکـس!

    کمی درباره تغییر ماهیت جنبش دانشجویی صحبت کنید؟
ــا دقــت بیشــتر حتــی میتــوان اســتعماری بــودن نهــاد دانشــگاه در ایــران را  ب

بــا توجــه بــه ســیر ایــن کنشــهای دانشــجویی نشــان داد. در واقــع هــر چقــدر 

ــجویی  ــای دانش ــت ه ــت، حرک ــده اس ــر ش ــران جاگیرت ــگاه در ای ــاد دانش نه

مثــال  عنــوان  )بــه  و ضداســتکباری  از ســمت حرکتهــای ضداســتعماری 

ــی و دو  ــانزده آذر س ــتعماری در ش ــراض ضداس ــجو در اعت ــه دانش ــهادت س ش

و یــا شــهادت بســیاری از پیشــروان حرکــت دانشــجویی ســیزده آبــان پنجــاه و 

هشــت در مبــارزه بــا منافقیــن و جنــگ تحمیلــی در ســالهای بعــد( بــه ســمت 

حرکتهــای غــرب پرســتانه و اســتعمار طلبانه)دفتــر تحکیــم وحــدت دهــه 

ــا و  ــی بنیاده ــران فعل ــوق بگی ــاخص آن حق ــای ش ــی از خروجیه ــه برخ ۸0 ک

ــب  ــه جال ــت. نکت ــرده اس ــل ک ــتند( می ــی هس ــی و اروپای ــانههای آمریکای رس

ــت آرام  ــوان حرک ــتعمارطلبی میت ــه اس ــتعماری ب ــل ضداس ــن می ــه در ای اینک

دیگــری را نیــز مشــاهده کــرد و آن اینکــه حرکــت جنبــش دانشــجویی از ســمت 

ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــکدههای عل ــمت دانش ــه س ــی ب ــکدههای فن دانش

)بــه عنــوان دانــش هــای پیشــرو اســتعماری( انتقــال پیــدا کــرده اســت. 

ــران  ــجویان در ای ــای دانش ــی حرکته ــد برخ ــالش میکنن ــای ت ــه عده ــر چ اگ

ــن  ــا ای ــد ام ــبیه کنن ــه و تش ــه 196۸ مقایس ــجویی م ــش دانش ــال جنب ــا مث را ب

تشــبیه بیمعنــا و معالفــارق بــدون عطــف نظــر بــه ایــن دقــت صــورت میگیــرد 

ــرای  ــده و ب ــوب ش ــزا محس ــاد درون ــک نه ــوال ی ــه اص ــگاه در فرانس ــه دانش ک

ــی اول و دوم( و  ــای جهان ــگ ه ــاجنگی )جن ــی پس ــای اجتماع ــن بحرانه همی

بحرانهــای اقتصــادی و اجتماعــی پــس از آن را میتوانــد درک کــرده و آن را بــه 

درون دانشــگاه و گفتگوهــای دانشــگاهی بکشــاند و دربــاره آن تکلــم و گفتگــو 

کنــد و بدیــن واســطه کل فضــای فلســفه و علــم، اجتمــاع و سیاســت و فرهنــگ 

ــود. ــاز ش ــخ س ــد و تاری ــی کن ــار دگرگیس را دچ

    راهـکار شـما بـرای حرکـت جنبـش دانشـجویی در ریل درسـت 
؟ چیست

بـرای تولـد جنبـش دانشـجویی ابتـدا باید دانشـگاه بـه معنای اصیل آن شـکل 

بگیـرد. دانشـگاهی کـه بتوانـد مـا را از ایـن بیزبانی نجـات دهـد و محمل خلق 

ایدههـا و نظریـات خالقانهـای باشـد کـه بتوانـد بـه واقعیـت و تاریـخ جامعـه 

ایرانـی معنـا دهـد تـا بتوانـد خودآگاهی جمعی مـا را فعـال کند و مـا را گرد هم 

جمـع کـرده و جنبشـی خلق شـود.

جنبش دانشجویی دچار تحول معرفتی شده است
    امـــروزه عدهـــای معتقدنـــد کـــه وضعیـــت اجتماعـــی 
ـــدارد، بلکـــه  ـــه دهـــه 60 ن ـــا شـــباهتی ب ـــه تنه دانشـــگاهها ن

دیگـــر تمایلـــی نیـــز میـــان دانشـــجویان بـــرای انجـــام 

فعالیتهـــای سیاســـی هماننـــد گذشـــته وجـــود نـــدارد، 

ـــال  ـــل ح ـــاره دالی ـــد، درب ـــول داری ـــئله را قب ـــن مس ـــر ای اگ

ـــد. ـــت کنی ـــا صحب ـــگاه ه ـــروز دانش ام

ــی  ــی را طـ ــتر تاریخـ ــک بسـ ــجویی یـ ــش دانشـ ــان: جنبـ ظریفیـ

ــراز و  ــار فـ ــش دچـ ــول حیاتـ ــه در طـ ــت کـ ــی اسـ ــرده و طبیعـ کـ

ـــجویی  ـــش دانش ـــه جنب ـــد ک ـــر میرس ـــه نظ ـــود. ب ـــم ش ـــی ه فرودهای

در شـــرایط کنونـــی دچـــار تحـــول معرفتـــی شـــده و نســـبت بـــه 

ــار  ــردد، دچـ ــاز مـــی گـ ــال 13۲0 بـ ــه سـ ــه بـ ــان حیاتـــش کـ زمـ

دگرگونـــی شـــده اســـت. در اصـــل ایـــن دگرگونـــی در حـــوزه 

ســـاختار جنبـــش و همچنیـــن کنشـــگری امـــروز دانشـــجویان اســـت 

و قطعـــا عوامـــل متعـــددی نیـــز در ایـــن مســـئله ســـهیم اســـت. یکـــی 

ـــه  ـــبت ب ـــجویی نس ـــش دانش ـــت جنب ـــر وضعی ـــم تغیی ـــل مه از عوام

ـــروز  ـــا ام ـــه م ـــرا ک ـــت؛ چ ـــی اس ـــای سیاس ـــن عرصهه ـــته همی گذش

ـــبت  ـــه نس ـــن عرص ـــجویان در ای ـــگری دانش ـــاوت در کنش ـــاهد تف ش

ـــجویی  ـــش دانش ـــاوت جنب ـــل تف ـــا اص ـــتیم و قطع ـــته هس ـــه گذش ب

فعلـــی بـــا دهـــه 60 مســـئله درســـتی اســـت.

    کمـــی دربـــاره چرایـــی تغییـــر وضعیـــت جنبـــش 
دانشـــجویی دهـــه 90 نســـبت بـــه دهـــه 60 توضیـــح 

ــد. دهیـ

ـــجویی  ـــش دانش ـــه جنب ـــت ک ـــئله آن اس ـــن مس ـــی ای ـــه سیاس وجه

ـــای  ـــالها هزینهه ـــن س ـــه 60 در ای ـــا ده ـــه ب ـــوص در مقایس ـــه خص ب

زیـــادی را پرداختـــه و بـــه عنـــوان یـــک جریـــان  فعـــال آوانـــگارد 

سیاســـی ایـــن هزینههـــا در نـــوع اقبـــال و فعالیتهایـــش تاثیـــرات 

زیـــادی گذاشـــته اســـت. همچنیـــن دولتهـــای مختلـــف نیـــز 

ــا  ــاط بـ ــی را در ارتبـ ــای متفاوتـ ــالها رویکردهـ ــن سـ ــول ایـ در طـ

جنبـــش دانشـــجویی داشـــتند و البتـــه ایـــن مهـــم تنهـــا مختـــص 

ـــز  ـــت کالن نی ـــا در وضعی ـــی م ـــام سیاس ـــه نظ ـــوده، بلک ـــا نب دولته

ـــئله  ـــن مس ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــته و طبیع ـــی داش ـــای متفاوت برخورده

ـــرده  ـــا ک ـــجویی ایف ـــش دانش ـــش جنب ـــوع کن ـــی را در ن ـــش مهم نق

ـــاق  ـــک اتف ـــا ی ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــر آن اس ـــئله دیگ ـــرد. مس ـــد ک و خواه

ـــایبری  ـــای س ـــوژی و دنی ـــوالت تکنول ـــه تح ـــی در عرص ـــیار مهم بس

روبهـــرو شـــدیم و جنبـــش دانشـــجویی کـــه ماهیتـــا معطـــوف بـــه 

ـــی  ـــزد و حت ـــی می ـــر سیاس ـــد خب ـــه تولی ـــت ب ـــوده و دس ـــت ب سیاس

ـــر  ـــروزه دیگ ـــته، ام ـــی داش ـــای سیاس ـــی در موضعگیریه ـــش مهم نق

ــع  ــد و موضـ ــال میکنـ ــر دنبـ ــای دیگـ ــائل را در حوزههـ ــن مسـ ایـ

گیریهـــا، تولیـــد خبـــر و دیدگاههـــا تنهـــا در حـــوزه سیاســـی 

ـــی  ـــش سیاس ـــون کن ـــا کان ـــر تنه ـــجویی دیگ ـــش دانش ـــت. جنب نیس

ــبکههای  ــق شـ ــجو از طریـ ــه دانشـ ــت، بلکـ ــگاهها نیسـ در دانشـ

ســـایبری و کانـــال هـــای مختلـــف فضـــای مجـــازی بخـــش زیـــادی از 

نیازهـــای سیاســـی و اجتماعـــی خـــود را برطـــرف میکنـــد. 

مســـئله دیگـــر انـــدازه دانشـــگاه اســـت. در پیـــش از پیـــروزی 

ـــبتا  ـــا نس ـــگاه م ـــایز دانش ـــالب س ـــه اول انق ـــی در ده ـــالب و حت انق

ـــجو در  ـــزار دانش ـــا 1۷0 ه ـــالب تنه ـــل انق ـــوده و  در اوای ـــک ب کوچ

ـــز  ـــالب نی ـــه اول انق ـــی در ده ـــتیم و حت ـــور داش ـــگاههای کش دانش

ـــه  ـــت و ب ـــی نداش ـــل توجه ـــد قاب ـــی رش ـــجویی خیل ـــت دانش جمعی

عبـــارت دیگـــر میتـــوان گفـــت کـــه آن زمـــان دانشـــگاه نخبگانـــی 

ــا  ــم در دنیـ ــد هـ ــه بعـ ــای بـ ــا از یـــک برههـ ــم، امـ ــاهد بودیـ را شـ

ــه  ــرای ورود بـ ــژه بـ ــال ویـ ــک اقبـ ــاهد یـ ــا شـ ــران مـ ــم در ایـ و هـ

دانشـــگاه بودیـــم بـــه طـــوری کـــه جمعیـــت دانشـــجویی در دنیـــا 

ـــه  ـــه ب ـــرف ۲ ده ـــا ظ ـــود ام ـــون ب ـــا 14 میلی ـــی 13 ت ـــک مقطع در ی

100 میلیـــون نفـــر رســـید و طبیعتـــا در ایـــران نیـــز طـــی ۲ دهـــه 

جمعیـــت دانشـــجویی از 1۷0 هـــزار نفـــر بـــه دو و نیـــم میلیـــون 

نفـــر و االن نیـــز بـــه حـــدود 4 میلیـــون نفـــر رســـیده اســـت و ایـــن 

تغییـــر ســـایز دانشـــگاه کـــه مـــا را وارد دانشـــگاه تودهـــای کـــرده 

باعـــث تغییـــر نـــوع کنشـــها هـــم شـــده اســـت. 

ـــه  ـــت جامع ـــه طبیع ـــگاه ب ـــه دانش ـــل اینک ـــه دلی ـــگاه ب ـــن دانش در ای

نزدیـــک میشـــود و جامعـــه بخـــش قابـــل توجهـــاش در درون 

ـــگاه جامعـــه متکثـــر اســـت  ـــوع ن دانشـــگاه حضـــور داشـــته و چـــون ن

و عرصههـــای مختلـــف از زندگـــی را تجربـــه میکنـــد کـــه سیاســـت 

ــئله را  ــن مسـ ــز همیـ ــگاه نیـ ــت، در دانشـ ــی از آن اسـ ــز بخشـ نیـ

شـــاهد هســـتیم کـــه جنبـــش دانشـــجویی معطـــوف بـــه سیاســـت بـــه 

ـــجویی  ـــش دانش ـــه جنب ـــاش ب ـــش جمعیت ـــتردگی و افزای ـــل گس دلی

معطـــوف بـــه فعالیتهـــای اجتماعـــی تغییـــر رویـــه داده، ایـــن در 

ـــژه  ـــی از کار وی ـــش مهم ـــته بخ ـــت در گذش ـــه سیاس ـــت ک ـــی اس حال

ـــش  ـــر جنب ـــروزه دیگ ـــا ام ـــد، ام ـــامل میش ـــجویی را ش ـــش دانش جنب

ـــور  ـــه ط ـــت. ب ـــده اس ـــل ش ـــری ح ـــای متکث ـــجویی در فعالیته دانش

مثـــال مجموعـــه از شـــوراهای صنفـــی، کانونهـــای فرهنگـــی، 

ــای  ــی، کانونهـ ــت محیطـ ــای زیسـ ــی و فعالیتهـ ــای علمـ کانونهـ

ـــن  ـــه و ای ـــکل گرفت ـــروز ش ـــگاههای ام ـــی و ... در درون دانش ورزش

تکثـــر باعـــث شـــده تـــا بخـــش قالـــب جنبـــش دانشـــجویی کـــه 

ــروزه وارد  ــرد، امـ ــت میکـ ــی فعالیـ ــه سیاسـ ــته در عرصـ در گذشـ

ـــش  ـــت جنب ـــاوت وضعی ـــل تف ـــی از دالی ـــود. یک ـــر ش ـــای دیگ حوزهه

ـــه از  ـــود ک ـــی ب ـــر جهت ـــن تغیی ـــه 60 همی ـــا ده ـــروز ب ـــجویی ام دانش

ـــت،  ـــده اس ـــوف ش ـــی معط ـــش اجتماع ـــه جنب ـــی ب ـــش سیاس جنب

البتـــه در جنبـــش دانشـــجویی فعالیتهـــای سیاســـی نیـــز وجـــود 

دارد امـــا دیگـــر کل فعالیتهـــا را شـــامل نمیشـــود بلکـــه جزئـــی از 

کل جنبـــش دانشـــجویی اســـت. 

    تغییـــر وضعیـــت جنبـــش دانشـــجویی از سیاســـی 
ـــگاردی دانشـــگاه  ـــن آوان ـــن رفت ـــه اجتماعـــی باعـــث از بی ب

ـــت؟ ـــده اس ـــز ش نی

ـــای  ـــه فعالیته ـــم ک ـــاره کن ـــئله اش ـــن مس ـــه ای ـــد ب ـــه اول بای در وهل

حرفهـــای سیاســـی را احـــزاب انجـــام میشـــوند و اساســـا فعالیتهـــای 

دانشـــگاهی در هـــر عرصهـــای بـــه جـــزو عرصههـــای تولیـــد و توزیـــع 

علـــم، جـــزو عرصههـــای آماتـــوری محســـوب میشـــود؛ چـــرا کـــه 

ـــه  ـــدود ب ـــا مح ـــا فعالیته ـــت و تنه ـــی نیس ـــنگر ثابت ـــگر آن کش کنش

زمـــان حضـــور دانشـــجویان اســـت، در حالـــی کـــه احـــزاب مقیـــم 

هســـتند و بـــه راحتـــی تغییـــر نمیکننـــد. امـــا جایـــگاه دانشـــگاه 

ـــم تنهـــا  ـــا تولیدکننـــده عل ـــه خاطـــر اینکـــه دیگـــر در تمـــام دنی نیـــز ب

ـــه  ـــال اینگون ـــته اص ـــه در گذش ـــم اینک ـــتند، علیرغ ـــگاهها نیس دانش

ـــر  ـــروز دیگ ـــا ام ـــد ام ـــم بودن ـــد عل ـــع تولی ـــگاهها مرج ـــوده و دانش نب

دانـــش عمومیـــت بیشـــتری پیـــدا کـــرده و شـــاهد هســـتیم کـــه 

ـــد دانـــش میزننـــد، بنابرایـــن  ـــت بـــه تولی ـــز دس ـــز دیگـــری نی مراک

ـــه و  ـــش یافت ـــاش کاه ـــته تاریخی ـــه گذش ـــبت ب ـــگاه  نس ـــش دانش نق

ـــت  ـــی اس ـــده و طبیع ـــگ ش ـــم کمرن ـــاش ه ـــش آوانگاردی ـــا نق طبیعت

کـــه فعالیتهایـــی کـــه در درون دانشـــگاهها دنبـــال میشـــود نیـــز 

هماننـــد گذشـــته از مرجعیـــت کامـــل برخـــوردار نیســـتند. البتـــه 

مـــا تغییـــر ذائقـــه نســـلی را نیـــز شـــاهد هســـتیم و االن مســـئله 

سیاســـت بـــه معنـــای سیاســـتورزیاش و اینکـــه افـــراد تمایـــل 

ــل  ــند در نسـ ــی باشـ ــنگر سیاسـ ــک کشـ ــه یـ ــند کـ ــته باشـ داشـ

جدیـــد و ورودی هـــای ۷0 و ۸0 بـــه دانشـــگاهها تـــا حـــد زیـــادی 

کمرنـــگ شـــده اســـت و دیگـــر نقطـــه کانـــون کنشـــگری  نســـل 

امـــروزی نیســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر نســـل جـــوان امـــروز زیســـت 

ـــی از آن  ـــی بخش ـــت سیاس ـــه زیس ـــرار دارد ک ـــی ق ـــای متنوع جهانه

ـــرار داد  ـــر ق ـــد مدنظ ـــز بای ـــلی را نی ـــرات نس ـــود و تغیی ـــامل میش را ش

ـــت  ـــا و حاکمی ـــه دولته ـــیم ک ـــته باش ـــه داش ـــز توج ـــم را نی ـــن مه و ای

ـــد.  ـــورد نکردن ـــجویی برخ ـــش دانش ـــا جنب ـــان ب ـــدان مهرب ـــز چن نی

    آینـــده دانشـــگاه و جنبـــش دانشـــجویی را چطـــور 
ـــد؟ ـــی بینی م

جنبـــش دانشـــجویی از وضعیـــت گذشـــتهاش خـــارج شـــده اســـت 

ــا هنـــوز در وضعیـــت جدیـــد خـــود بـــه ثبـــات کافـــی نرســـیده  امـ

ـــت  ـــن وضعی ـــر ای ـــدی ت ـــهای ج ـــا پیمایش ـــر و ب ـــد عمیق ت ـــت و بای اس

ـــده  ـــجویی در آین ـــش دانش ـــرم جنب ـــه نظ ـــرار داد. ب ـــی ق ـــورد بررس را م

ژالتینیتـــر و غیرسیاســـیتر خواهـــد شـــد و دلیلـــش هـــم تحـــوالت 

ـــته و  ـــه در گذش ـــد ک ـــر چن ـــت و ه ـــاختاری اس ـــی و س ـــی، معرفت جهان

در آینـــده نیـــز اینگونـــه اســـت کـــه همـــواره بخشـــی از دانشـــگاه نقـــش 

دفـــاع از عدالـــت، آزادی، هویـــت صنفـــی و ... را ایفـــا میکنـــد ولـــی بـــه 

دلیـــل بـــاز شـــدن پنجـــره دنیاهـــای جدیـــدی بـــه روی انســـان و تغییـــر 

زیســـت زندگـــی و دنیـــای ســـایبری کـــه تـــا حـــدی تامیـــن کننـــده 

ــد.  ــل نمیکننـ ــاری عمـ ــگاهها انحصـ ــر دانشـ ــت، دیگـ ــا اسـ نیازهـ

معتقـــدم کـــه جنبـــش دانشـــجویی در آینـــده نیـــز همچنـــان رونـــد 

ـــته  ـــش گذش ـــر نق ـــرد و دیگ ـــد ک ـــه خواه ـــر او غلب ـــد ب ـــوالت جدی تح

خـــودش را نخواهـــد داشـــت.   

دهه 60 و نیمه های دهه 70 وقتی صحبت از دانشــجو میشــد، تصور اکثر جامعه از این قشــر فعالیتهای سیاسی و انتقاد و 

مطالبهگری صرفا سیاســی بود، تصوری که کامال با واقعیت آن روزهای دانشگاههای کشور تطابق داشت و نه تنها خبرهای 

دســت اول سیاســی را میشد از دانشجویان تشــکلی آن روزها به دســت آورد، بلکه جار و جنجالهای سیاســی نیز عموما از این محل به درون جامعه 

کشیده میشد؛ اما حاال با گذشت بیش از 2 دهه از آن زمان، گویی جنبش دانشجویی در حال پوستاندازی است و میخواهد مسیر جدیدی را در کنار 

فعالیتهای سیاسی دنبال کند. راهی که تا پیش از این جایی در دانشگاهها نداشت، حاال تا جایی جدی شده که به اعتقاد عدهای فعالیتهای سیاسی 

دانشجویی در حال رنگ باختن است و دانشگاه ها دچار رخوت اجتماعی شدهاند. از سوی دیگر نزدیک دو ماه به انتخابات مجلس فرصت باقی مانده 

اســت، و نقش این جنبش میتواند در آن قابل توجه باشــد، غالمرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم در دوران دولت اصالحت و میثم مهدیار، فعال ســابق 

دانشجویی نظراتی جالبی درباره شرایط این روزهای دانشگاهها و جنبش دانشجویی داشته اند که در ادامه میخوانید: 

ج شدن از کنش گری سیاسی خار
 آفت جنبش دانشجویی در انتخابات

دوتن از اساتید برجسته کشور در گفتگویی با »دانشجویان« تحلیلی از فضای جریانات دانشجویی

 در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی دارند
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

  برای دانشجویان و نخبگانی که در پرواز اکراین از بینمان پر کشیدند 

علــی مرادخانی؛ خبرنگار دیروز که حاال اولین اثرش را در در ژانری عاشــقانه 

راهی بازار نشــر کرده تا به قــول خودش حرف دل بچه مذهبیهــا را در حوزه 

عاشــقی بزند. »گرامافون«ی که قصه دلدادگی مرتضی رســتگار؛ پســر بچه 

شهرســتانی را روایت میکند که عاشق دختری ورزشــکار و دانشگاه تهرانی 

شــده اســت، قصهای جذاب که میتواند مخاطب را تا آخر با خود همراه کند. 

درست است که اولین اثر مرادخانی قصه دختر و پسر عاشق را روایت میکند، 

داســتانی که شاید هزار نمونه مشــابه در رمانها داشته باشد، اما وجهه تمایز 

»گرامافون« با آنها، عاشق شدن پسر مذهبی است، پسری که حد و حدودش 

را میشناســند و همین مهم کل داســتان را شــکل میدهد.  علی مرادخانی، 

نویسندهای که از دل تشــکل دانشجویی به جمع نویسندگان جوان کشور 

پیوسته و نکته جالب اینجاست که به جای نوشتن اثر سیاسی، رمان عاشقانه 

نوشــته است، رمانی که نجابت عشق را به تصویر میکشد، به همین دلیل به 

سراغ او رفتیم تا برایمان از چرایی و چگونگی »گرامافون«ش بگوید. 

داســتان »گرامافون« صرفا خیالی اســت یا مابــه ازای بیرونی برای 

خودتان داشته است؟

کتــاب »گرامافون« یک قصه تخیلی اســت که مابــه ازای خارجی نــدارد. در اصل 

چند ســالی بود که تصمیم داشتم کتابی را بنویســم و ترجیح هم این بود اثر، رمان 

عاشقانهای باشد که داســتانش از دل مردم بیرون آمده است تا برای مخاطب قابل 

باور و ملموس بوده و مردم آن را بپذیرند. به عبارت دیگر نمیخواستم اثری را بنویسم که 

مخاطبان آن محدود به یک قشر خاص باشد و همین مهم باعث شده تا »گرامافون« 

در یک بستر دانشجویی خلق شود. البته باید به این مسئله نیز اشاره کنم که این اثر 

را یک ماهه نوشتم و حدود 1۵ روزی نیز اصالحات آن زمان برد. 

عنوان کردید که میخواستید در »گرامافون« قصه باورپذیری را برای 

مخاطب روایت کنید، یعنی رمان های عاشــقانهای که تا امروز منتشر 

شده، باورپذیر نیستند؟

طبیعتا اینطور نیست. منظورم این است که تصوری که از جامعه مذهبیتر و متدین 

جامعه وجود دارد، به آثاری چون  »یادت باشــد«، »قصه دلبری« و آثاری از این دست 

منتشر شده و میشود، محدود شده است. هر چند که قطعا این آثار محترم هستند 

و خود من هم مشــتری همیشگیشان هستم، اما حرفم این است که تصویر ناقصی 

از این قشر شکل گرفته است، در حالی که طبیعتا جامعه متدین نیز در دل اجتماع 

امروز ما قصههایی دارند و اینکه این قصهها تا امروز روایت نشده و کم و کیف ادبیات 

در این حوزه جایگاه خوبی ندارد، باعث شده تا تصویرهایی که در فضای داستانهای 

درام و اجتماعی اتفاق بیفتد، مخدوش و بعضا قابل اغراق باشد.  به عبارت دیگر دلیل 

فاصله گرفتن بدنه جامعه از فیلمهای سینمایی امروز همین مسئله است که صرفا 

عدهای عالیق، آرمانها، تفکرات و قرائتهای خاص خود از مســائل را به جامعه نشان 

میدهند و این مهم باعث شده تا کم کم سینمای ما از مردم دور شود. 

به نظرم دلیل این مسئله که سینمای امروز با دهه 60 بسیار متفاوت بوده و با اقبال 

کمی از سوی مردم همراه است، آن است که دیگر حرف مردم را نمیزند، البته منظورم 

ســخیف بودن هنر و پوپولیستی کردن هنر نیســت. به طور مثال تصویرهایی که از 

دانشگاه و دانشجویان در آثار ســینمایی و تلویزیون داریم تصویرهای محدود از آن 

اســت. »متولد ماه مهر« که در دهه ۷0 ساخته شد، یکی از اولین تصویرهای جدی 

در این حوزه اســت و یا »عصبانی نیستم« که روایتی از سال ۸۸ است، اما نگاه کنید 

این  فیلم واقعا داستان مردم بوده است؟ ربطی به کلیت جامعه داشته است؟ از سوی 

دیگر شاهد آن هستیم که سریال »در پناه تو« و یا فیلم »دلشکسته« بعد از عرضه در 

نمایش خانگی با اقبال مخاطبان همراه می شود، چرا که توانسته حرف مردم را بزند، 

در اصل مردم در این اثر قصه خودشان را میبینند و علی رغم اینکه این فیلم ادعای 

واقعیگرایی ندارد، اما عمال واقعیگرا است.

به نظر شــما »گرامافون« توانســته خط قرمز نویسندگان مذهبی در 

حوزه آثار عاشقانه را بشکند؟

تـالش کردهـام کـه ایـن کار را انجـام دهم و سـعی کردم قصـه عاشـقانهای را روایت 

کنـم کـه در عیـن اینکه داسـتان، قصه عاشـقانه و محبت اسـت ولی پسـر داسـتان 

زمانـی کـه در فکـرش به دختر فکر میکند به خـودش نهیب میزند که دوسـت داری 

کسـی بـه خواهر خـودت هم فکر کنـد؟ و خـودش را مالمت می کنـد. در اصل یک 

فـرد نجیـب و معتقـد را روایـت کردهـام کـه عاشـق شـده اسـت و ایـن مسـئله دور از 

واقعیـت امـروز جامعه ما هم نیسـت. 

خودتان به حجم باالی فیلمهای ســینمایی کــه از دنیای واقعی فاصله 

گرفتهاند، اشــاره کردید؛ به نظرتان با این حجم گسترده آثاری که یک 

خط را به مخاطب نشان میدهد، مرتضی رستگار »گرامافون« میتواند 

برای نسل جوان امروز باورپذیر باشد؟

هر چند که آثار سینمایی تغیر کردهاند و تصورشان نیز این است که می توانند با ارائه 

چنین قرائت هایی از مسائل عاشقانهای کاری را درجامعه به پیش ببرند اما در اصل 

میبینیم که مردم اینگونه نیستند و اتفاقا نشان دادهاند که هر گاه تصویری جذاب و 

باورپذیر باشد، آن را میپذیرند. امروزه سریالهایی که در نمایش خانگی عرضه میشوند 

را نگاه کنید، اصال مشخص نیست داستان کدام قشر را روایت میکند! در حالی که 

در مقابل میبینیم فیلمی مانند »چند مترمکعب عشق« چون قصه مردم را نشان 

میداد، با اقبال مخاطبان همراه شده بود. در اصل هرگاه مردم  بینند فیلم و یا 

اثری قصه خودشان را بازگو می کند، حتما از آن استقبال خواهند کرد.  

شــما در هر فصل، داســتان را از زبان یکی از شــخصیتها روایت 

کردهاید و مخاطب بعــد از خواندن اثر این تصور 

را دارد کــه گویی کتــاب »مــن او« امیرخانی 

را خوانده اســت، از نوع روایــت از همان ابتدا 

مدنظرتان بود؟

از همان ابتدا هم قرار بود همینطور روایت شــود و شــاید 

در ناخودآگاهــم کتــاب »مــن او« بوده باشــد اما اصال 

»گرامافون« را از اثر رضاامیرخانی گرته برداری نکردهام. 

عدهـای معتقدنـد اگـر برخـی از بخشـهای اثـر 

ماننـد جـا مانـدن مرتضـی رسـتگار از اتوبوس و 

دیـدن پیرمرد بسـاط فـروش از اثر حذف میشـد 

هـم خللـی بـه اصـل داسـتان وارد نمیشـد، ایـن 

مهـم را قبـول داریـد؟

درباره آن قسمتی که عنوان کردید نیز باید بگویم که مالقات رستگار با این پیرمرد در 

اصل پیش برنده داستان است و قطعا اگر این بخش از اثر حذف میشد، مرتضی دیگر 

انگیزهای برای رسیدن به خواستهاش نداشت، به همین دلیل معتقدم هیچ کدام از 

بخشهای داستان را نمیتوان حذف کرد. 

کمــی هم درباره ممیزی و ایراداتی که وزارت ارشــاد از اثرتان گرفته 

بود، صحبت کنید.

سرممیز وزارت ارشاد زمانی که این اثر را خواند، 9 مورد ممیزی را به آن وارد کرد و نکته 

جالب اینجاســت که حتی برخی بخشهای اثر را اروتیک دانسته بودند! که طبیعتا 

مجبور شــدیم آنها را اصالح کنیم. یکی از بخش هایی که از نظر ارشــادیها اروتیک 

بود، درباره جلسه اول خواســتگاری بود، زمانی که مرتضی در ذهن به لیوان چایی 

فکر میکند که حتما زمانی هم در دســت لعیا بوده است. یکی دیگر از ایراداتی که 

گرفته بودند این بود که مرتضی در ذهنش به کیمیا علیزاده فکر میکند که او هم یک 

زمانی از سطح پایین شروع کرده بود و بعد به قهرمان ملی تبدیل شد، سرممیز ارشاد 

ایرادی که از این بخش گرفته بود این بود که چرا کیمیا علیزاده را خانم کیمیا علیزاده 

ننوشتم! تصور کنید مرتضی در ذهنش به این فرد فکر می کند اما عنوان شده که باید 

واژه خانم برای علیزاده استفاده میکردم. 

پیش از انتشار اثرتان را نویسندگان دیگری هم خوانده بودند؟

بله. ۵ و 6 نفر این اثر را خوانده و طبیعتا نظراتی هم داشتند که بعضا آنها را در داستان 

هم اعمال کردیم، نظراتی که به خط اصلی داستان کمک زیادی کرد.

کمی هم دربــاره بازخوردهایی که چه پیــش و چه بعد از 

انتشار »گرامافون« داشتید، صحبت کنید.

واقعیتــش از آن 6 نفــری که ابتدا این اثــر را خواندند در پیش از 

انتشــار که نویسنده یا استاد یا خبرنگار آشــنا به داستان بودند، 

4 نفر بشــدت تشویق کردند و لطف داشــتند و ۲ نفرشان کل اثر 

را رد کردند و نقدهایشــان ان قدر تند و تیز بود که به آنها گفتم شما 

از مسعود فراستی هم در انتقاد تندترید! اما بعد از انتشار 

بازخورد منفــی دریافت نکردم و جالب اینجاســت که 

قشــر خاکســتری نیز طرفداران این کتاب هستند و 

اینطور نیســت که بگویم لزوما قشر مذهبی مخاطب 

»گرامافون« هستند، اما حقیقت این است که این اثر 

مورد اقبال این قشــر بوده؛ چرا که حرف خودشان را 

در این اثر زدهام. علی رغم اینکه هنوز »گرامافون« در 

بســیاری از شهرها توزیع نشده، اما تا همینجا اتفاقات 

خوبی را در فروش اثر شاهد بودیم و ظاهراً کتاب به چاپ 

دوم رفته، در شرایطی که فروش ارگانی نداشته و تک تک 

کتاب ها توسط خواننده اثر خریداری شده.

دومین اثر علی مرادخانی نیز در بستر داستانی 

عاشقانه روایت می شود؟ 

اصال عاشقانه نیســت، هر چند که »گرامافون« اثر آرام اســت، اما اثر بعدیام بسیار 

متفاوت خواهد بود. قرار اســت در دومین کتاب داستان یک جوان را روایت کنم که 

میخواهد به ســرزمینهای اشــغالی برود و ...  و قطعا جنس آن با اولین رمانم کامال 

متفاوت خواهد بود. البته باید به این مســئله اشاره کنم که دومین کتابم که به بازار 

خواهد آمد، اثری اســت که مشترکا با امیر ابیلی نوشــتهایم و یک کار پژوهشی در 

فضای سینمایی کشــور محسوب میشــود و از آنجایی که این کتاب را برای انتشار 

تحویل دادهایم، قطعا زودتر از داستان بعدی ام راهی بازار نشر خواهد شد. 

در بین صحبتهایتان به وضعیت امروز سینمای ایران اشاره کردید، قرار 

است در آینده فیلمنامهای نیز بنویسید که حرف دل مذهبیها را بزند؟ 

خیلی دوست دارم و دوست دارم آخر نویسندگیام به اینجا ختم شود. همه ما میدانیم 

که مشکل بزرگ سینمای ایران فیلمنامه است، زمانی که از فیلنامه صحبت میشود 

هم همه میگویند که ما قصه خوب نداریم و همه هم این مسئله را میدانند و امیدوارم 

که بتوانم کاری در این زمینه انجام دهم.

در آخر نکتهای هست بفرمایید. 

در یکی از جلسات رونمایی از »گرامافون« به دوستانی که آمده بودند، گفتم از تخیل 

کردن نترسید؛ چرا که امروزه در دنیای زندگی می کنیم که قصههای آوانگارد زیادی 

را میبینیم. به طور مثال تا امروز هالیوود بارها و بارها رئیس جمهور آمریکا را کشــته 

و یا داســتانهای آخرالزمانی زیادی را به نمایش درآورده اســت، در حالی که ما اصال 

به این سمت حرکت نمیکنیم. در سریال ترانسفورمرز 3 به تاسیسات بوشهر حمله 

می کنند، اما ما هیچوقت نتوانستیم در آثارمان چنین صحنههایی را نشان دهیم و 

حتی در ســریال عاشقانه نیز تعریف درســتی را ارائه نمیکنیم و زمانی هم که کسی 

میآید و تعریف خودش را در فیلم نشــان میدهد، ما تنها شــروع به نقد آن میکنیم. 

چرا همه نویسندگان مذهبی ما صرفاً باید درباره شهدای مدافع حرم بنویسند؟ رضا 

امیرخانی را نگاه کنید، مگر این نویســنده چقدر داستان عاشقانه داشته است؟ اما 

چون از زندگی مردم میگوید بر دل مردم مینشیند و یا قصههای عاشقانه سیدمهدی 

شــجاعی. حرفم این اســت که ما اصال هیچ قدمی برای به نمایش گذاشتم تصویر 

خودمان از مســائل عشقی و... نداریم، آن وقت اگر کسی حرفی را بزند که ما قبول 

نداریم، آنوقت شروع به انتقاد 

گفتگویی با فعال سابق دانشجویی که کتابش این روزها میفروشد؛

یک عاشقانه دانشگاهی!
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 درآمد دانشگاه تهران در سال 99

)میلیارد تومان(

درآمد دانشگاه الزهرا در سال 99

)میلیارد تومان(

درآمد دانشگاه شریف در سال 99

)میلیارد تومان(

درآمد دانشگاه امیرکبیر در سال 99

)میلیارد تومان(

 درآمد دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

)میلیارد تومان(

قاب مردمی
قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

طی مدت اخیـــر فعالیت های خاصی را در مناطق محروم انجام 

داده است، در ادامه مهمترین این فعال ها آمده است:

جهـــــــــادی 
کاریکاتورمــی مانیم

 پروانه ایزدخواست

 در الیجه بودجه سال 99، و در بخش درآمدها حساب ویژه ای بر روی درآمددانشگاه ها از محل فروشدرآمدهای فضا�یی!
 خدمات رفاهی، پژوهشی، آموزشی و... شده است. به طول نمونه دانشگاه تهران باید برای سال آینده درآمدی 

یبش از 308 میلیاردی از فروش خدمات داشته باشد، آیا این اعداد محقق خواهد شد؟


