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نقطه ی  ای��ران،  در  اسالمی  انقالب  با   1357 سال 
آزادیخواهان  بلکه  و  ایران  مردم  زندگی  در  عطفی 
شکل گیری  از  بود  عبارت  آن  و  گرفت  شکل  جهان 
که  خ��ود  سرنوشت  در  م��ردم  کننده  تعیین  نقش 
و  راهنما  عنوان  به  نیز  اسالمی  موازین  آن  عالوه بر 

متمم سعادت در نظر گرفته شد. 
این انقالب، یک انقالب فرهنگی بود که پایه ریزی 
تکامل  به  و  شد  ش��روع  دانشگاه  و  ح��وزه  از  آن 
دانشگاهیان  تعیین کننده  نقش  هم  هنوز  رسید. 
در  فرهنگی  صنوف  و  اقشار  سایر  و  روحانیون  و 
ساختن  و  جامعه  مردمی  حرکات  به  ساماندهی 

آینده کشور حیاتی است. 
اسالمی  جمهوری  در  حیاتی  های  گلوگاه  از  یکی 

)حکومت  مردم  خود  از  مسئولینی  انتخاب  ایران، 
مردم بر مردم( است که در حال حاضر هر چهار سال 
یکبار این رویدادهای مهم تکرار می شود )انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، مجلس 

خبرگان و شوراها(. 
حکومت  یک  ایران،  اسالمی  جمهوری  که  آنجا  از 
مصّرح  شرایط  حداقل  که  فردی  هر  است،  مردمی 
به  ورود  امکان  باشد،  داشته  را  اساسی  قانون  در 
را  ش��دن   انتخاب  معرض  در  و  انتخابات  عرصه 
انجام  باید  که  کاری  مهمترین  فلذا  می باشد.  دارا 
بین  از  افراد  اصلح  بلکه  و  صالحین  شناخت  شود، 

کاندیداها می باشد.
 سوالی که همیشه در انتخابات مطرح است این است 

که افراد صالح را چطور شناسایی کنیم؟ یکی از منابع 
اطالعاتی مورد اعتماد بین مردم قطعا اقشار و صنوف 

فرهنگی جامعه و از جمله دانشجویان می باشند. 
از آنجا که جامعه نیازمند بصیرت کافی در شناخت 
صحیح کاندیدا ها می باشد، قسمت عمده ای از این 
نیاز را دانشجویان بابصیرت می توانند مرتفع نمایند. 
بصیرت یعنی شناخت درست افراد و امورات زندگی 
جامعه. افزایش بصیرت نیازمند خودسازی و تمرین 

و تالش در جهت صحیح است. 
ان شاءا... که دانشجویان گرامی با باال بردن بصیرت 
خود و بصیرت افزایی صحیح در جامعه، به انتخاب 
مسئولینی صالح در جامعه و پیشرفت کشور، نقش 

سازنده ای داشته باشند.

حرکت به سوی تمدن و پیشرفت یا حرکت به سوی ... ؟

سخن سردبیر

1ویژه نامه علمی،فرهنگی،سیاسی گام پویا

مهدی عبایی

استاد حسین لشکردوست

  گام_دوم_گام_پویا

جنس  از  مردمانی   ، دور  چندان  نه  روزگاری  در   
و  حساسیت  و  حس  از  برآمده  نسلی   ، خودمان 
سرزندگی و تحرک ، ندای رهبری برآمده از دل خود 
را دلیرانه و وفادارانه لبیک گفتند و با روحیه ای که 
ریشه در همتی شگرف و ایمانی استوار داشت ، شاید 
بزرگ ترین پویش و حرکت اجتماعی- سیاسی عصر 
خود و به ژرفنای معنای واژه ، یک انقالب بزرگ را 

رقم زدند!

های  آرم��ان  در  ریشه  که  ای  فرخنده  انقالب   
داشت!  کشیده  ستم  و  دیده  رنج  ملت  یک  متعالی 
ای  زلزله  لرزاند!  را  جهان  عمیق  ای  زلزله  چنان  و 
که بر اثر هم افزایی چهار گسل بزرگ و دیرینه ظلم 
و تحقیر و استبداد و سرخوردگی چندصدساله این 
ملت جوشیده بود! و در حکم پاسخی کارا ، سنگین 
نشانگر  و  خارجی  و  داخلی  استثمار  به  سنجیده  و 
جامعه  پویایی  و  انفعال  عدم  و  انتقامجویی  روحیه 
ایرانی بود و تاوان سختی بود که جریان وقیح و فضیح 

استکبار ممتد چندصدساله باید می کشید و کشید!

 و حاال این انقالب مبارک وارد مرحله دوم پویایی ، 
نشاط و تحرک خود گردیده است!

 گام دوم انقالب ، یعنی ورود به مرحله ای جدید از 
بالندگی، جامعه سازی و تمدن پردازی! 

و چقدر واژه گام دوم ما را یاد این بیت ماندگار صائب 
می اندازد ، آنجا که نوشت: 

 از کوی تو تاکعبه مقصود دو گام است!

را در  انقالب اسالمی  اگر گام دوم   ، و دور نیست   
کعبه  به  را  انقالب  که  بگیریم  گامی  همان  معنای 

مقصود می رساند ، مقصودی که چیزی جز پیروزی 
برپایی  ب��رای  س��ازی  زمینه  و  اغنیا  بر  فقرا  کامل 
عالم  ب��زرگ  منجی  توسط  جهانی  عدل  حکومت 

بشریت نیست!

 انقالب شبیه یک رود است ، اگرچه پیچ و خم های 
زیادی را طی می کند اما هرگز مقصد و مقصود خود 
را که همان وصل به دریای عدالت و آزادی و برابری 

ست ، نباید از یاد ببرد!
و  پایدار  انحرافی  موجب  ها  خم  و  پیچ  این  اگر  که 
جدی شود ، مسیر انقالب از خط اصلی خود خارج 
و دچار بازگشتی نامیمون به همان جریانی که برای 

نابودی  آن انقالب شده است، می شود !

متضمن  هرچیز  از  بیش  انقالب  دوم  گام  بیانیه   
ایستادگی محکم تر در برابر ترمیدور های پیش روی 
انقالب از قبیل بدعت های ناگواری که امروز فضای 
را  کشور  جهانی  اقتدار  و  ملتهب  را  کشور  سیاسی 

دستخوش آسیب یا تضعیف می کند ، می باشد.
تبیین  و  پیشرفت  مسیر  ادامه  بر  تأکید  چنین  هم 
اصل امیدواری و امیدبخشی و مقابله با نیرنِگ یأس 
افکنانی ست که مغرضانه ثمره انقالب را جز شکست 

و نومیدی نمی بینند یا نمی نمایند.

 بیانیه گام دوم انقالب، کاوشی ست بدیع ، ژرف و 
مقتضی به زمان ، در راستای پیمایش همان مسیر 
نخست! و همان اصول مسلم و ثابت و الیتغر! همان 
واکنش  آنها  نقد  به  نسبت  انقالب  اگرچه  که  اصولی 
مثبت نشان می دهد ، اما از اعتقاد به اصل و حقیقت 
آنها هیچگاه برنخواهد گشت! به عبارتی دیگر ، این 
بخشیدن  تحقق  و  نیست!  ب��ردار  بازگشت   ، مسیر 
بدین اصل ، امروز وظیفه ایست بس گران بر دوش 
نخبگان و دانشجویان جامعه تا با تبیین های عاقالنه 

و خردورزانه راه های بازگشت یا عقب نشینی از ارزش 
و  اقتصاد  کردن  وابسته  مسیر  و  انقالب  اصلی  های 
فرهنگ کشور به خارج از مرز ها را - که از رهگذر لوایح و 
قرارداد هایی چون برجام ، FATF و... صورت می گیرد 
و چالش روز فضای سیاسی کشور ماست - مسدود و 

زیر پرچم تفکر متین انقالبی با آن مقابله کند!
هرچیز  از  بیش  ام��روز  ما  کشور  سیاسی  فضای 
انصاف نگری در قضاوت اشخاص و پدیده  نیازمند 
هاست و این انصاف نگری متضمن یک حافظه قوی 
سیاسی ست ، حافظه ای که بداند کجا بوده و اکنون 

کجاست!

حافظه  تقویت  یعنی  انقالب  دوم  گ��ام  بیانیه   
پراکنی،  غبار های شایعه  کنار زدن  یعنی  سیاسی، 
بدبینی و غرض ورزی های دشمنان و دیدی شفاف 
به  مقرون  نگاه  این  و  حقیقت!  به  تر  مقرون  و  تر 
حتی  و  سیاسی  جامعه  بطن  و  متن  در  اگر  حقیقت 
عوام جامعه رنگ و لعاب عمیق تری بگیرد ، هدف 
بعدی یعنی مقابله با ترمیدور های پیش روی انقالب 

را تسهیل و تسریع می کند!

 گام دوم انقالب یعنی نگاهی ژرف تر و منصفانه تر 
و بدیع تر به گام اول و یک خیزش و پویش عمیق در 

راستای آن!

از  بگیرد  باشد که شکل  بنا  اگر  که قطعا  خیزشی   
دل جنبش های دانشجویی و فضای نخبگانی کشور 
پس  پویا  گام  راستا  همین  در  گرفت!  خواهد  شکل 
از  جدید  ماموریتی  با  جدید  فصلی  رکود  چندی  از 
فعالیت خود را آغاز می کند. ماموریتی که جز تالش 
مفاد  راستای  در  گری  مطالبه  فرهنگ  احیای  برای 
بیانیه گام دوم نیست. اینک  گام پویا گام دوم خودرا 

کلید زده است.

همکاری  نیازمند  اجتماعی،  حرکت  هر  موفقیت 
این  از  است.یکی  متعددی  نقش های  همراهی  و 
نقش ها،ناظران و مطالبه گرانی هستند که قرار است 
تحقق  عدم  یا  تحقق  و  باشند  جامعه  بیدار  چشم 
کنند. گزارش  را  اجتماعی  این حرکت های  اهداف 
ایفا  خبرنگاران  و  رسانه ها  را،  نقش  این  از  بخشی 
به ویژه  جوانان  عهده  بر  نیز  دیگری  می کنند.بخش 

دانشجویان است.
مردم  پیگیر بودن  و  حساس  مطالبه گری،  از  منظور 
قوانین  در  که  است  اجتماعی شان  حقوق  به  نسبت 
کشور تصریح و تاکید شده-است.الزمه مطالبه گری، 

آرمان گرایی و واقع بینی 
باید  دو  ای��ن  اس��ت. 

هم  دوش  دوش���ا 

با  ت���ا  ب��اش��ن��د 
رعایت  و  قرمز  خطوط  از  اطالع 
مطالبه گری   ، چ��ارچ��وب ه��ا 
م��دن��ظ��ر ره���ب���ری ب���ه وق���وع 
بپیوندد.مطالبه گری و اطالع از 
خونی  آن،همچون  شیوه های 
شریان  در  میتواند  که  می ماند 

پیشرفت و آبادانی و ریشه کنی 
جامعه  در  محرومیت  و  فقر 

نقش ایفا نماید.
متاسفانه در چند سال اخیر، 

کمرنگ  کشور  دانشگاه های  سطح  در  گری  مطالبه 
برای  مکانی  باید  دانشگاه  حالیکه  در  است  شده 
دانشجویان  مطالبه گری  و  تحلیل  قدرت  افزایش 
دانشجویان  روحیه  از  جزئی  مطالبه گری  و  باشد 
جریان  چهره  از  زم��ان  گذر  در  که  است.مفهومی 

دانشجویی رنگ باخته است.
هستند  مسئله  این  مسبب  دانشجویان  سو  یک  در 
و  استانی  دانشگاهی،  مسئولین  دیگر  سوی  در  و 

کشوری!
 انفعال و عافیت طلبی بعضی از دانشجویان، سرگرم 
به امور شخصی و روزمره، ضعف  شدن دانشجویان 
آگاهی و نداشتن اطالعات کافی در خصوص مسائل 
تاثیر  جریان  این  شدن  کمرنگ  در  کشور  ج��اری 

میرسد  نظر  به  همچنین  است  داشته  بسزایی 

برخی مسئولین امر در دانشگاه 
و  از ترسیم یک هدف مشخص  ها متاسفانه 
غافل  مطالبه گری  مهم  بسیار  مسئله  تبیین 
به  دانشگاه،  در  امنیتی  جو  ایجاد  با  و  بوده 
دانشجو جرئت حرف زدن نمیدهند چه رسد 
توجه  عدم  ای��ن،  بر  ع��الوه  مطالبه گری!  به 
ناامیدی  دانشجویی،  مطالبات  به  مسئوالن 
خواهد  پی  در  را  دانشجویان  خستگی  و 
که  است  آن  از  حاکی  ها  داشت.شنیده 
باج  طریق  از  دانشگاهی،  مسئولین  گاهی 
دادن )پیشنهاد کار دانشجویی با مزایای 
درصدد  تهدیدکردن،  یا  و   )... و  باال 
خاموش سازی مطالبات دانشجویان 

برمی آیند.

دانشجو باید کجی ها و عیب ها را ببیند و سوال کند. 
دانشگاه،  در  دانشجو  که  ترسید  روزی  آن  از  باید 
جوانان  باشد.لشکر  نداشته  را  مساله  طرح  انگیزه 
و  دائ��م  مطالبه  میدان  وارد  باید  انقالبی  و  مومن 
هوشیارانه آرمان ها و کمک به تحقق اهداف انقالب 
شود و در این راه به یاد بسپارد که مقام معظم رهبری 
مدت هاست که فرمان آتش به اختیار را صادر نموده 
است و در این راه، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد و 
همه در مقابل قانون و مسئولیت های خودشان باید 
پاسخگو باشند. آفت جریان مطالبه گری آن جاست 
جریانات  دست  ابزار  به  تبدیل  دانشجو،  جوان  که 
 ، و خ��ود  مختلف ش��ود 
تامل و اندیشیدن 
را تعطیل کند و 
صرفا بلندگویی 
خواسته  برای 
دیگران  های 

شود.
دانشجوی انقالبی باید 
پرهیز   ، کشور  مشکالت  حل  اصلی  رمز  بداند، 
است. خدا  بر  توکل  و  خستگی  و  ناامیدی  از  کامل 

دانشجویان  در اگ��ر  دانشجویی  ه��ای  تشکل  و 
این راه ایستادگی کرده و با تاثیر بر اذهان عمومی، 
عمومی  گفتمان  به  را  خود  حق  به  های  خواسته 
تبدیل کنند، قطعا مسئوالن مجاب خواهند شد تا 
بپوشانند.بنابراین،  عمل  جامه  آن ها  مطالبات  به 
این راه دانشجویی میخواهد انقالبی، که اهل عمل 
در کف میدان باشد و دغدغه اش برای اصالح امور، 
نمایشی نباشد. امید است با اتکا بر خداوند متعال 
و  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  برای  تالش  و 
مدیریت ارگان های تصمیم ساز دانشگاهی و پشتکار 
سیمای  از  غبارروبی  شاهد  دانشجویی،  فهیم  قشر 

گفتمان مطالبه گری در سطح دانشگاه باشیم.

اینجا بودجه برای هر اکری هست اال اکر فرهنگ! 
آورده اند که در دانشاگهی زمزمه کمبود بودجه دیراگهیست 
چونان رایحه ای مرموز ، فضای فرهنگی و دانشجویی 
را مشحون از حضور خویش کرده است و مانع استنشاق 
و  فرهنگ  است.  گردیده  دانشاگه  در  فرهنگی  اکر  عطر 
و عصاره  واداده شود  اگر  که  آنقدر خطیر است  متعلقاتش 
ظاهرًا  های  بخش  سایر  مصروف  بهایش  گران 
مهم - از دیداگه ساربانان عرصه فرهنگ - شود ، باید 
نشست و گوش فرا داد که چه کسی در شیپور جنگ فرهنگی 
می دمد و آسوده خاطر ،  زیر کرسی بی فرهنگی می لمد !

القصه سالیانیست دراز که خزانه خالیست و همه در جنگ روان 
و روح با قشر بیدار جامعه که: خرج فرهنگ کم کنید که اوضاع 

مالی اسفناک است!
حیران در این باب به صرافت افتادیم شامه تیز کردیم و 

پرسان پرسان پی عطر بودجه را گرفتیم که کدامین بیغوله 
پنهان گشته این مادر مرده ؟ همو که موذنان جامعه را به 
بهانه نبودش ، گربه می رقصانند و خاموش می کنند.به 

نااگه از گوشه و کنار شنیدیم !!!!
سربداران دانشاگه شیشه ها عطر ناب خالص بودجه را در 
حوالی تحویل سال و نبودِ دانشجو در دانشاگه ، به پاس 
ایثار و فدااکری ، از جان گذشتگی ، به جان خریدن 
خطرات و از همه مهم تر غیبت سایه سر ، شوی معظم در 
خانه در ساعات اداری ، دوری و طالقت این جفت 
عاشق برای شرکت در جهاد فی سبیل ا... بدون 
که  اندروِن اکغذگونه ای   ، مالی  داشت  هیچ چشم 
این متجددان مکتب رفته - اگر اشتباه نکنیم - به آن 
اکرت هدیه گویند ، گنجانده اند ، و چونان پای ملخی 
نزد سلیماِن ساکن در قلب تپنده منازل سربداران پیک 

کرده اند ؟
و  شکست  ذهنمان  در  دانشاگهی  لکیشه  این  شیرازه 

دست طلسم مشئوم و اکذبش رو شد
جز  اکری  هر  برای  منتها   ، هست  پول  فهمیدیم 

دانشجو و فرهنگ !!!!
از شنیده های ما همین بس تا مجالی دوباره و فرصتی 

دیگر برای اشاره!

بودجه ، َپر

غبار بر سیمای جریان مطالبه گری دانشجویی
زهرا وفاییان

صادق شاکری
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بحبوحه  در  ماه  اردیبهشت  یکم  و  بیست    
مسئله  پیرامون  غ��رب  و  ای��ران  کشاکش  ی 
روی  صلح"بر  و  جنگ  برجام،تیتر"دوراهی 
هفته نامه صدا_که وابسته به حزب کارگزاران 
س��ازن��دگ��ی ای���ران ب��ود_رف��ت ک��ه واک��ن��ش و 
اصل  داشت...اما  پی  در  را  زیادی  انتقادات 

ماجرا چه بود؟
ملی  امنیت  ارش���د  ب��ول��ت��ون،م��ش��اور  ج��ان 
طی  ایران  تهدید  ضمن  پیش  امریکا،دوهفته 
و  صریح  پیام  یک  ارسال  با  کرد  اعالم  پیامی 
بدون تعارف، به مقامات ایران، ناو هواپیما بر 
کرده  اعزام  فارس  خلیج  به  را  لینکلن  آبراهام 
است و واشنگتن قصد دارد با این اقدام نشان 
دهد که با نیروی بیرحمانه ایی در برابر هرگونه 
در  ای��ن  داد.  خواهد  نشان  واکنش  حمله، 
حالی است که ناو ابراهام لینکلن از تاریخ یکم 
شرکت  منظور  به  فروردین  دوازدهم  یا  آوریل 
فارس  خلیج  از  عبور  برنامه  ناتو  رزمایش  در 
داشته است و نهایتا باید به سمت ناوگان پنجم 
عبارتی  آمده،به  می  فارس  خلیج  در  دریایی 
باید گفت بولتون، روغن ریخته را نذر امامزاده 
کرده است. وزارت دفاع امریکا)پنتاگون( طی 
بیانیه ای اعالم کرد که یک ناو جنگی دیگر به 
نام یو اس اس آرلینگتون و همچنین سیستم 
در  دفاع  برای  پاتریوت  موشکی  هوایی  دفاع 
برابر تهدید های ایران به خاورمیانه اعزام می 
کند. در حالی که تعدادی از آن ها را از منطقه 

خارج کرده بود. 
به دنبال این موضع گیری ها، هفته نامه صدا 
تصویری از یک دریای آزاد که در دوردست آن 
یک ناو هواپیمابر و چندین ناوچه ی نظامی بر 
سرشان  باالی  آسمان  که  حالی  در  آب،  روی 
و  شده  پر  جنگنده  هواپیماهای  انواع  با  هم 
تیتر  همراه  به  حرکتند،  در  دوربین  سمت  به 
به  و  ک��رده  منتشر  صلح"  و  جنگ  "دوراه��ی 

تحلیل اقدامات ایران پرداخته و این سوال را 
مطرح کردند که میانه رو ها شکست خوردند یا 

بار دیگر ایران را از جنگ نجات می دهند؟!
بیست  در  انقالب  رهبر  سخنان  به  توجه  با 
به  جنگی  فرمودند  که  اردیبهشت  چهارم  و 
ایران  ملت  قطعی  گزینه  و  پیوندد  نمی  وقوع 
رویارویی،  این  در  آمریکاست  مقابل  مقاومت 
این  به عقب نشینی خواهد شد.  آمریکا وادار 
نیست  بنا  چون  نیست؛  نظامی  روی��اروی��ی، 
جنگ  دن��ب��ال  م��ا  ن��ه  بگیرد.  ان��ج��ام  جنگی 
نفعشان  به  میدانند  که  آنها؛  نه  هستیم، 
نیست. این سوال ایجاد می شود که چرا جنگ 
؟ و چرا احتمال حمله ی نظامی  نخواهد شد 

امریکا به ایران وجود ندارد ؟!

روسای  همیشگی  ی  روی��ه  جنگ  به  تهدید 
جمهور امریکا بوده و هست و باید گفت جنگ 
جنگ  وارد  ایران  با  اگر  امریکاست،  ضرر  به 
درگیر  مدیترانه  دریای  تا  افغانستان  شوند،از 

نیروهای مقاومت میشوند. 
امریکا توان شروع جنگ جدید را ندارد،تمام 
جنگ  ب��رای  متحده  ایالت  جمهور  روس��ای 
خود  اشتباه  به  اعتراف  خود  های  اف��روزی 
انتخاباتی  شعار  با  اوباما  که  جایی  تا  کردند 
خروج نظامیان امریکایی از منطقه خاورمیانه 
های  شد.هزینه  کلینتون  زدن  پس  به  موفق 
گذشته  های  جنگ  دالری  میلیارد  هزار  چند 
جدیدی  جنگ  به  تا  شود  می  سبب  امریکا، 

فکر نکنند. 
سوالی که در این رابطه مطرح می شود، این 
سالح  داشتن  وجود  با  چراپاکستان  که  است 
و سازمان ملل  امریکا  ای مورد تحریم  هسته 
سالح  داشتن  با  هند  چون  نمیگیرد؟  ق��رار 
یک  و  است  پاکستان  ی  همسایه  ایی  هسته 
تهدید برای این کشور محسوب می شود. هر 
کشور  کند؛  حمله  دیگر  کشور  به  که  کشوری 
ی  حمله  که  سطحی  آن  در  تواند  می  دوم 
به آن صورت گرفته، دارنده ی همان  نظامی 
شده  پذیرفته  این  هم  دنیا  در  و  شود  سالح 

است.
عالوه بر این موارد، وجود بازدارنده هایی مانع 
از شروع جنگ به وسیله ی امریکا می شود که 

بدین شرح است:
هرمز،نیروهای  ی  تنگه  استراتژیک  نقطه 
انصار ا... یمن در باب المندب،خطر افزایش 
نفت  با حذف  نفت در جهان  بی سابقه قیمت 
در  لبنان  ا...  حزب  نیروهای  ای��ران،وج��ود 
از  شیعی  هالل  اسرائیل،تشکیل  مرزهای  لب 
افغانستان و پاکستان تا دریای مدیترانه برای 

دفاع از حریم شیعه و...
شد  باعث  صدا  ی  نشریه  اق��دام  این  القصه 
انعقاد  از  پیش  که  صلح  و  جنگ  ی  دوگانه  که 
خوانده  نیز  جنگ  و  برجام  ی  دوگانه  برجام، 

می شد،دوباره مطرح شود. 
در  ایی  عده  که  است  این  است  مسلم  آنچه 
داخل سعی دارند،با وجود پیام رسمی آمریکا 
مبنی بر اینکه تحت هیچ شرایطی، برنامه ایی 
ندارد،تالش  را  ایران  در  نظامی  دخالت  برای 
خواسته  طبق  را  اسالمی  جمهوری  تا  کنند 
ی مقامات امریکا بار دیگر به پای میز مذاکره 

بکشانند.
نود  های  سال  در  که  بود  شگردی  همان  این 
با  کردند  می  تالش  برخی  چهار  و  نود  و  سه  و 
عواقب  از  را  ایران  امریکا،ملت  پازل  تکمیل 

تصمیم جمهوری خواهان در کنگره که جنگ 
با ایران بود؛ بترسانند و ایران را با دولت اوباما 

به توافق برسانند. 
امریکا  از خروج  از یک سال  توافقی که بیش 
از ان می گذرد و جز تکرار تجربه های قبلی 
نصیب  چیزی  امریکا  دول��ت  با  برخورد  در 
کنند  می  گمان  ها  خیلی  است.  نکرده  ایران 
با برجام سایه ی جنگ از سر کشور برداشته 
به  تر  دقیق  نگاهی  با  شد.  تضمین  امنیت  و 
در  ایران  گرفتن  و قدرت  پیشرفت  با  و  تاریخ 
این  موشکی،  و  ایی  هسته  صنعت  ی  زمینه 
بازدارنده ی  به عنوان دو عامل  دو دستاورد 
میشد. محسوب  ما  از  دشمن  ترس  و  جنگ 
و  ترس  است  اهمیت  حائز  اینجا  در  انچه 
ایران  شدن  اتمی  به  نسبت  ها  ان  سوءظن 
هسته  سالح  به  دستیابی  که  هرچند  بود؛ 
ایی هیچ گاه در دستور کار جمهوری اسالمی 

نداشت.  قرار 
که  کردیم  راحت  را  ها  غربی  خیال  برجام  با 
عبارتی  به  و  نداریم  برایشان  اتمی  تهدید 
کردیم.و  قبل  از  تر  آسوده  را  شبشان  خواب 
چندین سال ما را در کشمکش اجرایی شدن 
و یا نشدنش معطل کردند تا کمبود نفت ایران 
را جبران کرده و راه های دور زدن تحریم ها را 
شناسایی کنند و در نتیجه نقاط ضعف ما را در 

تحریم ها پیدا کنند.
دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  برجام  انعقاد  از  بعد 
علیه  تا  خواست  عربی  های  کشور  از  امریکا، 
ناتوی عربی مشترک تشکیل دهند  ایران یک 
بود که کشورهای عربی  برجام  از  و دقیقا پس 
خلیج فارس به سمت ایران خیز برداشته و به 

قولی رجزخوانی کردند. 
با برجام  آیا این همان سایه ی جنگی بود که 
با  ایی  عده  اینکه  یا  و  شد  برداشته  سرمان  از 
وادادگی و تسلیم و پذیرش منفعالنه خواسته 
ی غربی ها، بدون گرفتن تضمین جهت بهتر 
شدن اوضاع، سایه ی جنگ را بیشتر بر روی 

سر مردم اورده اند؟
سایه  چگونه  واشنگتن  با  مذاکره  نمونه  برای 
تجربه  گستراند؟  لیبی  سر  بر  را  جنگ  ی 
امریکا  با  کشور  این  ی  مذاکره  و  قذافی  ی 
واشنگتن  سیاستمداران  که  دهد  می  نشان 
برقراری  و  مذاکرات  ی  حربه  از  استفاده  با 
ایی  هسته  ی  برنامه  برچیدن  ضمن  رابطه، 
لیبی  به  حمله  راه  سر  بر  مانعی  هر  طرابلس 

برداشتند. را 
جالب اینجاست که قذافی هم بارها در سخنان 
از  هدف  که  کرده  اشاره  مسئله  این  به  خود، 
کامل  تحویل  و  بریتانیا  و  امریکا  با  مذاکره 

برنامه ی هسته ایی این کشور، رفع تحریم ها و 
رونق اقتصادی این کشور بود. مثل وعده های 
انتخاباتی ایی که در سال نود و شش مطرح و با 

استقبال مردم روبه رو شد
وجود  با  که  شود  می  مطرح  سوال  این  حال 
راهبرد  ش��ده  گفته  ه��ای  ظرفیت  و  شرایط 
رو  پیِش  مسیر  ادام��ه  ب��رای  انقالبی  جریان 

چیست؟
آنچه که رهبر انقالب در بیانیه گام دوم به آن 
کلی  به تصویر کشیدن یک شمای  پردازد  می 
از آینده و مسیر حرکت به سمت ایجاد تمدن 
نوین اسالمی است.رهبر انقالب در بخشی از 
این بیانیه به بررسی عزت ملی،روابط خارجی 

و مرز بندی با دشمن می پردازد.
عزت ملی،روابط خارجی و مرز بندی با دشمن 
و  عزت،حکمت  اصل  از  هایی  شاخه  سه  هر 
اند.امروز ملت  المللی  مصلحت در روابط بین 
تعدادی  کار  جنایت  آمریکای  بر  عالوه  ایران 
از دولت های اروپایی را خدعه گر و غیر قابل 

اعتماد می داند.
های  بندی  مرز  باید  اسالمی  جمهوری  دولت 
خود را با آنها با دقت حفظ کند؛از ارزش های 
نشینی  عقب  هم  گام  یک  خود  ملی  و  انقالبی 
نکند،از تهدید های پوچ آنها نهراسد و در همه 
حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته 
از  البته  و  و مصلحت جویانه  و حکیمانه  باشد 
ها  ان  با  به حل مشکالت خود  انقالبی  موضع 

بپردازد. 
متصور  مشکلی  هیچ  حل  امریکا  م��ورد  در 
نیست و مذاکره با ان جز زیان مادی ومعنوی 

محصولی نخواهد داشت.
آید  برمی  انقالب  رهبر  های  صحبت  از  انچه 
این است که جنگی صورت نخواهد گرفت. این 
گونه  هیچ  دنبال  به  ایران  که  است  معنا  بدان 
درگیری نظامی نیست و خواهان صلح جهانی 
گذاشتن  پا  زیر  معنای  به  صلح  این  اما  است. 
به  مجدد  وکشاندن  ایران  ملت  اقتدار  و  عزت 

پای میز مذاکره نیست. 
داشته  تاکید  مورد  این  در  رهبری  چنانچه 
امریکا،  با  مذاکره  و  است  مذاکره سم  که  اند 
مسلم  و  قطعی  انچه  اس��ت.  مضاعف  سم 
دنبال  به  انقالبی  جریان  که  است  این  است 
بر  است  ملی  عزت  حفظ  قالب  در  صلح  یک 
خالف انچه که لیبرال ها سعی در اعمال ان 

دارند. 
و  عزت  از  صیانت  انقالبی،  جریان  قرمز  خط 
اقتدار ملت ایران است و با هر جریان و حزب 
سیاسی که حرکتی در تضاد با عزت ملی انجام 

دهد، برخورد خواهد کرد..  

دو راهی صلح و صلح
رضوان علیزاده ، فاطمه حشمتی



توی الکس  نشسته بودم ، منتظر امتحان! با اضطراب 
واسه آخرین بار مرور میکردم. بعضی ها هم با خاطری 
روش  آخرین  داشتند  مطمئن  ای  چهره  و  آسود 
های " کمک به هم " را هماهنگ می کردند. کم کم 

ساعت 10 شد و الکس هم شروع. 
پنج دقیقه گذشت ... استاد نیامد. پانزده دقیقه گذشت ... 
بازهم نیامد. اگرچه تا یک ربع امری طبیعی است در 
دانشاگه، ولی بعد از گذشت نیم ساعت هم خبری از 
جناب استاد نشد. کم کم در ُشرف رفتن بودیم که ندا 
آمد: بنشینید، استاد گرامی در حال بازدید میدانی است ، 

پیک فرستاده اند که می آییم لکن اندکی دیر تر!
همین  دانشاگه  در  شغله  دو  استاد  داشتن  معضالت  از 
است! باالخره بعد از یک ساعت و اندی آمدند!!... 
آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا! ... با خودم فکر 
میکردم یعنی زمان دانشجو برای اساتید بزرگوار چه قدر 

اهمیت دارد؟ اصال دارد؟
آنوقت چه انتظاری از ما دارند که حتی پنج دقیقه تاخیر 

هم نداشته باشیم؟!
یا استاد گرانقدر که تا دوهفته پس از شروع ترم  یا بین 
ترم ، الکس نگذاشته است  و االن که دانشجوی 
قطار   ، بیشتر هست  فرجه ی  لَنگ یک هفته  بیچاره  
الکس های جبرانی شروع به حرکت کرده و معلوم 

نیست که کی بازمی ایستد.
برای  از اگهی  که  هر  اتفاقاتی  یا  با مشالکت  من 
میشود  الکس  تعطیلی  مجبور   و  افتد  می  عزیز  اساتید 
سیستم  در  روال  این  باید  چرا  اما  ندارم  اکری  

اموزشی دانشاگه باشد؟ تعطیلی پشت تعطیلی ...
زمان  هر  استاد  که  هست  زمینه  این  در  قانونی  آیا   

بخواهد الکس برگزار  کند یا لغو کند؟ 
چرا مطالبه ی دانشجویی در این زمینه  نیست؟

البته جای الگیه نیست به نظرم ، بعضی اساتید لطف 
کردند و برای جبران زمان های تلف شده اقدام 

به تأسیس گروه های تلگرامِی مثال درسی نموده اند!
خوشبختانه با ظهور عصر جدید ارتباطات و به مدد پیام رسان 
گفتمان  فضای  خارجی!  نه...  که  داخلی  های 
درون الکسی بیشتر شده. تا سال ها  پیش از این 
با هزار بدبختی و فالکت هم نمی شد با هم الکسی عزیز 
ارتباط برقرار کرد البته صرفا جهت مطالب درسی! ولی حاال 
اکفیست اراده کنی و با تمام دوستان ارتباط حتی زنده 

برقرار کنی!
همینطور که اشاره شد، یکی از فواید چنین پدیده ای 
تشکیل گروه های الکسی جهت رفع مشالکت درسی 
وقت  در  جویی  صرفه  میدانید  که  هم  هدفش  است. 

الکس و مشارکت حداکثری دانشجویان.
ولی فکر کنم تنها اکری که در این گروه های بشدت 
فعال انجام نمیشود رفع مشالکت درسی  و صرفه جویی در 
وقت الکس است گرچه مشارکت حداکثری تا دلتان 
بخواهد هست! البته منظورم تعداد اندکی از گروه های 

الکسی بود مثال شاید دو تا گروه در لک دانشاگه!
هدف  ما   خود  اگر   ، تأمل  درخور  دارم  پیشنهادی 
واقعی درس خواندن نداریم ، الاقل اسم گروه را 

تغییر بدیم که بتوانیم کمی آزادانه تر فعالیت کنیم!

از  جمعی  که  بود  ماه  اردیبهشت   23 دوشنبه  ظهر 
ضوابط  به  اعتراض  در  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
تجمع  کردند.  تجمع  دانشگاه  پوشش  به  مربوط 
اعتراضی که با فراخوان های گسترده در شبکه های 
مجازی و بدون حمایت رسمی تشکل های دانشجویی 

با هویت نامشخص و سازماندهی جدی برگزار شد.
حائز  نکته  چند  ذکر  داده  رخ  مسائل  توضیح  برای 
تهران  آنکه واقعیت دانشگاه  اهمیت است. نخست 
است  صورت  بدین  ها  دانشگاه  از  بسیاری  برخالف 
که هیچ معیار درست فرهنگی برای پوشش تعریف 
بارز در این رابطه نیز نحوه پوشش  نمی کند، مثال 

دانشجویان دانشکده هنر های زیبا می باشد.
و مسئولین  نهاد های فرهنگی  بی توجهی  و  غفلت 
دانشگاه به حدی است که 118 نفر از اساتید دانشگاه 
تهران در مهر ماه 97 طی نامه ای به ریاست دانشگاه 
رعایت  ،عدم  دخانیات  و  سیگار  مصرف  به  نسبت 
احکام اسالمی و شیوع بد حجابی اعتراض کردند که 

البته این نامه بی پاسخ ماند.
این عدم توجه ، خود باعث شده دانشجویان معترض 

ظهر دوشنبه در بیانیه پایانی خود اساسنامه اخالق 
حرفه ای دانشگاه را خارج از شأن دانشجو و دانشگاه 
بنامند بدون در نظر گرفتن این مسئله که در بسیاری 
آکسفورد  _همچون  جهان  مطرح  های  دانشگاه  از 
،هاروارد و..._ضوابط پوششی با رویکردی حرفه ای 
جهت رعایت شأن و حفظ شخصیت علمی دانشجو 

برقرار گردیده است.
برای  حراست  از  دانشگاه   ، تجمع  از  قبل  روز  چند 
اجرای ضوابطی به منظور حفظ حرمت ماه رمضان 
استفاده میکند.ضوابطی که به گفته معاون فرهنگی 
هیچ  و  داشته  اخالقی  تذکر  جنبه  فقط  دانشگاه 
اما  ن��دارد.  دانشگاه  انضباطی  کمیته  به  ارتباطی 
در  حراست  و  فرهنگی  معاونت  نامناسب  عملکرد 
تبیین درست این ضوابط و عملی کردن آن به شکلی 
سریع و نپخته واز طرفی شایعه حضور گشت ارشاد 

در دانشگاه مقدمه ای می شود برای اعتراضات.
از  نمیتوان  شک  بی  معترض  دانشجویان  میان  در 
نقش گروه های چپ و مارکسیسم بعنوان جریانات 
تأثیرگذار فضای دانشگاهی در سالهای اخیر چشم 

بنظر  و  مکرر  توجهی  بی  با  که  هایی  گروه   ، پوشید 
مسائل  در  گرفتن  نقش  حال  در  مسئولین  عامدانه 
دانشگاه  روزهای  این  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی 

هستند.
قطعات  مانند  به  دانشجویی  جریانات  این  فعالیت 
یک پازل که روزی به شکل تجمعات در دی ماه 96 
دانشگاه  امتحانات  ایام  در  به شکل تحصن  ، روزی 
دانشگاه  مشخص  دیگر)بطور  های  دانشگاه  در  ویا 
تشکل  پشت  شدن  پنهان  با  الزهرا(  و  زنجان  های 
های اصالح طلب و مطالبات متفاوت صنفی سیاسی 
کلی می  کردن یک طرح  کامل  دنبال  به  فرهنگی  و 

باشد.
 ، اتفاقاتی  چنین  با  مقابله  راهکار  رسد  بنظرمی 
برخورد های انضباطی و شدید و عکس العمل های 
دقیق  نقد  و  افشا   ، راه  تنها  بلکه  نیست  هیجانی 
اقدامات  البته  و  روشنگری   ، جریانات  این  مواضع 
با  مسئولین در جهت حل دغدغه های دانشجویان 
در نظر گرفتن پیچیدگی و ظرافت های این مسائل 

است.

ظهر دوشنبه

استاد تأخیری در گروه های مثال درسی!!!!!!!  
سید محمد جعفری

فائزه هوشنگی
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شهربانو حسینی

روز چهارشنبه ، اول خرداد سال 1398  دیدار رهبر 
انقالب با جمعی از دانشجویان فعال در زمینه های 
سیاسی اجتماعی برگزار شد.در این دیدار نماینده 
نشریات دانشجویی به بیان انتقادها ، تبیین مواضع 
، مطالبات رسانه ای و ارائه راهکارهایی برای رتق و 
فتق امور پرداخت که در اینجا بنا به ضرورت ، پاره 

ای از مطالب ایشان را به اجمال ذکر میکنیم:
رضا پیوندی ، در این دیدار با تبیین اهمیت رسانه 
و هم چنین  ارکان مردم ساالری  از  به عنوان رکنی 
یاد کردن از اصولی چون استقالل، آزادی، عدالت، 
های  مولفه  عنوان  به  معنویت  و  امنیت  کارآمدی، 
اساسی که انقالب اسالمی برپایه آنها و برای تحقق 
آنها شکل گرفته است ، به طرح این پرسش پرداخت 
که رسانه چقدر در کمک به تحقق این اهداف موفق 
بوده است؟ که در پاسخ میتوان گفت مع االسف در 
بازنمایی رسانه ای عملکرد چهل ساله نظام، چندان 
موفق نبوده ایم و رسانه هنوز نتواسته حداقل هایی 
از واقعیت های محقق شده در هر یک از آرمان ها را 

به تصویر بکشد!

در   ، اساس  همین  بر  دانشجویی  نشریات  نماینده 
ادبیات  این  با  را  رویکرد  سه  رسانه  وضعیت  تحلیل 

مطرح کرد:

به  محور  تهدید  نگاه  ت��وان  می  را  اول  رویکرد   ((
پاک  در  را  مساله  حل  راه  که  نگاهی  نامید.  رسانه 
کردن صورت آن می داند و نسبت به افکار عمومی 
بی تفاوت است. به عنوان مثال رویکرد صداوسیما از 
این منظر قابل نقد است. نگاهی که از کنار واقعیات 
اجتماعی می گذرد و به جای پرچم داری مطالبات 
در  و  حاکمیت  عمومی  رواب��ط  اخبار،  در  مردمی، 
برنامه سازی، منبع درآمدی برای ستاره مربع ها و 

سلبریتی ها شده است! 
با  تعامل  حل  راه  تنها  قضائیه  قوه  در  رویکرد  این 

مطبوعات را برخوردهای بعضا سلیقه ای می داند.
یا  عامدانه  ناآگاهانه،  یا  آگاهانه  اما  دوم  رویکرد  و   
تا  نباشند!  شفاف  ها  آیینه  تا  صددند  در  جاهالنه 
نتوانند قضاوتی واقعی پیرامون کارنامه چهل  مردم 
می  دروغ  به  و  باشند!  داشته  اسالمی  انقالب  ساله 
اساسی  های  آرمان  که  کنند  القا  اینگونه  خواهند 
که  کاغذی،  هایی  سفارتخانه  نشده!  محقق  انقالب 
ضرر و زیان تعویق عقد برجام را روزی هزارمیلیارد 
تخمین می زدند و امروز نیز همه چیز را به انتخابات 

آتی آمریکا گره می زنند. 
می خواهند میان واقعیت آزادی و احساس آزادی، 
واقعیت عدالت و احساس عدالت، واقعیت کارآمدی 
نظام و احساس کارآمدی شکاف ایجاد کنند. شکافی 
که  هستند  هایی  رسانه  آن  پرچمداران  که  مهلک، 

امضای جان کری را تضمین می دانستند. ((

 وی در ادامه خاطرنشان کرد:
تصویر  به  نحوی  به  کدام  هر  دوم  و  اول  رویکرد   ((

سازی واقعی لطمه می زند.
هم  حضرتعالی  که  رویکردیست  اما،  سوم  رویکرد 
دید  با  رسانه  به  نگاه  اید.  داشته  اشاره  آن  به  بارها 
فرصت محور، در عین شناخت تهدیدها. رویکردی 
رسانه  در  باید  اسالمی  جمهوری  است  معتقد  که 
حضور فعاالنه داشته باشد و ابتکار عمل را در تمامی 
مقام  در  کند.  حفظ  گرا  واقع  جبهه  قبضه  در  موارد 
دشمن.  ابتکارات  به  پاسخ  مقام  در  نه  باشد،  بیان 
حضوری فعاالنه و پویا، که هم داخل و هم خارج از 

ایران را تحت تاثیر انقالب اسالمی قرار دهد. ((
جریان  عملکرد  از  ها  انتقاد  بیانیه،  بعدی  فراز  در 
هایی که با ندای آزادی در حوزه رسانه ، آزادی را به 
مخاطره انداخته اند و موضع نهایی مجموعه  نسبت 

به  این وقایع رخ داده بدین شکل بیان شد:
))ما به عنوان دانشجویان دست به قلم و پای کار گام 
دوم انقالب و معتقدان به رویکرد فعاالنه در رسانه، 

تصمیم گرفته ایم این نزاع واقعیت و مجاز را به نفع 
حقیقت انقالب اسالمی پایان دهیم؛ هر چند اعوان 
این  که  ها  همان  نخواهند؛  داخل  در  غرب  انصار  و 
اندیشی  آزاد  و  آزادی  به  را  ضربه  بزرگترین  سالها، 
اما  زند،  می  آزادی  از  دم  خود  که  جریانی  اند.  زده 
مدعی  شود  می  مگر  است!  آزادی  حصر  دنبال  به 
از سالن  به اخراج  را تهدید  اما دانشجو  بود،  آزادی 
آزادی  از  شود  می  مگر  کرد!  دانشجو«  »روز  مراسم 
دم زد اما نشریات دانشجویی را به خاطر درج چند 
عالمت تعجب، توقیف کرد. مگر می شود از آزادی 
گفت اما به اتهام انتقاد از مدیریت دانشگاه از نشریات 

دانشجویی به قوه قضائیه شکایت برد.
نمی توان با ادعای مکرر آزادی از پشت تریبون، نان 

آزادی را خورد! دوصد گفته چون نیم کردار نیست!
 گالیه مان از مسئوالن امری است که به جای فراهم 
کردن فضای آزاد اندیشی و تضارب دیدگاه ها مطابق 
ای  تقابل سلیقه  به  توان  تمام  با  قانون،  و  منطق  با 
با نشریات می پردازند. روزی در وزارت علوم چون 
به  را  نشریات  انتخابات  نیست  نفعشان  به  نتیجه 
به  بهداشت  وزارت  در  روزی  و  اندازند!  می  تعویق 
فعالیت   هرکجا  گذارند.  نمی  احترام  اکثریت  رای 
چوب  نریخت؛  لیبرالیزم  آسیاب  به  آب  دانشجویی 
الی چرخش می کنند! چطور است که معاونت های 
جشنواره  برای  بهداشت  و  علوم  وزارتین  فرهنگی 
های نسبتا بی فایده خود، صدها ها میلیون خرج می 
کنند، اما نوبت که به نشریات دانشجویی می رسد، 

کفگیر به ته دیگ خورده است.((
در پایان با تاکید بر اهمیت ظرفیت های بزرگ رسانه 
ای و حضور فعال، پویا و جوانانه در راستای گام دوم 
انقالب برای تبدیل این امر به یک فرهنگ عمومی، 
و  قلم  اهل  فکر،  خوش  نیروهای  شد  دانسته  الزم 
انقالبی دانشجویی مورد توجه مطبوعات و رسانه ها، 
قرار بگیرند تا روح تازه ای در کالبد جریان رسانه ای 

کشور دمیده شود.

گزارشی از یک دیدار و صد ها دغدغه



دانشگاه  و  بود  ابری  هوا  بود،  عصر   5/5 ساعت 
از کارآموزی صبح  تقریبا خلوت بود منم خسته 
تریای دانشگاه  از ظهر داخل  بعد  و کالس های 
چائیم  تا  بودم  منتظر  و  میز  پشت  بودم  نشسته 
پنجره  پشت  فضای  به  درحالیکه  و  بشه  سرد 
میکردم:  فکر  خودم  با  داشتم  بودم  شده  خیره 

یعنی رئیس دانشگاه چه شکلیه!؟
راستش چند سالی هست که دانشجوی اینجام 
و سالها فکر من این است و همه شب سخنم، که 

چرا غافل از احوال رئیس دانشَگه ام...
اون اوایل با خودم میگفتم رئیس دانشگاه ویژه 
است و با خودم عهد بستم که رئیسو ببینم... اما 

چجوری؟! 
جشنی  تقدیری  مراسم  یه  که  نداره  کاری  گفتم 
چیزی میگیرم و از رئیس دانشگاه دعوت میکنم 

که بیاد اونجا. 
دعوت  یه  و  دادم  انجام  اداریشو  کارای  و  رفتم 
ارسال  رئیس  شخص  برای  اختصاصی  ی  نامه 
داشتم  ذوق  خیلی  رسید  فرا  جشن  روز  کردم. 
آبی  اسپرت  با کت  یه خنگ شاد  مثه  برا همین 
تا  در  دم  وایستادم  ای  قهوه  ای  پارچه  شلوار  و 
ببینم...همه  رو  دانشگاه  رئیس  همه  از  زودتر 
شده  شروع  برنامه  بود  ساعتی  یه  تقریبا  اومدن 

بود ولی خبری از جناب رئیس نبود؟!
وقتی از معاونش پرسیدم رئیس کجاست پس؟! 

اون گفت وی سمینار است!!!!! 
وجودم  تو  حسی  یه  ولی  شدم  ناراحت  خیلی 
میگفت نه تو نباید تسلیم بشی البته اینکه شب 
تو  بودم  دیده  انگیزشی  خارجی  فیلم  قبلشم 

حسم بی تاثیر نبود...
رو  دیگه  برنامه  یه  مقدمات  و  گذشت  مدت  یه 
فراهم کردم، اما جونم براتون بگه که همون آش 

و همون کاسه!!!! 
وقتی پرسیدم رئیس کجاست پس؟! )البته این 

دفعه با کمی عصبانیت بیشتر(
آنها فرمودند وی ماموریت است!!!!

رفتم از دانشجوهای دیگه پرسیدم اتاق به اتاق 
خوابگاهو چک کردم!

 بچه ها شما تا حاال رئیسو دیدین؟ عکسی ازش 
ندارین نشون من بدین؟

هیچکس ندیده بود!
نیاکان  از  که  هایی  داستان  فقط  اتاقا  تو  بعضیا 
تعریف  رئیس  ی  درباره  رو  بود  رسیده  ارث  به 
یا  می کردند و خودشونم مطمئن نبودند راسته 

دروغ؟!¡
تا  بودیم  کرده  دعوتشون  ما  که  گفت  یکیشون 
نیومد گفتن  کنیم ولی  بچه ها رو حل  مشکالت 

کسالت داره.....
اون یکی گفت: احتماال سرش خیلی شلوغه که 

هیچکس اونو ندیده...! 
وسط  میومد  بقیه  از  تر  تجربه  با  بنظر  که  یکی 
چه  دانشگاه  رئیس  مثال  گفت:  و  پرید  حرفش 
با  دیدار  برای  دقیقه   15 حتی  که  میکنه  کاری 

دانشجو وقت نمیذاره...!!!
سکوت سنگینی فضا رو پر کرد و سکوت فکر من 

رو درگیرتر کرده بود....
با خودم گفتم این راهش نیست من باید رئیس 

رو ببینم...
رفتم یه سرچی توی اینترنت زدم و اخبار رئیس 

دانشگاه رو پیگیری کردم: 
یه خبر ازش بود که تاریخش مال یکسال پیش 

بود و نوشته بود: 
ام  شده  متوجه  اخیرا  ف��الن:  دانشگاه  رئیس 
و  شده  کاسته  من  در  خدمت  شوق  میزان  که 

میخواهم استعفا دهم....
ادامه  میخواد  بود  نوشته  که  بود  دیگه  خبر  یه 
میخونه...)البته  کنکور  برا  داره  و  بده  تحصیل 

کنکور فوق تخصص(!!!

جناب  سراغ  کاسبا  و  مردم  از  شهر  کف  تو  رفتم 
رئیس رو گرفتم...

کتابفروشی میگفت: اتفاقا رئیس یک ربع پیش 
ازم  و منتشران  و کلی کتاب های گاج  بود  اینجا 
خرید باید بری بگردی توی آموزشگاه ها پیداش 

کنی...
یک فروشنده ی لباس میگفت دیروز اومده بود 

مغازم شال و کاله خرید.
با تعجب گفتم: شال و کاله واسه چی؟ 

گفت: چون میخواد بره اونور آب!!!!
میاد  یکبار  چندوقت  رئیس  میگفت:  عطاری 

اینجا و از من به لیمو میخره...
گفتم: به لیمو؟!؟! به لیمو واسه چی؟!

شوق  ی  کننده  تقویت  لیمو  به  گفت:  عطار 
خدمته!

واقعا دلواپسش شده بودم و به فکرم رسید که برم 
توی روزنامه توی بخش گمشدگان مشخصاتش 
نبودم  مطمئن  چون  نکردم  اینکارو  اما  بزنم  رو 
یه مدت  نه؟!  یا  روزنامه میخونه  اصال  رئیس  که 
به حرف اون کسی که میگفت ))رئیس دانشگاه 
وقت  دانشجو  برای  دقیقه   ۱۵ که  میکنه  چیکار 

نداره!(( فک کردم...
یه  روزی  یه  شاید  چیه؟!  ک��ارش  واقعا  رئیس 
مسابقه توی دانشگامون برگزار کنم و این سوالو 

از دانشجوها بپرسم...
به شونم  زد  که همکالسیم  بودم  فکر  هنوز غرق 
و گفت: بدو سریع چائیتو بخور ساعت 6 کالس 

داریما...
بخورم  برداشتم   چائیمو  اومدم  خودم  به  سریع 
دچار  چایی  داغ��ی  از  گوارشم  سیستم  کل  که 

سوزش شد!!!!
واقعا این چایی های تریا چرا سرد نمیشن؟!!!؟! 
مشکل  این  بینم  می  دانشگاهو  رئیس  روزی  یه 

چاییارو باهاش درمیون میزارم...

حالم از وضع صورتم پیداست!
زخم پاشیده اند بر نمکم!

چند وقتیست خسته ام از خویش،
مثل دیوار های پرَتَرکم!

باید اینجا ُو روی این استیج،
مثل یک شاخه ےِ رطب باشم!

گرچه سخت است ، الاقل یک بار،
شاعری خوب و باادب باشم!

حرفی از نقِد بی جهت نزنم!
آمده امر : حرف بد نزنم!

حرف های صریح و بی پرده
مثل برنامه ےِ َنود نزنم!

صحبت از اینکه در کالس درس،
فکر من پیش اوست ، ممنوَعست!

باز خومیکنم به تنهایی!
رفتِن پیش دوست ممنوعست

صحبت از اینکه درس خواندن هم،
گرچه پاکی ، تو را پلید کند!!!

روزهایی به این قشنگی را،
لحظه ای درس ناپدید کند!!!

صحبت از اینکه حضرت استاد
هفته پیش بود ، یکشمبه؛

روبه من کرد و گفت: می افتی 
قطعا این درس را و گفتم به ....

بگذریم از حدیث درس و بحث،
نکته در این سخن فراوان است

گفت باید کمی ِز دانشگاه
که رئیسش همیشه پنهان است!

گرچه حاالت و وضع دانشگاه،
مثل پلدختر است و معموالن!

گوربابای هرچه درِد سر!
گوربابای نقد مسئوالن!

نیک بختم! مقیم بجنوردم!
وضع دانشکده به سامان است!

هرچه هم انتقاد گفته شده،
همگی تهمت است و هذیان است!

اندکی بس کنید ُغرُغر را ،
پرچم نقد را نیفرازید!

جای این حرف های بیهوده 
منتقدها! به خود بپردازید!

شکر ایزد به لطف وقِت کم،
َو به لطِف غذای کافوری،

فرجی شد وگرنه شعر من،
داشت می رفت جای ناجوری

...

شعر طنز دانشجویی

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟!

ویژه نامه علمی،فرهنگی،سیاسی گام پویا

مهدی عبایی


