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فکــر و عمــل دانشــجو در جامعــه بایــد منشــا تحــوالت عظیــم باشــد. همانطــور کــه شــهید دکتــر بهشــتی فرمــود:» دانشــجو مــوذن جامعــه اســت 
کــه اگــر خــواب بمانــد نمــاز امــت قضــا خواهــد شــد.« بــد بــه حــال مــردم شــهری کــه بــه ســبب خــواب دانشجویان شــان، درخــواب غفلــت بــه 

ســرببرند. اگــر کشــوری تصمیــم گرفــت آینــده و سرنوشــتش را خــودش بســازد، بایــد دانشــجوهای بصیــر و دانــا و مطلعــی داشــته باشــد. 
صــدای رســای عدالــت خواهــی، برقــراری قســط، ظلــم ســتیزی و حــق گیــری بــرای مظلــوم، از ناحیــه ی دانشــجو، ازمولفــه هــای تاثیــر گــذار 
ــن از  ــه شــدن خــون ســه ت ــه ریخت ــات رســیده اســت. ســال۱۳۳۲و واقع ــه اثب ــران اســامی ب ــن در جامعــه ی ای ــه ای اســت و ای در هــر جامع
ــی و مبارزاتــی ســال۱۳۵۷ و حضــور درجبهــه هــای جنــگ ۸ســاله هنــوز  ــات سیاســی و انقاب دانشــجویان دانشــگاه تهــران و حضــور در جریان

بــرای ملــت مــا فرامــوش نشــده اســت.
همینطــور بعــد از آن در عمر۴۰ســاله ی انقــاب اســامی، حضوردرعرصــه هــای نــوآوری هــای علمــی، ثبــت اختراعــات، دســتاوردهای پزشــکی،  

رشــدفرهنگی و شــرکت فعــال در جریــان انتخابــات و...همــه وهمــه نشــان از بیــداری ایــن قشــر در جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت.
دنبــال کننــدگان جریانــات سیاســی همچــون برجــام و FATF و بــه صــورت تحلیلــی و بــا بصیــرت همیــن موذنــان جامعــه ایــران اســامی بــوده 

. ند ا
اینــک ایــن مــوذن جامعــه، درجریــان تــرور شــخصیتهای اصلــی ایــن مرزوبــوم و تــرور دانشــمندان بــزرگ مــا ازســوی جبهــه ی باطلــی کــه بــرای 

همــگان مشــخص اســت کــه نــه فقــط بــه ســان، بلکــه عیــن ابلیــس بــزرگ زمــان اســت، نبایــد ســکون وســکوت درپیــش بگیــرد.
و اینــک ایــن صداســت کــه بایــد بلنــد شــود و بعــد از تحلیــل و بررســی دقیــق و منطقــی جوانــب ایــن ترورهــا، اوالً جــای خالــی ایــن شــهدا را بــا 
تــاش مجاهدانــه و شــب بیداری هــای ناشــی از کار بســیار و پرهیــز از تنبلــی  پرکنــد و ثانیــاً خواســتار انتقــام خــون شــهریاری ها و رضایی هــا 

ــود. ــم ها و...ش ــاج قاس ــا و ح وعلی محمدی ه
این صداست که می تواند امت اسامی را هم با خود همراه کند.

رسمقاله: منشأ  تحوالت عظیم
کوثر پاریزی
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بعــد از ظهــر جمعــه ۷ آذرمــاه ۱۳۹۹ صــدای 
رگبــار گلولــه و انفجــار مهیــب خــودرو در 
آبســرد دماونــد بــه گــوش رســید. خیلــی زود 
خبرگزاری هــا خبــر تــرور یکــی از دانشــمندان 
ایرانــی را مخابــره کردنــد. شــهید محســن 
ــی  ــته دفاع ــمندان برجس ــری زاده از دانش فخ
توســط  ایــن حادثــه  در  ایــران  هســته ای 

ــد. ــرور ش ــناس ت ــل ناش عوام
ــای  ــی ه ــه زن ــدی گمان ــای بع ــاعت ه در س
و  کیفیــت  بابــت  رســانه ها  در  بســیاری 
ــرور مطــرح شــد کــه همزمــان  دالیــل ایــن ت
ــای  ــز دغدغه ه ــه نی ــی جامع ــای عموم در فض

ــت. ــی برانگیخ فراوان
تــرور شــخصیت هــا در بیشــتر مواقــع پدیــده 
پیچیــده اســت، پــس نبایــد دربــاره آن کوچــه 
ــازاری تحلیــل کــرد و یــا بــه گمانه زنی هــای  ب

ژورنالیســتی کودکانــه قناعــت کــرد.
ــاره شــخصیت های  ــه درب ــی ک ــوم ترورهای عم
ــای  ــاز و کاره ــا س ــه ب ــورت گرفت ــی ص انقاب
ــوده  ــراه ب ــی هم ــی جاسوس ــده اطاعات پیچی
ــات در  ــات وزارت اطاع ــی از مقام ــت. یک اس
جلســه مــی گفت:گاهــی بیــش از ۱۵ ســرویس 
ــر روی  جاسوســی منطقــه ای و فرامنطقــه ای ب
ــات  ــادل اطاع ــا تب ــد و ب ــز دارن ــران تمرک ای
نظــام  علیــه  را  مشــترکی  همکاری هــای 

ــد. ــم میزنن ــامی رق اس
در عمــوم ترورهــای اخیــر مربعــی از همــکاری 
منافقیــن  آمریکایی هــا،  صهیونیســت ها، 
کــه  اســت  گرفتــه  شــکل  ســعودی ها  و 
بــر پیچیدگــی کار افــزوده و متاســفانه در 
ــوذ و  ــواردی از نف ــد و م ــای هدفمن ــرور ه ت
ــل  ــک عوام ــه کم ــز ب ــی نی ــای امنیت حفره ه
ــالیان  ــول س ــت. در ط ــتافته اس ــی ش جاسوس
ایــران همــواره  نفــوذ در  پدیــده  گذشــته 
ضربــات مهلکــی بــه پیکــره نظــام اســامی زده 

ــت. اس
ــات  ــا و اقدام ــی ه ــا جاسوس ــه ب ــرای مقابل ب
ــی  ــتگاه های اطاعات ــد دس ــی بای ــد امنیت ض
از قــوت باالیــی برخــوردار باشــند کــه دربــاره 
شــهید فخــری زاده متاســفانه ایــن امــر بســیار 
ضعیــف بــود چــون ایــن تــرور توســط ســاح 
ــد  ــس بای ــز انجــام شــده پ ــای بســیار مجه ه
وزارت اطاعــات در ایــن بــاره پاســخگو باشــد 
ــه  ــط چ ــه و توس ــا چگون ــاح ه ــن س ــه ای ک
کســانی وارد کشــور شــده اســت و همچنیــن 
ــا فخــری  ــه م ــود ک ــه ب ــل گفت ــو از قب نتانیاه
ــال  ــن ح ــا ای ــرد ب ــم ک ــرور خواهی زاده را ت
بازهــم اقدامــی بــرای حفاظــت بیشــتر از 
شــهید فخــری زاده انجــام نشــد. ایــن درحالــی 
اســت کــه دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 

گفــت: مــا بــه موضــوع تــرور اشــراف داشــتیم 
ــردن  ــر پیداک ــاوه ب ــا ع ــل م ــن دلی ــه همی ب
عامــان اصلــی تــرور بایــد بــه دنبــال عوامــل 
دیگــر نظیــر حفاظــت درســت از دانشــمندان 
ــتم  ــمنان در سیس ــوذ دش ــری از نف و جلوگی

ــم باشــیم. ــی خــود ه اطاعات
ــهید  ــن ش ــت ای ــا هوی ــئولین م ــی از مس برخ
ــوان دانشــمند  ــا عن ــد و از او ب ــان کردن را پنه
ــتند  ــر خواس ــا اگ ــد ت ــاد نکردن ــته ای ی هس
زمانــی بــه مذاکــره بــا آمریــکا بازگردنــد 
ــه  ــد ک ــرزنش نکنن ــا را س ــی آنه ــکار عموم اف
ــرور دانشــمندان هســته ای  ــا عوامــل ت شــما ب
خــود مذاکــره میکنیــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه همــه میداننــد شــهید فخــری زاده از 
بزرگتریــن دانشــمندان هســته ای ایــن کشــور 

ــت. ــوده اس ب
در زمینــه انتقــام خــون ایــن شــهید هــم بایــد 
ــام  ــا در بحــث انتق ــم م ــع عمــل کنی ــه موق ب
ــم  ــک ســیلی زدی خــون حــاج قاســم فقــط ی
ــه همیــن  ــم. ب ــًا آن را انجــام ندادی ــی کام ول
ــا یکــی  ــاره جــرات کــرد ت دلیــل دشــمن دوب
ــد و  ــرور کن ــا را ت ــم م ــخصیت های مه از ش
ــن شــهید درســت و  ــام خــون ای ــد در انتق بای
ــا ســوء اســتفاده ای  ــم ت ــع عمــل کنی ــه موق ب

ــرد. صــورت نگی

ابید سییل محکم تر بزنیم 
فاطمه اصلی بیگی
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ــران  ــامی ای ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
آذرمــاه۱۳۹۹ کلیــات طــرح »اقــدام راهبــردی 
بــرای لغــو تحریمهــا« را بــا ۲۵۱ رأی موافــق از 
ــد.  میــان ۲۶۰ نماینــده حاضــر تصویــب کردن
ــس  ــل ازآن در مجل ــن طــرح قب ــت ای دو فوری
ــرح  ــع ط ــود. در واق ــیده ب ــب رس ــه تصوی ب
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریــم هــا از مــاه 
ــده  ــرح ش ــس مط ــر در مجل ــته ت ــای گذش ه
ــد  ــن طــرح بع ــت ای ــا دو فوری ــوده اســت ام ب
از شــهادت دانشــمند هســته ای شــهید فخــری 
زاده بــرای موضــوع شــهادت ایــن شــهید 
ــرور  ــل ت ــدام متقاب ــوان اق ــه عن ــته ای و ب هس

ــب شــد. ــن شــهید مطــرح و تصوی ای
ــرح،  ــن ط ــده ی ای ــب کنن ــدگان تصوی نماین
در دفــاع ازطــرح تصویــب شــده،هدف آن 
ــر  ــکا و تغیی ــای آمری ــم ه ــا تحری ــه ب را مقابل
ــد. بعضــی دیگــر از  رفتــار غــرب مطــرح کردن
نماینــدگان در بررســی ایــن طــرح، بــه برجــام 
ــد کــه  ــد و اظهــار کردن ــی وارد کردن انتقادهای
ــرور شــهید فخــری زاده  ــود، ت ــر برجــام نب اگ

ــت. ــی گرف صــورت نم
ــزوم  ــر ل ــم ب ــان آن ه ــراز موافق ــی دیگ برخ
توقــف اجــرای پروتــکل الحاقــی تاکیــد داشــته 

انــد.
ــی  ــخص م ــران مش ــده ته ــارات نماین دراظه
ــی،  ــای روحان ــق توضیحــات آق ــه طب شــود ک
ــس  ــه آژان ــات ب ــترین اطاع درسال۱۳۸۲بیش
ــکل  ــه پروت ــل اینک ــه دلی ــت ب ــده اس داده ش

ــال آن  ــه دنب ــود و ب ــه شــده ب ــی پذیرفت الحاق
دسترســی بــه اماکــن نظامــی هــم داده شــده 
ــل  ــه قب ــت ک ــه اس ــده گفت ــن نماین ــود. ای ب
ــی  ــکل الحاق ــس پروت ــچ ک ــال ۱۳۸۲هی از س
ســال۱۳۹۲  در  امــا  و  اســت.  انپذیرفــه  را 
دسترســی بــه اماکــن حســاس کشــور را 
ــه خطــر بســیار جــدی در  ــد ک ــده ان پذیرفتن
ــن  ــت. بنابرای ــته ای اس ــی و هس ــاد نظام ابع
تقاضــای برخــی نمایندگان،توقــف اجــرای  

ــت. ــی اس ــکل الحاق پروت
 و امــا ایــن طــرح مخالفانــی هــم داشــته اســت 
کــه برخــی از مخالفــان، ایــن طــرح را واکنــش 
ــکا  ــات آمری ــا اقدام ــه ب ــرای مقابل ــی ب قاطع

نمیدانســتند.
و امــا مســئله ای کــه مطــرح اســت ایــن 
اســت کــه در دوران ریاســت جمهــوری رئیــس 
ــکا،  ــته آمری ــند نشس ــه مس ــازه ب ــور ت جمه
جــو بایدن،کــه طرفــدار و خواســتار مذاکــرات 
ــا در  ــده ای در کشــور م ــم ع ــوز ه اســت، هن
ــوری  ــم کش ــاس و مه ــای حس ــئولیت ه مس
ــا  خواســتار حــل و فصــل مشــکات کشــور ب
برجــام و مذاکــرات هســتند. و همچنــان قصــد 
خدمــت رســانی و پیشــرفت رســانی بــه کشــور 
ــر  ــرب را در س ــه غ ــت دادن ب ــق دس از طری

ــد. دارن
نمــی دانیــم در ادامــه ی بــی تدبیری هایشــان 
ــر ســر  ــد ب ــه قصــد دارن ــده ک ــا مان چــه باه

ملــت وکشــور بیاورنــد.

ــم دادن  ــه علیرغ ــتند ک ــی هس ــم بصیرتان ک
ــی  ــان آمریکای ــه جاسوس ــری ب ــات س اطاع
باعــث ریختــه شــدن خــون شــهید حــاج 
زاده  فخــری  شــهید  و  ســلیمانی  قاســم 
شــده اند و همچنــان مصــر بــه ادامــه کارهــای 
ــداً  ــی کــه اب ــدون تدبیرشــان هســتند و گوی ب
متوجــه نیســتند کــه چــه بــه بــار آورده انــد و 

ــزد. ــی گ ــان نم ــم ککش ــل ه اص
امــا ملــت و مجلــس اســامی مــا خــوب 
می دانــد کــه لحظــه ای غــرب را دوســت 
ــه ای محکــم  ــر اینکــه ضرب ــه مگ خــود نگرفت
و دردنــاک خــورده اســت. ایــن را تاریــخ بطــور 
ــم  ــه کنی ــا چ ــرده اســت. ام ــان ک ــی بی گویای
کــه برخــی ایــن را متوجــه نمــی شــوند و یــا 
بهتراســت بگوییــم نمــی خواهنــد متوجــه 

ــوند. بش
ماخواســتار رفتــار متقابــل در برابــر غــرب 
هســتیم و خــون حــاج قاســم هــا و فخــری زاده 

ــم. ــس بگیری ــد پ ــا را بای ه
ــکا  ــه آمری ــرای اینک ــتن را ب ــر نشس ــا منتظ م
ــکات  ــا مش ــردارد ی ــا را ب ــم ه ــد و تحری بیای
دیگــر مــا را حــل کنــد کاری عبــث مــی دانیم.

بســیار ســاده لوحانــه اســت تقاضاکــردن حل و 
فصــل گرانــی و تحریــم از قاتــان نخبگان مــان. 
بلــه دشــمن را دوســت پنداشــتن عیــن ســاده 

لوحــی برخی مســئولین اســت.

وقفه ی یب معنا 
کوثر پاریزی
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ــاق  ــش اتف ــال پی ــده س ــه هف ــب ب ــز قری پایی
ــران  ــته ای ای ــرات هس ــد مذاک ــادری در رون ن
رخ داد و بــر ســر مســئله ای توافــق شــد کــه 
ایــران را بــه حالــت اســتثنا در آورد. مهــر 
مــاه ۱۳۸۲ حســن روحانــی بــه عنــوان دبیــر 
ــه اتفــاق  وقــت شــورای  عالــی  امنیــت  ملــی ب
محمدجــواد ظریــف و دیگــران در دولــت دوم 
ــته ای  ــده هس ــئول پرون ــی مس ــد خاتم محم
ــه ۷۰  ــب ب ــدند. قری ــه ش ــرات مربوط و مذاک
ــه  ــازی ب ــران امتی ــد در ۹ آذر ۱۳۸۲ ای روز بع
طــرف غربــی داد کــه نظیــر آن در تاریــخ پــس 
ــران  ــود. ای ــابقه ب ــی س ــامی ب ــاب اس از انق
پروتــکل الحاقــی آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
ــن ســازمان از  ــت و نظــارت ای اتمــی را پذیرف
ــان کــه تمــام کشــور هــا شــامل  ــت پادم حال
آن می شــوند بــه حالــت اســتثنایی و عجیبــی 
ــا  ــی ســال ه ــد. البرادع ــران در آم ــص ای مخت
ــران را  ــدام ای ــن اق ــد در خاطــرات خــود ای بع
اعطــای یــک امتیــاز انحصــاری توصیــف کــرد. 

ــود؟ امــا پروتــکل الحاقــی چــه ب
یــک نــوع از نظــارت هــای آژانــس کــه پیشــتر 
تحــت عنــوان پادمــان از آن یاد کردیــم مربوط 
بــه راســتی آزمایــی کشــور هــا می باشــد. مثــا 
کشــوری کــه مدعــی اســت یــک تــن اورانیــوم 
ــا غنــای پنــج درصــد دارد بازرســان آژانــس  ب
حــق نظــارت و تاییــد ایــن ادعــا را دارنــد. امــا 

میوه های سعدآابد
استثناء شدن ایران با پذیرش پروتکل  الحاقی و بررسی نتایج اجرای آن

پروتــکل الحاقــی چــه نقشــی ایفــا می کنــد؟
شــاید حســن روحانــی هنگامــی کــه خاطــرات 
خــود را در کتــاب امنیــت ملــی و دیپلماســی 
هســته ای مرقــوم می کــرد گمــان نمی بــرد 
ــر ده  ــاوت ب ــواه قض ــت گ ــاب در نهای ــن کت ای
ــه  ــت خارج ــی او در سیاس ــش آفرین ــال نق س
چــه در زمــان محمــد خاتمــی و چــه در دولــت 

خــود او باشــد. 
ــت  ــته اس ــال ۸۳ نوش ــازه ی س ــی در ب روحان
ــد از  ــت بازدی ــس درخواس ــان آژان ــه بازرس ک
اماکنــی را داشــتند کــه ســرویس هــای غربــی 
مشــخص کــرده بــود! وی در جــای دیگــر 
ــکل  ــن پروت ــس از پذیرفت ــد پ ــاره می کن اش
الحاقــی ایــن نگرانــی در داخــل کشــور وجــود 
ــی  ــم بازرس ــت ه ــس و دول ــه مجل ــت ک داش
شــود. او همچنیــن نوشــته اســت کــه در ســال 
۸۳ مــا در موقعیتــی بودیــم کــه پروتــکل 
الحاقــی را پذیرفتــه بودیــم و مصاحبــه هــا بــا 

ــود ... ــده ب ــام ش ــمندان انج دانش
امــا بــاز گردیــم بــه ماهیــت پروتــکل الحاقــی 
ــه صــورت خاصــه یعنــی بازرســی هــا  کــه ب
بــه صــورت Anywhere , Anytime انجــام 
ــدس و  ــمول ح ــه مش ــل اینک ــه دلی ــود. ب ش
ــاره برنامــه هســته ای ایــران  گمــان هایــی درب
ــن  ــه ظ ــا ب ــت ام ــده اس ــا نش ــه ادع ــت ک اس
ــهادت  ــه ش ــه ب ــی، ک ــرویس غرب ــس و س آژان

حســن روحانــی تعییــن کننــده محل بازرســی 
ــان و  ــر زم ــده اســت. ه ــود آم ــه وج اســت، ب
هرجایــی کــه آژانــس احتمــال انجــام فعالیــت 
هســته ای را بدهــد بایــد مــورد بازرســی قــرار 
گیــرد حتــی دفتــر رئیــس جمهــور و مجلــس 
کــه سیاســتمداران نگــران بازرســی آن بودنــد! 
یــا ســایت هــا و مراکــز نظامــی کــه بــه 
گــزارش علــی اصغــر ســلطانی نماینــده وقــت 
ــی  ــز نظام ــار از مراک ــس ۲۶ ب ــران در آژان ای
ــه  ــا کنــون تجرب ــران، کــه هیــچ کشــوری ت ای
نکــرده اســت، بازدیــد شــد! و حتــی شبســتان 
حــرم امام رضــا)ع( ! ایــن قانــون پروتــکل 

ــی اســت.  الحاق

میــوه هــای مذاکــرات ســعد آبــاد بــرای 
طــرف غربــی در آن بــازه تقریبــا دو ســاله 
ــه واســطه  بیــش از حــد معمــول هــم شــد. ب
ــی بســیاری در  ــز نظام ــی مراک ــکل الحاق پروت
ــته ای  ــمندان هس ــد و دانش ــد ش ــران بازدی ای
ــا  ــس شناســایی شــدند.  ام ــران توســط آژان ای
مذاکــرات همچنــان ادامــه داشــت و نیــاز 
دســتاوردهای  از  زودهنــگام  اســتفاده  بــه 
ــد  ــا بع ــود. ســال ه ــاز انحصــاری نب ــن امتی ای
زمانــی کــه بــا نقــض عهــد اروپایــی هــا 
پرونــده هســته ای ایــران بــه شــورای امنیــت 
ــز در  ــران نی ــد ای ــتاده ش ــل فرس ــازمان مل س

مرضیه انبری
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واکنــش بــه ایــن کار پروتــکل الحاقــی را کنــار 
گذاشــت و اســتثنا بــودن ایــران بــرای آژانــس 
توســط تیــم مذاکــره کننــده ایرانــی انکار شــد 
ــران از  ــورداری ای ــت برخ ــرات در جه و مذاک
ــی  ــت. ط ــه یاف ــته ای ادام ــوق هس ــام حق تم
ــی  ــرف غرب ــتنکاف ط ــا اس ــا ب ــال ه ــن س ای
ــت  ــاالی بیس ــای ب ــا غن ــوم ب ــه ی اورانی از ارائ
درصــد کــه جــزء نیازهــای ایــران بــرای مــوارد 
دارویــی بــود، ســعید جلیلــی دبیــر وقــت 
شــورای  عالــی  امنیــت  ملــی ایــران بــه طــرف 
ــه  ــی ب ــی وعــده داد کــه دانشــمندان ایران غرب
تنهایــی بــه غنی ســازی بیســت درصــد دســت 
پیــدا می کننــد کــه بــا تمســخر ۶ کشــور 
ــاش  ــطه ت ــه واس ــران ب ــا ای ــد ام ــه ش مواج
شــهید شــهریاری بــه ایــن مهــم دســت 
یافــت و نیــازی بــه خریــد از خــارج از کشــور 
ــران  ــاری ای ــه پافش ــود. هنگام ــروج ارز نب و خ
بــر حــق هســته ای کــه آتیــه ی آن تولیــد بــرق 
در نیــروگاه بوشــهر و مــوارد دارویــی بیمــاران 
ــان آن  ــود زم ــران ب ــور ته ــرطانی در راکت س
ــتفاده  ــعدآباد اس ــای س ــه از میوه ه ــید ک رس
شــود تــا ایــران مجــددا وادار بــه اعطــای 
ــودن و  حقــوق انحصــاری و پذیــرش اســتثنا ب
ــد مایحتــاج از آن ســوی مــرز هــا شــود. خری

بــرای اینــکار الزم بــود اصــل برنامــه هســته ای 
مــورد هــدف واقــع شــود تــا کنــد و یــا نابــود 
گــردد و متعاقــب آن چنــد تــن از دانشــمندان 
هســته ای کشــور در دهــه هشــتاد بــه شــهادت 
ــت  ــا جدی ــا ب ــکاری ه ــد خراب ــیدند و رون رس
ــه در  ــا اینک ــد ت ــال میش ــر دنب ــف ناپذی وص
ــرات  ــی مذاک ــر ط ــار دیگ ــک ب ــود ی ــه ن ده
هســته ای، در دولــت روحانــی، پذیرش اســتثنا 
ــای  ــت در NPT) اعض ــم عضوی ــودن عارغ ب
ــته ای  ــه هس ــودن برنام ــز ب ــح آمی NPT صل
ایــن کشــور هــا بــه تاییــد رســیده اســت ( رخ 
داد و پروتــکل الحاقــی مجــددا پذیرفتــه شــد 
ــران در  ــی در ای ــر زمان ــا و ه ــر ج ــم ه و بازه
ــرای آژانــس هویــدا  یــک حبــاب شیشــه ای ب
شــد تــا آن طــور کــه حســن روحانــی نوشــت 

ســرویس هــای غربــی آژانــس را بــرای بازدیــد 
ــه  ــی ک ــد از هرجای ــد . بازدی ــی کنن ــط ده خ
گمــان کننــد فعالیــت هســته ای در حــال 
انجــام اســت حتــی زیــر پــای شــما بــه عنــوان 

ــی. ــر زمان ــب و در ه ــن مطل ــده ای خوانن

ــی  ــود شمس ــه ن ــای ده ــا در انته ــون م اکن
ــدی  ــا بدعه ــاره ب ــه دوب ــی ک ــتیم درحال هس
ــران  ــرات مســدود شــده و ای ــا مســیر مذاک ه
ــا  ــازش ب ــرار دارد. راه س ــی ق ــاز در دو راه ب
دولــت آمریــکا و بــه تبــع آن هم پیمانــان 
ــه شــرایط ســال  ــا راه بازگشــت ب اروپایــی و ی
ــی نشــده  ــعدآباد خال ــوه  س ــبد می ــا س ۹۲. ام
ــه تعویــق  ــرای مســدود کــردن راه دوم و ب و ب
ــران  ــت ای ــکان بازگش ــاله ام ــن چندس انداخت
بــه ســال ۹۲ الزم اســت پــدر یــک صنعــت از 
پــا درآیــد و در جمعــه ی ســیاه دیگــری شــهید 
ــین پور،  ــهیدان حس ــه ش ــز ب ــری زاده نی فخ
، شــهریاری  نــژاد  احمدی روشــن، رضایــی 
او  پیوســت. درحالــی کــه  و علی محمــدی 
ــس  ــرای آژان ــان ب ــایر فیزیکدان ــد س ــز مانن نی
شــناخته شــده بــود و بــرای کــوک کننــدگان 
ــی  ــتی یعن ــم صهیونیس ــرای رژی ــس و ب آژان
ــس  ــش پلی ــه نق ــی ک ــرف غرب ــار ط ــگ ه س
بــد را مــادام العمــر بــه عهــده دارد و نتانیاهــو 
بارهــا از محســن فخــری زاده و هــدف حــذف 
ــا  ــود و نهایت ــرده ب ــا ک ــرایی ه ــخن س او س
محافظــت  بدونــه  ایــران  ای  پــدر هســته 
ــه  ــه حتــی یــک ماشــین ضدگلول خــاص بدون

ــی  ــتگاه اطاعات ــدن دس ــاس ش ــه حس و بدون
ــواب خرگوشــی  ــت او و در خ ــه امنی کشــور ب
ــپاه  ــات س ــازمان اطاع ــات و س وزارت اطاع
پاســداران و کســان دیگــر عصــر آن جمعــه ی 
ــه معــراج رفــت ... ــد ب شــوم در آغــوش دماون

و یــک عامــت ســوال در ذهــن هــا باقــی ماند!  
ــا  ــال ۸۳ ب ــای س ــه ه ــه مصاحب ــم رابط آن ه
هویــدا شــدن هویت فخــری زاده و همــکاران او 
بــرای طــرف هــای خارجــی اســت. درحالی که 
رژیــم صهیونیســتی در هــر شــرایطی ســعی در 
نفــوذ اطاعاتــی بــه ایــران دارد و مــا واقــف بــه 
نقــص هــای زیــاد در وزارت اطاعــات هســتیم 
مشــخص نیســت بــر اســاس چــه منطــق 
ــته ای را در  ــمندان هس ــد دانش ــه ای بای ابلهان
ــش  ــه نمای ــس ب ــان آژان ــرای بازرس ــن ب ویتری
گذاشــت. تــا پــروژه ی شناســایی نقــاط ضعــف 
و قــوت ایــران بــرای طــرف غربــی ســریع تــر 

انجــام شــود!

ــراری  ــروه تک ــا گ ــه ب ــود ک ــران ب ــاره ای و دوب
مذاکــره کننــده خــود اســتثنا بــودن را پذیرفت 
ــرای جاسوســان  و درهــای زمــان و مــکان را ب
ــی کــه  ــاز کــرد و درحال ــازرس ب در پوشــش ب
ــای  ــال ه ــام س ــی در تم ــرف غرب ــه ی ط روی
و  تــرور  و  هــا  تحریــم  اســتمرار  گذشــته 
خرابــکاری هایــی قبیــل آن چــه در نطنــز 
ــودن را  ــتثنا ب ــا اس ــران فع ــوده ای رخ داد ب
پذیرفتــه اســت تــا دوبــاره تنهــا طــرف کوتــاه 
ــد  ــهید بده ــم ش ــد و ه ــع باش ــده از مواض آم
ــا ۱۲  ــد او نشــود و اوبامــا ب و هــم چیــزی عای
فرمــان تحریمــی کــه در حــوزه اختیــارات 
ــا ۳  ــپ ب ــت و ترام ــکا اس ــس جمهورآمری رئی
ــم  ــر رویکــرد افزایــش تحری ــان همــواره ب فرم
ــئولین  ــه مس ــی ک ــد، درحال ــه بدهن ــا ادام ه
ــگ ســیمان  ــه رن ــراژدی هســته ای ب ــی ت ایران
رقــم زده انــد و بــرای بازگشــت بــه ســال ۹۲ 
شــاید عمــر یــک دولــت بایــد صــرف شــود ... 
ــته  ــه گذش ــت صــرف بازگشــت ب ــده مل و آین

ــردد. گ
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چالش تغییر حیات جنبش دانشجویی
تاثیر صدای دانشجو در جریانات سیاسی کشور از انقالب تاکنون 

ــه   ــرد ک ــی ک ــان م ــی گم ــر کس ــاید کمت ش
ــاه ۱۳۳۲ ،  ــم آذر م ــروب  یک ــا غ ــوع ت از طل
ــیمرغ  ــران س ــگاه ته ــی دانش ــکده فن در دانش
ــدی  ــه امی ــوند، ک ــد ش ــین متول ــی آتش های
ــود.  ــرای رویــت ســپیده ی صبــح خواهنــد ب ب
ــی  ــی میهمــان آمریکای ــه قربان ــی ک ســه جوان
محمدرضــا پهلــوی شــدند تــا صــدای هــر نــوع 
اعتراضــی خامــوش گــردد و آن ســه جــوان در 
خــون خــود غلتیدنــد و دانشــکده فنــی تهــران 
ــا از آن  ــد ام ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ب
ــه دانشــجویان پیــرو  شــب؛ میراثــی گرانبهــا ب
خــط امــام رســید کــه تاکنــون ادامــه داشــته 
ــوش نشــدن  ــم خام ــد داشــت و آن ه و خواه
فریــاد خونیــن اعتــراض بــه مداخــات آمریکا و 
بیگانــگان اســت. امــا ســوال ایــن اســت کــه آیا 
هنــوز هــم صــدای دانشــجویان و تشــکل هــای 

ــات سیاســی و فرهنگــی  دانشــجویی در جریان
ــان  ــوز هــم جری ــا هن کشــور تاثیــری دارد؟ آی
ــل  ــای اصی ــان ه ــا آرم ــبتی ب ــجویی نس دانش
انقــاب دارد؟ تشــکل هــای دانشــجویی تــا چه 
ــکات  ــائل و مش ــد در مس ــته ان ــدازه توانس ان
مــردم و جامعــه خویــش نقــش آفرینــی کنند؟ 
مــردم بــه چــه انــدازه بــا جنبــش دانشــجویی 
ــای  ــکل ه ــد و تش ــاط دارن ــرد آن ارتب و کارک
ــردم  ــه ی م ــت عام ــورد مقبولی ــجویی م دانش
هســتند؟ ایــن هــا ســواالتی اســت کــه از 
روزهــای نخســت آذر امســال در ذهنــم نقــش 
مــی بســت، ســعی کــردم فعالیــت هــای اخیــر 
ــش دانشــجویی را بررســی  ــا و جنب تشــکل ه
و مــورد بازبینــی قــرار دهــم، نکتــه حائــز 
ــا افزایــش و تعــدد  ــن اســت کــه ب اهمیــت ای
دانشــگاه هــا ودانشــجویان در سراســر کشــور، 

ــالهای  ــبت س ــه نس ــر ب ــردم دیگ ــه ی م عام
ــرد  ــا و عملک ــرف ه ــه ح ــی ب ــته اهمیت گذش
ــا  ــن روزه ــد ای ــجویی نمیدهن ــش دانش جنب
ــت در  ــدم مقبولی ــا ع ــجویی ب ــش دانش جنب
ــت... و آن  ــه اس ــردم مواج ــه ی م ــان عام می
جایــگاه ســالهای گذشــته را دیگــر دارا نیســت!

شــاید ایــن روزهــا بشــود فعالیت هــای جنبش 
ــری مســائل کشــور  ــی نگ دانشــجویی را از کل
در گذشــته بــه مســئله محــوری و جزئــی 
نگــری  حــل ریشــه ای مشــکات جامعــه دیــد 
و شــرح داد. ازســالهای گذشــته دانشــجویان و 
ــر  تشــکل هــای دانشــجویی ســعی و تــاش ب
ــا  ادامــه دادن راه پــدران خویــش دارنــد امــا ب
رویکــردی متفــاوت، میتــوان گفــت کــه آرمــان 
ــان راه اســت.  ــان هســت و راه هم ــان آرم هم
ــی  ــان اجتماع ــک جری ــجویی ی ــش دانش جنب

مائده نیساری
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا )س( در صفحات مجازي:

ــی  ــان هــای اجتماعــی هــم زمان اســت و جری
ــوند  ــرو می ش ــی روب ــی عدالت ــک ب ــا ی ــه ب ک
تــاش میکننــد تــا برایــن بــی عدالتــی 
و نابرابــری چیــره شــوند، چــون آنهــا بــه 
ــد.  ــی نگرن ــان م ــک آرم ــق ی ــبرد و تحق پیش
یکــی از آســیب هایی کــه جنبــش دانشــجویی 
بــا آن مواجــه شــد تمرکــز و فعالیــت در عرصه 
سیاســت بــود یعنــی جنبــش دانشــجویی بــه 
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه در حوزه ه ــای اینک ج
اجتماعــی،  آســیب های  ســامت،  حــوزه 
و  مســکن  اقتصــاد،  صنعــت،  کشــاورزی، 
ازدواج جوانــان نقــش آفرینــی کنــد فقــط بــه 
ــه  ــه در دو س عرصــه سیاســت پرداخــت؛ البت
ســال اخیــر شــاهد آن هســتیم  کــه فعــاالن 
ــر کار را  ــئله محورت ــجویی مس ــش دانش جنب
ــود را در  ــت خ ــی فعالی ــد یعن ــش می برن پی
ــر  ــای تخصصی ت ــه فعالیت ه حــوزه سیاســی ب
ــاء بخشــیدند. در  ــف ارتق ــای مختل در عرصه ه
ــائل  ــه مس ــد ک ــش می آم ــی پی ــته گاه گذش
اساســی کشــور مغفــول می مانــد، امــا مســائل 
ــه  ــی ب ــت داخل ــوزه سیاس ــروری ح ــر ض غی
ــل  ــجویی تبدی ــش دانش ــی جنب ــئله اصل مس
ــدی  ــی ج ــکال خیل ــک اش ــن ی ــد و ای می ش
بــود. بــا ایــن وجــود ورود جنبــش دانشــجویی 
ــا رویکــرد مســئله محــوری باعــث شــد کــه  ب
فعــاالن دانشــجویی مقــداری جدی تــر در 
حــوزه مســائل اساســی جامعــه ورود پیــدا 
کننــد. از نقــاط قــوت ایــن روزهــای جنبــش 
ــه مطالبــه گــری هــای  دانشــجویی میتــوان ب
اخیــر ایــن جریــان در مســائل مختلــف کشــور 
اشــاره کــرد جنبشــی کــه از دل خــود مــردم 
ــه ی  ــال عام ــورد اقب ــده باشــد الجــرم م برآم
ــاط  ــن ارتب ــت و ای ــد گرف ــرار خواه ــردم ق م
ــه مقبولیــت  ــد هــم ب ــه میتوان ــه جامع ــا بدن ب
ــود  ــا خ ــه ارتق ــم ب ــجویی و ه ــش دانش جنب
ایــن جریــان کمــک کنــد. جنبــش دانشــجویی 
متشــکل از خــود دانشــجویان دانشــگاه هــای 
دانشــجویان  همیــن  کــه  اســت  مختلــف 
عضــوی از خانــواده و جامعــه هســتند کــه یکی 

ــش  ــم جنب ــی و مه ــای اساس ــیل ه از پتانس
ــجویی در  ــش دانش ــوند. جنب ــوب میش محس
ســالهای اخیــر ســعی بــر ارائــه برنامــه و 
ــی،  ــای فرهنگ ــوزه ه ــی درح ــکار تخصص راه
اقتصادی،روابــط بیــن الملل و مســائل سیاســی 
کشــور داشــته اســت. مســائل مهمــی همچــون 
عدالتخواهــی در مباحــث آموزشــی و کارگــری 
ــه، هپکــو، هفــت ســنگان ،  ــد هفــت تپ همانن
ــد  ــک و مســائل فرهنگــی مانن ــه، ده ون غیزانی
ــان  ــر زن ــور موث ــان، حض ــهیل ازدواج جوان تس
ــی  ــرام قانون ــه و ح ــف جامع ــائل مختل در مس
ــا در شــبکه  ــدی ه ــه مســائل شــرط بن ــه ب ک
هــای مجــازی میپرداخــت را شــاهد هســتیم، 
ــردم  ــادوش م ــجویان دوش ــا دانش ــن روزه ای
ــان و  ــدای محروم ــد و ص ــای کار آمدن ــه پ ب
دانشــجویی  جنبــش  شــدند.  مســتضعفان 
همچنــان دغدغــه آرمــان هــای اصیــل انقــاب 
همچــون عدالــت، استکبارســتیزی و مقابلــه بــا 
ــردرگمی اســت   ــار س ــا دچ ــکا را دارد، ام آمری
نمــی دانــد کــه چگونــه بایــد استکبارســتیزی 
خــود را حفــظ کنــد و چگونــه باید در راســتای 
پیگیــری و تحقــق عدالــت گام بــردارد.  جریان 
ــی  ــای خوب ــم دغدغه ه ــی رغ ــجویی عل دانش
کــه نســبت بــه مســائل مــردم دارد نیــاز مبــرم  
ــه گفتمــان ســازی و فضاســازی  و  دارد کــه ب
تغییــر رویکــرد پرداختــن بــه مســائل جامعــه 
ــدا  ــت پی ــی جه ــت عموم ــا خواس ــردازد ت بپ
کنــد همچنیــن در بعضــی از مواقــع  هــم 
ممکــن اســت دغدغــه جریــان دانشــجویی نــه 
بــا خواســت مــردم و نــه بــا نیــاز واقعــی آن هــا 
ــا و  ــس پیگیری ه ــد. جن ــته باش ــق نداش تطبی
مــدل کاری جریــان دانشــجویی از مدت هــا 
قبــل تغییــر آنچنانــی نکــرده البتــه در بعضــی 
از  تشــکل هــا کارهــای کوچــک و موثــری در 
ــا  ــه، ام ــان دانشــجویی شــکل گرفت ــه جری بدن
ــام  ــجویی انج ــان دانش ــه جری ــس کاری ک جن
می دهــد تقریبــا بــا یــک ســری فرم هــای 
ــای  ــه فرم ه ــت ک ــت اس ــائل ثاب ــت و مس ثاب
ثابــت از جنــس تجمــع، بیانیــه و نامــه هســتند 

ــگاه  ــک ن ــه ی ــت ک ــن هس ــد ای ــه نیازمن ک
ــان مســائل داشــته باشــند  ــه بی ــری ب ــژه ت وی
و ریشــه ای تــر بــه مســئله هــای جامعــه ورود 
ــد و انعــکاس صــدای جامعــه خــود  ــدا کنن پی
باشــد. دانشــجویان در گذشــته تعدادشــان 
ــودن  ــدک ب ــن ان ــود و همی ــدک ب ــیار ان بس
جمــع دانشــجویان باعــث شــده بــود کــه آنهــا 
مرجعیــت علمــی بــرای مــردم داشــته باشــند 
ــادی از  ــتره ی زی ــه گس ــال ک ــی الح ــی ف ول
جوانــان دانشــجو هســتند چنیــن مــوردی 
صــدق نمیکنــد، بنابرایــن چیــزی کــه بســیار 
ــم و  ــت هســت جــدا از کســب عل ــز اهمی حائ
دانــش در زمینــه هــای فرهنگی و سیاســی و ... 
بایــد رویکــرد فعالیــت هــای خــود را متناســب 
ــه  ــد ک ــعی کنن ــد و س ــر دهن ــان تغیی ــا زم ب
ــوند و  ــک ش ــردم نزدی ــردم و درد دل م ــه م ب
ــن روزهــا  صــدای آنهــا باشــند خصوصــا در ای
دانشــگاه  بنــد  و  قیــد  در  دانشــجوها  کــه 
نیســتند و بایــد در فعالیــت هــای مــردم 
ــه  ــه متشــکل از بدن ــی ک ــوری و اجتماعات مح
ی خــود جامعــه اســت فعالیــت هــای بیشــتری 
را انجــام دهنــد و بــا مــردم در تعامــل و ارتباط 
بیشــتری باشــند. از حالــت هــای گفتمانــی کــه 
صرفــا بــه عنــوان یــک شــعار یــا یــک رویکــرد 
یــک ســاله در پیــش گرفتنــد، فاصلــه بگیرنــد 
و آن چیــزی کــه مــردم انتظــار دارنــد را دنبــال 
ــب کارهــای  ــه قال ــت آن رســیده ک ــد. وق کنن
ــد و در  ــر یاب ــجویی تغیی ــای دانش ــکل ه تش
ــه قالــب  ــد  ب راســتای آرمــان هایــی کــه دارن
هایــی تبدیــل شــود کــه بــرای مــردم و عامــه 
ی جامعــه قابــل فهــم و درک شــود. بــا تمــام 
ایــن اوصــاف دانشــگاه و دانشــجو کســی اســت 
ــدارد  ــی ن ــزب و جناح ــه ح ــتگی ب ــه وابس ک
ــردم  ــه م ــود را ب ــدد خ ــه مج ــت ک و الزم اس
ــف  ــای ک ــت ه ــق فعالی ــد، از طری ــات کن اثب
میدانــی بــه مــردم نزدیــک و وارد گفتگــو شــود 
ــرای بهتــر  ــه فکــر جامعــه خــود باشــد و ب و ب

ــد.  ــاش کن ــش ت ــه ی خوی شــدن جامع


