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بــرای فعــاالن عرصــه جنبش دانشــجویی ، دیــدار با مقــام معظم 
رهبــری یکــی از دلچســب ترین اتفاقات دوران دانشــجویی اســت 
کــه هرســال قبــل از شــروع مــاه رمضــان انتظــارش را می کشــند 
ــره تکــراری  ــد. گرچــه ، چه ــش لحظــه شــماری می کنن و برای
برخــی از دانشــجویان که حســینیه امــام خمینی )ره( را ســرقفلی 
خــود می داننــد و بــه لحــاظ تکثــر حضــور در دیدارهــای 
پی در پــی ســابقه ای برابــر بــا عمــر ده ســاله جریــان دانشــجویی 
دارنــد منجــر بــه ناراحتی دانشــجویان تــازه وارد مــی شــوند ، امــا 
ــه اصــل قضیــه خدشــه ای وارد  هیــچ کــدام از ایــن حواشــی ب
ــام  ــاوت از تم ــا متف ــداری تقریب ــن دی ــس چنی ــازد. جن نمی س
دیدارهــای رهبــری اســت. بایــد دانشــجو باشــید و تجربــه کــرده 
باشــید تــا تلفیــق میان عشــق و دلتنگی چنیــن دیــداری را درک 
ــا  ــا رهبــری دیــدار عاشــق اســت ب کنیــد! دیــدار دانشــجویان ب
معشــوق ، دیــدار فرزنــدی اســت کــه بــه شــوق روی پــدر معنای 
ــا تمــام وجــودش درک می کنــد و  واقعــی کلمــه »انتظــار« را ب
فکــر نشســتن بــر روی زیراندازهــای حصیــری و چشــم دوختــن 
بــه ســاعت حســینیه امــام خمینــی و ســردادن شــعارهای »ای 
پســر فاطمــه منتظــر تــو هســتیم« ده ها خاطــره برایــش تداعی 
ــرای  ــی ب ــد کــه جوان ــن کشــور را می بینی می ســازد. کجــای ای
دیــدن مســئولی لحظــه شــماری کنــد ، انتظــار بکشــد و اشــک 
بریــزد؟ حتــی در پیشــرفته تریــن کشــورهای جهــان کــه نــان 
دموکراســی را می خوردنــد و شــعار آزادی بیــان و آزادی عقیــده 

را بــه یــدک می کشــند نظیــر چنیــن دیــداری وجــود نــدارد. در 
داخــل هــم ، کســانی کــه درک صحیحــی از فضــای صمیمــی 
ــاور  ــا ب ــد ســخت اســت ت ــاب ندارن ــر انق ــا رهب دانشــجویان ب
کننــد می تــوان اینگونــه صریــح و بــی پــرده ارکان حکومــت را 
ــه میــان آورد. این جــا  ــه نقــد کشــید و از مشــکات ســخن ب ب
کــه باشــی دلــت محکــم اســت هرچــه کــه بخواهــی مــی توانــی 
نقــد کنــی! بســیاری از تشــکل هــای دولــت ســاخته هرســال بــه 
ــد.  ــوال می برن ــاس آن را زیرس ــد و از اس ــری می تازن ــدار رهب دی
ــور  ــخص مح ــات ش ــه موضوع ــه ب ــرادی ک ــن اف ــرای چنی ب
ــدان  ــه چن ــوای جلس ــور محت ــن مح ــه مت ــد و ن ــگاه می کنن ن
ــان تمامــی دیــدار خاصــه  ــگاه آن ــدارد. چراکــه در ن اهمیتــی ن
در دانشــجویانی اســت کــه در محضــر رهبــر انقــاب ســخنرانی 
ــد  ــه حــال می فهمیدن ــا ب ــد ت ــن صــورت بای ــد. درغیرای می کنن
ــر از حــرف  کــه بســیاری از نقدهــا و مطالبــات ســخت گیرانه ت
هایــی اســت کــه قــرار اســت توســط هم فکرهایشــان در جلســه 
مطــرح شــود. ایــن افــراد همیشــه معتــرض رقابــت هــای بیــن 
ــد  ــانند و نمی دانن ــی کش ــام م ــینیه ام ــا حس ــکیاتی را ت تش
کــه در یــک فرصــت چندســاعته امــکان بیــان همــه مشــکات 
وجــود نــدارد. ایــن دوســتان هنــوز نفهمیده انــد کــه »آقاجــان« 
ــه  ــت ن ــراز ادب اس ــون از روی اب ــت تریب ــجو پش ــن دانش گفت
تملــق و چاپلوســی! درحالــی کــه بســیاری از مســئوالن کشــور 
بــا سوءاســتفاده از مفهــوم مصلحــت عمومــی و بــا گفتــن ایــن 
جملــه کــه »پرداختــن بــه فــان مســئله بــه مصلحــت کشــور 
نیســت! « از انجــام وظایفشــان ســر بــاز می زننــد ، یکــی از نقاط 
قــوت دیــدار دیــروز مرزبنــدی صحیــح تشــکل های دانشــجویی 
ــه قــول دکتــر  ــود. ب ــا واقعــه مصلحت اندیشــی و واقع گرایــی ب ب

شــریعتی کــه می گفــت: هیــچ مصلحتی باالتــر از حقیقت نیســت 
ــا تنبیــه  ،  دانشــجویان هــم بی آنکــه ترســی از اخــراج ، توبیــخ ی
داشــته باشــند آزادانــه و درکمــال احتــرام بــه ریز و درشــت مســائل 
نقــد کردنــد و برایشــان هــم فرقــی نداشــت کــه موردنقــد دســتگاه 

دولتــی اســت یــا نهــادی ذیــل باالتریــن مقــام رســمی کشــور.
امســال علی رغــم اینکــه دیــدار بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد 
امــا دانشــجویان بــا همــان حــس و حــال هــای همیشــگی بــه 
اســتقبال از رهبــر معظــم انقــاب آمدنــد و بــه ایــراد نظرتشــان 
پرداختنــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه امســال بــه خاطــر رعایــت 
مســائل بهداشــتی از فضــای معنــوی حســینیه امام خمینــی )ره( 
محــروم شــدیم امــا بیانــات مرادمــان آن قــدر دلنشــین بــود کــه 
ــدار حضــوری را برایمــان شــیرین ســاخت. در  ــم و غصــه دی غ
ــان  ــد گفــت کــه متاســفانه جری یــک آسیب شناســی کلــی بای
دانشــجویی در ســال هــای اخیــر دچــار ســطحی نگــری شــده 
اســت. مســئله ای کــه دیــروز هــم رهبــری بــدان تاکید داشــتند 
، مطالبه گــری توامــان بــا ارائــه پیشــنهاد و راهــکار اســت واگرنــه 
بیــان حرف هــای کلــی و انتزاعــی دردی از نظــام مســائل کشــور 
ــای  ــه معن ــو ب ــک س ــری از ی ــطحی نگ ــد. س ــل نمی کن را ح
ــور و از  ــت دار کش ــائل غیراولوی ــکات و مس ــه مش ــن ب پرداخت
ــرای حــل  ــه زا ب ــی و هزین ــه راهکارهــای غیرعمل ــک ســو ارائ ی
ــدگان  ــال ، پیشــنهاد یکــی از نماین ــوان مث ــه عن آن هاســت. ب
ــرای حــل مشــکل اطاع رســانی و  اتحادیــه هــای دانشــجویی ب
شــفافیت در ســازمان صداوســیما ایجــاد شــورایی تحــت عنــوان 
ــی کــه می دانیــم  ــود. درحال ــی اطــاع رســانی« ب »شــورای عال
ایجــاد نهادهــای مــوازی و اضافــه کــردن ســاختار بــه ســاختار 
خــود منجــر بــه بــروز آســیب هــا و مشــکات دیگــری خواهــد 

ــازی  ــل خصوصی س ــده مث ــرح ش ــث مط ــی از مباح ــد. برخ ش
هــم بازتکــرار همــان حرف هایــی بــود کــه نماینــدگان جریــان 
دانشــجویی ســال های گذشــته بــدان پرداختــه بودنــد و امســال 
در پوســتین مدرنیتــه و تغییــر ادبیــات روایــی بــه محضــر رهبــر 
انقــاب ارائــه گردیــد. حضــرت آقــا هــم بــه صــورت ضمنــی بــه 
ایــن مســئله اشــاره کردنــد و فرمودنــد کــه از بیــان حرف هــای 
تکــراری و مطالبــی که پاســخ آن ها در گذشــته داده شــده اســت 

اجتنــاب کنیــد.
بــه نظــر مــن هســته ســخت جریــان دانشــجویی دربرگیرنــده 
ــان  ــری و آرم ــم آزاداندیشــی ، مطالبه گ ــه بســیار مه ســه مولف
ــه داشــتن  ــد ب خواهــی اســت کــه تشــکل های دانشــجویی بای
آن افتخــار کننــد. وجــه افتــراق جریــان دانشــجویی بــا احــزاب 
سیاســی نیــز در همیــن روحیــه نــاب دوران جوانــی نهفته اســت 
، چراکــه دانشــجو قــادر اســت بــا کمتریــن تعلقــات خاطــر بــه 
مســائل مــادی و بــا نــگاه ارزشــی بــه حــل مشــکات نــگاه کند ، 
تحلیــل کنــد و درنهایــت وارد میــدان عمــل شــود . حــال آن کــه 
عمــده فعالیــت احــزاب سیاســی ناظــر به گرفتــن امتیاز و ســهم 
خواهــی از زنجیــره قــدرت اســت. در ایــن راه اجــر کســانی کــه 
ــرای پیشــبرد اهــداف انقــاب اســامی وارد  ــا نیــت الهــی و ب ب
فضــای جریــان دانشــجویی می شــوند بیــش از دیگــران اســت. 
دانشــجویانی کــه در محیــط داخــل و خــارج دانشــگاه بــی آن که 
چشم داشــتی بــه کســب قــدرت و مســائل مــادی داشــته باشــند 

خودشــان را بــرای انقــاب اســامی هزینــه می کننــد.
بــه همیــن جهــت دیــدار دانشــجویان بــا رهبر انقــاب مصــداق بارز 
»شــفافیت« در عرصــه حکمرانی کشــور اســت! شــفافیت در عرصه 
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ویــژه  نـــامه
دیــدار رهبــری

هــر ســاله دیــدار دانشــجویان بــا عالــی تریــن رکــن جمهــوری 
اســامی در مــاه مبــارک رمضــان انگیــزه ی فعالیــت پــر شــور 
ــق  ــور تزری ــجویی کش ــش دانش ــای جنب ــری را در رگ ه ت

میکنــد .
ــجویی ،  ــای دانش ــرم فض ــگ ن ــربازان جن ــدار س ــن دی  در ای
ــده کل  ــور فرمان ــم حض ــود را تقدی ــاله خ ــک س ــرد ی عملک
قــوا کــرده و بــا اســتفاده از بیانــات ایشــان در جهــت حصــول 
ــد . ــاش میکنن ــوری اســامی ت ــدس جمه ــای مق ــان ه آرم

میتــوان گفــت ایــن بزرگتریــن اجتمــاع ســلیقه هــای مختلــف 
دانشــجویی و همچنیــن آزاد تریــن دیدار دانشــجویی بــا ارکان 
حکومتیســت و بــه نظــر میرســد نتایــج بــر آمــده از، آن نقــش 
ــا  ــگاه ایف ــطح دانش ــا در س ــکل ه ــدت تش ــری در وح موث

میکنــد . 
ــه  ــده ب ــوی فرمان ــا از س ــار ه ــا ب ــال ه ــن س ــه ای ــی ک نقش
نیــرو هــا گوشــزد میشــود . در کنــار وحــدت ســلیقه هــا در 
میــان تشــکل هــا ، جــذب افــراد معتقــد بــه مبانــی انقــاب 
ــلیقه  ــاف س ــود اخت ــا وج ــاب ب ــه ی انق ــش جبه و افزای
ــای  ــه ی تشــکل ه ــودن جبه ــی ب ــده ی یک ــا نشــان دهن ه
انقابــی در دانشــگاه هاســت؛ اختــاف نظــر و تفــاوت ســلیقه 
ــظ و گســترش  ــی حف ــی یعن ــدف اصل ــه ه ــه ب ــی ک ــا زمان ت
نظــام جمهــوری اســامی، خدشــه ای وارد نکنــد مانــع جــذب 
و همــکاری نیســت . جوانــان مهــم تریــن موتور حیــات جامعه 

ــز هســت . ــورد توجــه دشــمنان نی ــن موضــوع م ــد و ای ان
در ایــن میــان هســتند افــرادی کــه بــا ایجــاد دو دلــی و تردیــد 
ــن  ــی انقــاب ســعی در اختــاف افکنــی در میــان ای ،در مبان
جبهــه ی بــه هــم پیوســته دارنــد . تاکیــد رهبــر انقــاب بــه 

صراحــت و قــوت در رفتــار بــا ایــن طیــف نشــان دهنــده حضور 
دشــمن بــرای ایجــاد نفــاق در میان زنجیــره ی متصــل تفکرات 
ــع ایجــاد ایــن نفــاق  شــناخت  دانشــجویان اســت و تنهــا مان

صحیــح و تقویــت مبانــی انقــاب در دانشــجویان اســت .
چنــد ســالی هســت کــه در مقابــل مطالبــات تنــد دانشــجویان 
ــم  ــل عظی ــن خی ــاری از ای ــر و بردب ــا صب ــاب ب ــر انق ، رهب
دانشــجویی راهــکار هایــی را بــرای خــروج از وضــع نامطلــوب 
توصیــف شــده توســط دانشــجویان درخواســت میکنــد . ایــن 
ــد  ــه ی ورود نســل جدی ــد مقدم ــی میتوان ــه جوانگرای ــگاه ب ن
بــه عرصــه تصمیــم گیــری و بــار مســئولیت خطیــر بــر دوش 
ــع میتــوان گفــت ،کلیــد حــل  ــه واق نســل حاضــر باشــد و ب
ــان  ــن جوان ــت همی ــز در دس ــور نی ــائل کش ــیاری از مس بس
ــان  ــه وضــع موجــود از زب ــادات ب ــان انتق ــن بی اســت؛ بنابرای
ــه  ــر جلس ــکار، از تاثی ــراد راه ــدون ای ــرم ب ــگ ن ــران جن افس
ــر ســایر ارکان میکاهــد ؛کمااینکــه گاهــی انتقــادات از روی  ب
عــدم اطــاع باشــد . امســال در کنــار ایــن انتقــادات موثــر و 
راهگشــا ،شــاهد بیــان راهــکار هــای در خــور تفکــری بودیــم 
کــه از نــکات مثبــت ایــن جلســه اســت و نشــان میدهــد کــه 
ــد؛  ــر شــده ان ــا ت ــر و پوی ــال ت جنبــش هــای دانشــجویی فع
ــه  ــدن فاصل ــی ش ــا عملیات ــا ب ــا گاه ــکار ه ــن راه ــه ای البت
داشــتند، امــا میتــوان انتظــار داشــت در ســال هــای آتــی ایــن 
افســران جنــگ نــرم بــا راهــکار هــای عملیاتــی تــر ،تبدیــل به 

ــران ارشــد جامعــه خواهنــد شــد . مدی
در ایــن دیــدار کــه بســتر گفتمــان دوطرفه بــود ، دانشــجویان 
ابهامــات خــود را مطــرح و رهبــر انقــاب بــه تصمیمــات اتخاذ 
ــان از  ــد ایش ــد  هرچن ــاره کردن ــا اش ــه ه ــده در آن زمین ش
ــای  ــال ه ــجویان در س ــط دانش ــده توس ــام ش ــات انج اقدام
اخیــر مطلــع هســتند امــا کارنامــه ی فعالیــت امســال جنبــش 
دانشــجویی خالــی تــر بــه نظــر میرســید ایــن مســئله اگرچــه 
عوامــل درونــی و بیرونــی متعــددی بســتگی دارد امــا بــه نظــر 

ــرای خــروج از وضــع موجــود  ــان دانشــجویی ب میرســد جری
ــا  ــد ت ــول باش ــریع الحص ــی س ــکار های ــدد راه ــد در ص بای
ــی و  ــی و سیاس ــای اجتماع ــار ه ــکات و فش ــل مش در مقاب

اقتصــادی مقاومــت باالیــی داشــته باشــد
ــه  ــت ک ــان سرخیس ــاش ، زب ــا پرخ ــراه ب ــری هم ــه گ مطالب
ــه  ــا مطالب ــه ب ــی ک ــا آرمان ــد ؛ ام ــاد میده ــبز را برب ــر س س
گــری درخواســت نمیشــود روحیــه ی جــوان نســل انقــاب 
را پژمــرده و روز بــه روز بــه نابــودی میکشــد ،پــس مطالباتــی 
ــه اصــل نظــام و  ــدون خدشــه ب ــی ، مســتدل و ب ــه منطق ک
ــان میشــود،  ــا راهــکار مناســب و در خــور تفکــر بی همــراه ب

ــردد .  ــان گ ــد راهگشــا و موجــب رشــد جوان میتوان
توصیــه هــای امســال مقــام معظــم رهبــری، نشــان دهنــده 
ــت؛  ــمن اس ــه دش ــه ب ــط حمل ــان در خ ــر جوان ــش موث نق
ــات  ــات و حم ــای عملی ــب ه ــاد ش ــه ی ــی ک ــه های توصی
کوبنــده بــه دشــمن را در ذهــن هــا تداعــی میکنــد. نیــاز بــه 
خودســازی و خــود مراقبتــی دائمــی و تقویــت مبانــی معرفتی 
یعنــی ایــن روز هــا جوانــان دهــه ی چهــارم و پنجــم انقــاب، 
تنهــا بــا صــاح تقــوا میتواننــد پیــروز میــدان جنگــی شــوند 
کــه حریــف بــا نیرنــگ و تزویــر بــه میــدان آمــده و بــر روی 

مبانــی نوپــای جــوان، معبــر میچینــد .
بیــان شــرایط جمهــوری اســامی و توصیــف دقیــق تهدیــد ها 
و ظرفیــت هــا موجــود از ســوی رهبــر انقــاب یعنــی جنبــش 
دانشــجویی سرنوشــت ســاز تــر و فعــال تــر از دیــروز در عرصه 
ــن  ــد ای ــد و بای ــی میکن ــش آفرین ــی نق ــی و داخل ــن الملل بی

مهــم بیشــتر مــورد توجــه دانشــجویان قــرار گیــرد .
ــکا در فضــای بیــن  ــی آمری همچنیــن توصیــف شــرایط کنون
المللــی، نشــان دهنــده اهمیــت ایــن جلســه در ســطح بیــن 
المللیســت. بیــان صریــح برخــی دیــدگاه هــا از ســمت رهبری 
در ایــن زمینــه، رســانه ای بــودن ایــن دیــدار و رصــد شــدن 
آن توســط دشــمنان را نشــان میدهــد و ایــن موضــوع، اهمیت 

نقــش جوانــان انقــاب اســامی را بــار دیگــر گوشــزد میکنــد .
در ایــن دیــدار بــار هــا بــه مســئله ی پیشــرفت علمــی و توجه 
بــه محیــط علمــی دانشــگاه اشــاره شــد و ایــن اهمیــت بــاالی 
ــه  ــت تشــکیاتی را ب ــادی و فعالی ــار حضــور جه ــم در کن عل
ــان و دانشــجویان فعــال گوشــزد میکنــد؛ نکتــه ای کــه  جوان
ــع  ــی واق ــی توجه ــورد ب ــن م ــی فعالی ــمت برخ ــی از س گاه
ــکان حضــور  ــدم ام ــت و ع ــه فعالی ــع ادام شــده و اساســا مان
در عرصــه هــای تصمیــم گیــری و مهــم بــرای اســتعداد هــای 

جــوان ، انقابــی و پویــا بعــد از دوران دانشــجویی میشــود. 
ــدار دانشــجویی،  ــن دی ــای ای ــاوت ه ــن تف ــم تری یکــی از مه
نــوع برگــزاری آن بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس و بــا حضــور 
جمــع کمتــری از دانشــجویان نســبت بــه ســال هــای گذشــته 

اســت. 
ــر میــزان ارتبــاط گیــری  ایــن موضــوع اگرچــه میتوانســت ب
ــا از  ــد؛ ام ــذار باش ــر گ ــاب تاثی ــر انق ــا رهب ــجویان ب دانش
صمیمیــت جلســه کــم نکــرد. همچنیــن بــه نظــر میرســید، 
ــکل  ــه ش ــجویان ب ــر دانش ــا اکث ــد ت ــبب ش ــیوه س ــن ش ای
ــه  ــاله ب ــر س ــوند . ه ــد ش ــره من ــات به ــن بیان ــدی از ای واح
ــای  ــدار ه ــری در دی ــت رهب ــت بی ــت ظرفی ــل محدودی دلی
ــی  ــد؛ در حال ــجویان بودن ــب دانش ــا مخاط ــجویی، صرف دانش
کــه در دیــدار امســال، مخاطــب بیانــات رهبــری همــه جوانان 

ــتند . هس
میتــوان گفــت ،نــوع برگــزاری جلســه بــر میــزان اثــر بخشــی 

آن در ســطح بیــن المللــی افــزود.  
ــا کــه  ــا وجــود شــیوع بیمــاری کرون در شــرایط حســاس و ب
مانــع برگــزاری بســیاری از مراســمات مذهبی و سیاســی شــده 
ــام جمهــوری  ــن مق ــی تری ــا عال ــدار دانشــجویان ب اســت؛ دی
اســامی، بــا رعایــت تمــام اقدامــات پیشــگیرانه برگــزار شــد و 
ایــن مهــم نشــان میدهــد جوانــان تــا چــه انــدازه بر سرنوشــت 

جمهــوری اســامی اثــر گــذار هســتند .

محدثه مصفا
کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسامی دماوند

دستاورد حقیقی یک دیدار مجازی
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علی اسکندری 
دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی 

 پدر نگاه انقاب و رهبرانش، مردم همه کاره ی انقابند. اما سیاست زده ها و 
سیاست بازان، به این حرف ها اهمیت نمی دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با 

نادیده گرفتن رای مردم در فتنه 88 نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم 
جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای آوری خود می داند، نشان 

داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات 
اخیر دیدیم. بگذریم از اینکه نهادها از فان بخش و رسانه های خاص در نیروهای 

مسلح گرفته تا فان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه ی جمعه هم طبق معمول 
همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری 

از تکرار همیشگی این دخالت ها مشخص شود

همه کاره این انقالب مردم هستند



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره نهم/خردادماه99

ویــژه  نـــامه
دیــدار رهبــری

نوشته خود را با تعریف دو کلمه »ساختار« و »عدالت« آغاز می نمایم.
منظــور و تعریــف ســاختار چه در کتــب آکادمیــک و دانشــگاهی و چه در 
فهــم عامــه بــه ایــن صــورت اســت؛ بــه الگــو یــا آرایــش یــا ســازماندهی 
اجــزای مرتبــط در یــک شــیء مــادی یــا یــک سیســتم گفتــه می شــود 
کــه بــر اثــر مشــاهده یــا بازشــناخت الگو قابل تشــخیص و کشــف اســت.

تعریــف عدالــت نیــز در رعایــت و توجــه کــردن بــه حقــوق هــر ذی حقی 
اســت، بنابرایــن باید نخســت موجــودی را در نظــر گرفت کــه دارای حقی 

باشــد تــا »رعایــت« آن »عــدل« و تجــاوز بــه آن »ظلــم« نامیده شــود.
در ابتــدای امــر در نظاماتــی ماننــد نظــام جمهوری اســامی ســاختار باید 
طبیعتــا عدالــت محورانــه بــوده و نــه تنها بنــای آن بــر عدالت باشــد بلکه 
بایــد بگونــه ای تنظیــم گــردد کــه حتــی عملیــات هــای اجرایــی آن نیــز 

تابــع عدالت باشــد.
خــب حــال آمدیــم و در برهــه ای قرار داشــتیم که نتوانســتیم ســاختارها 
را مطابــق بــا مبانــی عدالــت تغییر بدهیم و یا مشــکات گســتره عظیمی 
را در بــر مــی گرفــت کــه فرصــت اصاح آن توســط ســاختار نبــوده، حال 

بایــد چــه کنیم؟!
ــه،  ــات ظالمان ــر اجرایی ــای ایســتادگی در براب ــن راهکاره ــی از بهتری یک
ــر  ــوری اســامی گ ــوق شــهروندان اســت. جمه ــی حق ــوزش همگان آم
چــه تصمیــم گیــری هایــش در برخــی از برهــه هــا مبتنــی و منطبــق 
بــر عدالــت نیســت و در دهــه پیشــرفت و عدالــت بــه گفتــه مقــام معظم 
ــای آن عــدل  ــا بن ــت کســب نکــرد ام ــی در عدال ــری نمــره مطلوب رهب
اســت و ایــن فرصتــی اســت بــرای تمــام کســانی کــه در اســتضعاف قــرار 

می گیرنــد.
آمــوزش همگانــی حقوق شــهروندی، ســاختار و چارچوب هــای جمهوری 
اســامی بــه مــردم یکــی از الزمــه هــای عدالتخواهــی و مطالبــه گــری از 
ســاختاری اســت کــه تعارضــات منافــع در آن حــل نگردیــده و شــفافیت 
بــر آن حاکــم نشــده و تــا زمانــی کــه این اتفــاق رخ نــداده تنها راه درســت 

مطالبــه همین راه اســت.
ــد و مــی  ــن موضــوع اشــاره دارن ــه ای مقــام معظــم رهبــری همیشــه ب
ــد و  ــون میکن ــه زب ــا را همیش ــه ملّته ــی ک ــی از چیزهای ــد: یک فرماین
ــّوت  ــاط ق ــه نق ــن اســت ک ــد، ای ــرار میده ــران ق تحــت ســلطه ی دیگ
ملّتهــا از چشــم خودشــان پوشــیده بمانــد؛ نفهمنــد چــه ارزشــهایی، چه 
ــد. ــن را نفهمن ــا وجــود دارد؛ ای ــی در آنه ــاط قّوت ــه نق ــی، چ توانایی های
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ایــن جملــه بــه مــا نشــان مــی دهــد تــا زمانــی کــه مــردم و ملــت هــا از 
حقــوق و توانایــی هــا و نقــاط قوت خودشــان اطاع نداشــته باشــند تحت 
ظلــم قــرار مــی گیرنــد ولــی زمانــی کــه از حقــوق خــود مطلــع باشــند و 
روش حــق خواهــی را بلــد باشــند هیچــگاه، هیچکــس نمــی تواند بــه آن 
هــا زور بگویــد و ظلمــی نســبت بــه آن هــا انجــام بدهد چــون آن مــردم و 
آن ملــت، نســبت بــه خــودش آگاهــی دارد و کســی کــه نســبت بــه خود 

آگاهــی دارد مــی توانــد بــه خوبــی از خــود دفــاع کنــد.
حضــرت آقــا در دیــدار دانشــجویی امســال یکــی از مســائل مهمــی کــه 
اشــاره کردنــد ســنجیده بــودن و انجــام کار تخصصی بــر روی مســائل بود.

ــی  ــن م ــن چنی ــجویان ای ــه دانش ــاب ب ــه خط ــن جلس ــری در ای رهب
فرماید:»بحثهایــی کــه دوســتان انجــام دادنــد، چنــد خصوصّیــت داشــت 
کــه مــن فی الجملــه اشــاره کنــم: اّوالً بحثهــا پختــه و ســنجیده و خــوب 
بــود. انصافــاً ســطح بحثهــای امســال از آنچه قبــاً در این جلســات مطرح 
میشــد، بــه نظــر مــن باالتــر بــود؛ فکــر شــده بــود، کار شــده بــود و ایــن 

خیلــی بــاارزش اســت؛ از ایــن جهــت مــن متشــّکرم.«
همچنیــن در دیــدار دانشــجویی ســال 90 نیــز رهبــری بــه ایــن مهــم 
پرداختــه و مــی فرمایــد:» یکــی از دوســتان اطــاع دادنــد کــه یک ســتاد 
دانشــجوئی بــرای تحقیــق در اقتصاد مقاومتی تشــکیل شــده. کار بســیار 
جالبــی اســت. اینجــور کار هــای عمیــق، همــان چیــزی اســت که کشــور 
بــه آن احتیــاج دارد. شــما بایــد فکــر کنیــد، مطالعه کنیــد، تحقیق کنید. 
ایــن تحقیق هــا اگــر بــه درد آن دســتگاه مســئول هــم نخورد یــا بــه کار او 
نیایــد یــا نپســندد، قطعــاً بــه کار شــما می آیــد و بــه درد شــما میخــورد. 
ایــن، کار بســیار جالبــی اســت. همچنیــن یکــی دیگــر از دوســتان اطاع 
دادنــد کــه در دانشــگاه شــریف مرکــز مطالعاتــی ای تشــکیل شــده و در 
ایــن زمینه هــا کار میکننــد. این هــا بســیار کار هــای مهمــی اســت. ایــن 
انگیــزه ی جــوان دانشــجو و فکــور، خیلــی بــرای آینــده ی کشــور مهــم 

اســت.«
ــاختارها  ــا س ــت ب ــنایی درس ــی، آش ــق مطالعات ــای عمی ــا کاره قطع
بروکراتیــک کشــور، شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت، آمــوزش و اطــاع 
آن بــه کــف جامعــه، موثرتریــن راهــکار حــل مشــکات و مســائل کشــور 

اســت.
انجــام مطالعــات عمیــق و مطالبــه حقــوق عامــه مــردم یکــی از اتفاقاتــی 
اســت کــه باعــث آشــنایی کــف جامعــه بــا حقــوق خــود مــی گــردد و در 
نهایــت مــردم را ظلــم پذیــر بــار نیــاورده و از ایــن بُعــد خدمــت بزرگی به 
اصــاح هــر روزه و قدرتمندتــر گردیــدن جمهــوری اســامی مــی نماید.

محمدحسین غریبی 
کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه گیان

عدالت و ساختار؟!
3

مصطفی صادق محمدی
کارشناسی حقوق 

در نعت عدالتخواهی و  ذم عدالتخواری

1/   شــاید اوج جذابیــت دوبــاره جریــان عدالــت خواهــی بــرای 
جنبــش فعلی دانشــجویی، ده ونــک بود. ســر و کله روحانی پرســر 
و صدایــی پیــدا شــده بــود کــه قبــل از آن به عنــوان فعال مجــازی، 
یکبــار ســر مســئله انتقــال آب کارون، یــک بــار هــم افشــاگری در 
مــورد پســر ســفیر و آناشــید حســینی اســم در کرده بــود. امــا این 
بــار بــه جــای گیــس و گیــس کشــی و چشــم هــم چشــمی ســر 
اینکــه کیــف آناشــید حســینی اصــل یــا هــای کپــی اســت،  حاج 
آقــا بــه گونــه ی بتمــن، روی ســقف یکــی از خانه هــای ده ونــک 
فــرود آمــد. داســتان اکشــن نجــات ده ونــک، بــا چاشــنی تعقیــب 
و گریــز و دســتگیری و تغییــر چهــره، همــان مدیــوم فیلــم هــای 
هالیــوودی بــود کــه بخشــی از مــردم و فعالیــن دانشــجویی بــدون 
پلــک زدن، مســحور جذابیــت بــی حــد و حصــرش بودنــد. اپیــزود 
هــای بعــدی هم بــا داســتان ویای داماد شــمخانی، شــبنم نعمت 
زاده، مــدارس رانتــی ادامــه یافــت و در هیجان انگیزتریــن قســمت 
ماجــرا، بــا مفقــود شــدن -بخوانید اختفــای اختیــاری- نقــش اول، 
کــه حــاال نقش هــای مکمــل زیــادی پیــدا کرده بــود پــازل تکمیل 
شــد. پرونده هایشــان بیشــتر شــده بود و فقط مدیران ارشــد ســوژه 
نبودنــد، مدیــران میانی، تصمیمات مســئولین دولتــی و غیر دولتی 
و حتــی تــا رهبــری هــم محــل اشــکال بــود. حــاال وقتــش شــده 
بــود کنــار هــم ائتافــی را بــرای انتخابات مجلس شــورای اســامی 
تشــکیل دهنــد. از ابتــدا نیــز غــر زدن شــروع شــد. مجلــس بازنــده 
هــا، دســت پیشــی بود کــه مقابــل جریــان دیگــر اصولگرایــی )که 
اصــا مــراد حمایــت از  آنهــا نیســت( پــس نیفتنــد و زیــر میــز این 
بــازی از پیــش معلــوم -بــا اینکه می دانســتند باختنــد- بزنند. مثل 

همیشه.

2/  زاویــه دیــد ایــن جریــان، صــرف نظــر از جذابیــت 
چنــد مشــکل اساســی دارد؛ ایــن نــگاه خالــی از هرگونه 
تجربــه  و درک جایــگاه و ســمت اجرایــی و بحــران هــا و 
مشــکاتی هســت کــه هــر شــخص، در آن مقــام بــا آن 
روبــرو می شــود. افــرادی کــه بعضــاً در اداره چاردیــواری 
خــود ضعــف دارنــد، عملکــرد بســیاری را بــی رحمانــه 

تنــد و برنــده مــورد نقــد قــرار می دهنــد.
بررســی مســائل و نقــد و قضــاوت آنهــا از یــک دریچــه 
ــت خواهی،تقلیــل صــورت مســئله  آن هــم شــعار عدال

بــه مشــکات آن اســت.
ــزم  ــی و ج ــز بی عدالت ــزی ج ــد، چی ــیوه ی نق ــن ش  ای
اندیشــی بــه دنبــال نــدارد. نقــدی کــه یــا بــه دلســردی، 
ــم  ــه خش ــا ب ــود ی ــم می ش ــردم خت ــال م ــپس انفع س
بیــش از حــد آنهــا بــا ایــن  تفــاوت کــه جریــاِن اینگونــه 
عدالتخواهــان مدعــی ایجــاد جامعــه ای بهتــر بــا ســوت 
ــوری  ــام جمه ــل نظ ــود را مقاب ــا خ ــه تنه ــت و ن زنیس
ــش درســت از  ــت و خوان ــد بلکــه قرائ اســامی نمیدانن

انقــاب را همیــن میدانــد.
 بســیاری از افشــاگری های آنهــا  مصــداق جــرم اســت، 
ــا کســانی  ــه چــرا ب ــد ک ــه حــال پرســیده ای ــا ب ــا ت ام
ــد  ــاگری را دارن ــم از افش ــن حج ــدم ای ــک ص ــه ی ک
ــی  ــت م ــت راس ــا راس ــا اینه ــود، ام ــی ش ــورد م برخ
چرخنــد؟ اصــًا یــک پلــه باالتــر برویــم؛ پرســیده ایــد 
ــا اینکــه تراکــت  ــی از کجاســت؟ ی ــت اطاعات ــن ران ای
هــای انتخاباتــی شــان کــه مصــداق نقــض قانــون بــود و 
پایشــان را بــه کانتــری هــم بــاز کــرد چــه شــد؟ چــرا 
ــتر  ــات بیش ــال توضیح ــدند؟ مج ــد آزاد ش ــاعتی بع س
نیســت؛ امــا ادای حریــت و آزادگــی ویتریــن قشــنگی 

اســت.

3/ جریــان ایــن تفکــْر بــه مزدهــا در نهایــت منجــر بــه 
مــدل تغییــر یافتــه از جریــان چــپ اســلحه بــه دســت، که 
بــا همیــن دســت فرمــان همــه را بــه بــاد انتقــاد میگرفــت 
ــود کــه  و آن قــدر در شــیوه اشــتباه خــود هضــم شــده ب
دیگــر گــوش شــنوایی نداشــت، خواهــد شــد؛ بــدون فکــر، 
تعقــل و مصلحــت ســنجی نقــد و عمــل مــی کننــد و ایــن 
آفتــی اســت کــه مــردم و خصوصــاً دانشــجویان فعــال در 
ــل و  ــردم در تحلی ــه م ــانی بدن ــوان پیش ــا، بعن ــکل ه تش
ــی -اگرچــه  ــن شــیوه تربیت ــد و ای ــر آن ان ــات درگی عملی
ــرای  ــت ب ــری اس ــگ خط ــی- زن ــه فزون ــا رو ب ــدک ام ان
ــردم،  ــی م ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــه سیاس ــت نقادان تربی
ــان و علــی الخصــوص دانشــجویان. در قامــوس ایــن  جوان
هــا هــر گونــه مصلحــت اندیشــی و صبــر در برابــر رخــداد 
ــه  ــد- محافظ ــی باش ــی و منطق ــر  مقطع ــی اگ ــا -حت ه
ــل  ــت، مقاب ــن قرائ ــه کاری در ای ــت، و واژه محافظ کاریس
ــه  ــرار گرفت ــزد ق ــه م ــم ب ــزدور و قل ــه دســت و م ــه ب مال

اســت.
 الغــرض؛ بــا اینکــه شــاید جذابیــت و بّرندگــی و قاطعیــت 
آنهــا، آنهــم در افشــاگری فســاد، انقــدر اغــوا کننــده بود که 
دهــان مــردم و دانشــجویان آب بیفتــد، بــا اینکه گســترش 
ایــن تفکــر، بــه انــدازه زیــادی مخــرب و خطرنــاک اســت، 
ــاز  ــی نی ــاع حداقل ــک اجتم ــوان ی ــا بعن ــور آنه ــا حض ام
ــی بایســت  ــرد. بلکــه م ــارا حــذف ک ــوان آنه اســت. نمیت
ــذف  ــد ح ــان نبای ــچ جری ــه هی ــا اینک ــرد. کم ــرل ک کنت
ــی و  ــوذ فرهنگ ــدر در نف ــل آنق ــان اصی ــه جری ــود. بلک ش
سیاســی قدرتمنــد بایــد باشــد کــه خــواه ناخــواه جریانــات 

دیگــر بــه چشــم نیایــد.
حذف نمی کنیم تا یاد بگیر نباید شکست قلم هارا نباید 

بست دهان  ها را....

سجاد اسدی
دبیر اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

باورنداشتن به نقش آفرینِی مردم در حکومت، زیربنای بسیاری از چالش های 
سیاسی روز کشور است. نظام، با برگزارِی حدوِد ۴0 انتخابات سراسری، 
پایبندِی خود را به مردم ساالرِی دینی اثبات نموده است، اما نقش آفرینِی 
مردم، فراتر از تعارفات معمول، با ایجاد سازوکار هایی برای نظارِت آن ها بر 
دستگاه های مختلف ممکن خواهد شد. ویترینی دیدِن نقِش مردم، امروز 
مصادیِق مبتذلی دارد؛ مثا تعریف رسانه ملی از مردم، در بزنگاه هایی، چون 
انتخابات یا راهپیمایی های ملی، به وضوح با ایام دیگر متفاوت است. 

ویترینی دیدن نقش مردم در رسانه ملی



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره نهم/خردادماه99

ویــژه  نـــامه
4دیــدار رهبــری

نقش بازوی کمکی جنبش دانشجویی در حمایت از کارگران

ــرای شــرکت  ــی ب ــه حســن روحان ــود ک ــر ب ــاه مه  اواخــر م
ــه دانشــگاه تهــران رفــت؛  در آییــن بازگشــایی دانشــگاهها ب
ــه دانشــجویان جهــت  ــدادن ســهمیه مناســب ب اختصــاص ن
ــدگان  ــه نماین ــدادن ب ــازه ن ــز اج ــم و نی ــرکت در مراس ش
اعتــراض  نقدهایشــان  مطرحکــردن  جهــت  دانشــجویی 
دانشــجویان تهرانــی را برانگیخــت. عدهــای با در دستداشــتن 
ــه  ــال ب ــر ۴0س ــراد زی ــن »ورود اف ــا عناوی ــی ب پاکاردهای
داخــل ســالن ممنــوع«، »جشــن آغــاز ســال تحصیلــی 
ــر و  ــوع تدبی ــدا از ن ــدن ص ــوم« و »بری ــدان وزارت عل کارمن
امیدهــا« اعتــراض خــود را بــه عــدم حضــور خــود در جشــنی 
ــی  ــد؛ برخ ــام کردن ــده، اع ــب داده ش ــا ترتی ــرای آنه ــه ب ک
ــه  ــالن را ب ــتند س ــازه حضــور داش ــه اج ــم ک دانشــجویان ه

ــد. ــرک کردن ــراض ت ــانه اعت نش
کلیپهــای دانشــگاه تهــران کــه منتشــر شــد، متوجــه عدهــای 
میشــوم کــه یــک گوشــه دانشــگاه حلقــه زدهانــد؛ آنهایــی که 
دوســت دارنــد بــه اســم چــپ شــناخته شــوند و مثــا پرچــم 
ــد. قیافههایشــان  ــد کنن ــی را بلن ــری و مردم ــات کارگ مطالب
ــه  ــل همیش ــان، مث ــم دیدمش ــر ه ــت، قبلت ــم آشناس برای
ــگاهها  ــدن دانش ــی و پولیش ــائل صنف ــان را از مس شعارهایش
آغــاز میکننــد و درنهایــت بــه موضوعــات کارگــری میرســند: 
ــاد تجمعــات  »ایســتادهایم در ســنگر، دانشــجو و کارگــر«! ی
ــان، کار، آزادی«  قبلــی میافتــم کــه عاوهبــر ایــن شــعار »ن
ــرای مــن کــه ایــن روزهــا کــف اخبــار  هــم میگفتنــد امــا ب
دانشــجویی و کارگــری خوابیدهــام، پیگیــری مطالبــات 
ــری دارد،  ــای دیگ ــان نماده ــنیدن حرفهایش ــری و ش کارگ
ــود؛  ــی ب ــالهای متفاوت ــا س ــرای خیلیه ــالهای 98 و 97 ب س
بــرای مــن، کارگــران و البتــه بخشــی از جنبــش دانشــجویی!

 ماشین سازی تبریز
ــود.  ــاله ب ــق ۴7س ــرکت موف ــک ش ــز ی ــازی تبری ماشینس
شــرکتی کــه از ابــزارآالت صنایــع پزشــکی تــا صنایــع دفاعــی 
و پتروشــیمی را تولیــد میکــرد. ایــن مجموعه از ســال 83 وارد 
رونــد خصوصیســازی شــد و تــا 11 ســال بعــد یعنــی ســال 
9۴، 11بــار بــه مزایــده گذاشــته شــد و هربــار شکســت خورد 
امــا خصوصیســازان ناامیــد نشــدند و درنهایــت آن را درســال 
97 بــا قیمــت ســال 9۴ بــه فــردی بــا نــام قربانعلــی فرخــزاد 
ــی از  ــوان یک ــا بهعن ــه بعده ــخصی ک ــد؛ ش ــذارش کردن واگ
ــم در اخــال در  ــه نقــش پررنگــی ه ــکاران بانکــی ک ابربده
بــازار ارز داشــت، محاکمــه شــد.   11 ســال مزایــده نــاکام و 
بــازی بــا کارخانــه ماشینســازی البتــه بــدون عــوارض نبــود، 
ــا  ــان ب ــد و پرداخــت حقــوق کارکن ــرو، تولی ــد جــذب نی رون
مشــکل جــدی مواجــه بــود و باالخــره در اســفندماه 96 ایــن 
زخــم ســر بــاز کــرد و اعتراضهــای کارگــری در ایــن مجموعــه 
صنعتــی هــم کلیــد خــورد. از همینجــا بــود کــه دانشــجویان 
آذربایجانشــرقی بــه ماجــرا ورود کردنــد و اعتراضــات کارگــری 
ــا  ــه ت ــی ک ــد؛ اعتراضات ــراه ش ــجویی هم ــات دانش ــا مطالب ب
مدتهــا ادامــه پیــدا کــرد و بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
صنعتــی ســهند تبریــز بههمــراه دیگــر دانشــجویان انقابــی 

همیشــه و همهجــا پشــت کارگــران ماندنــد.
دانشــجویان بســیجی تبریــزی همزمــان بــا یکــی از اعتصابات 
ــازی وارد  ــات ماشینس ــه اتفاق ــبت ب ــه نس ــری کارخان کارگ
قضیــه شــدند. تحقیــق و تفحــص پیرامــون اهمیــت و 
ــر  ــا اکث ــاز شــد. دانشــجویان ب ــه آغ ــار کارخان موقعیــت و آم
مدیــران و کارگــران قدیمــی و جدیــد کارخانــه ارتبــاط 
ــی  ــای مال ــفافی از حوزهه ــت ش ــتند وضعی ــد و توانس گرفتن
ــجویان  ــرای دانش ــاال ب ــد، ح ــیم کنن ــه ترس و کاری کارخان
بســیجی مســجل شــده بــود کــه عدهــای نمیخواهنــد چــرخ 
ماشینســازی تبریــز دوبــاره بچرخــد. حــاال وقــت آن بــود کــه 
ســراغ مســئوالن استانشــان برونــد، از نامهنــگاری خطــاب بــه 
امامجمعــه تبریــز تا ریاســت دادگســتری اســتان، از پزشــکیان 
نماینــده تبریــز و نایبرئیــس مجلــس تــا پوریحســینی رئیــس 
ــود  ــار نب ــا ی ــا بچهه وقــت ســازمان خصوصیســازی. بخــت ب
ــرای  ــاله ب ــا مس ــداد ام ــان را ن ــس پاسخش ــا هیچک و تقریب

ــز تمــام نشــد. ــی تبری دانشــجویان انقاب
ــدام  ــانهها و اق ــتر رس ــجویان در بس ــتمر دانش ــری مس پیگی
بــه جهــت تبییــن و روشــنگری آنچــه بــر ســر ایــن ســرمایه 
ــر  ــازی ب ــث ماشینس ــآرام بح ــد آرام ــث ش ــرود باع ــی می مل
ــا تشــکلهای دانشــجویی  ســر زبانهــا بیفتــد. در دیمــاه 97 ب

مقابــل ســازمان خصوصیســازی تجمعــی برگــزار کردنــد و بــا 
برپاکــردن غرفهــای در 22 بهمــن 97 توانســتند صــدای خــود 
را بــه مســئوالن برســانند، چندمــاه بعــد هــم تجمــع اعتــراض 
دانشــجویان در تیرمــاه 98 در خیابــان پاســتور بههمــراه 
ــای  ــد. دیداره ــزار ش ــی برگ ــجویی تجمع ــکلهای دانش تش
ــجویان  ــدار دانش ــی دی ــه و حت ــس قوهقضائی ــی رئی رمضان
ــا رهبــر انقــاب نیــز از مــوج مطالبــات بچههــای تبریــزی  ب
بینصیــب نمانــد. علــی ســنبلی، نماینــده بچههــای صنعتــی 
ســهند بــود کــه مطالبــات کارگــران را بــه گــوش رئیــس قــوه 

ــت. ــری گرف ــول پیگی ــه رســاند و از ایشــان ق قضائی
ــه خصوصیســازی رمضــان همــان ســال در  ــوط ب ــوارد مرب م
جلســهای بــا رهبــر انقــاب هــم مطــرح شــد کــه از جانــب 
ایشــان موردتاییــد قــرار گرفــت: »آنچــه اینجــا ایــن برادرمــان 
راجــع بــه خصوصیســازی گفتنــد کــه بچههــای دانشــجو در 
ــاله  ــن مس ــدند و در همی ــازی وارد کار ش ــه خصوصیس زمین
ــز، دانشــجوها رفتنــد و  نیشــکر هفتتپــه و ماشینســازی تبری
یــک مشــکلی را واقعــا حــل کردنــد؛ یعنــی نــه پــول دارنــد، 
نــه قــدرت قانونــی دارنــد، امــا درعینحــال حضورشــان میتواند 
یــک کار بــزرگ را، یــک مشــکل بــزرگ را حــل کنــد. مثــا 
ــا در  ــران ی ــت از کارگ ــت: در حمای ــن اس ــوارد ای ــه م ازجمل
مطالبــات از دســتگاهها، کــه ایــن مطالبــات اثــر هــم داشــته؛ 
یعنــی اینکــه مجموعــه دانشــجویی از قــوه قضائیــه یــا قــوه 
مقننــه یــا مجمــع تشــخیص یــک چیــزی را مطالبــه بکنــد، 

تاثیرگــذار اســت.«
هرچنــد مســیر ایــن مطالبهگــری همــوار نبــود و گاهــی کار 
ــیده  ــم کش ــجویان ه ــار دانش ــی و احض ــای امنیت ــه نیروه ب
ــس از  ــص مجل ــق و تفح ــرح تحقی ــت ط ــا درنهای ــد ام میش
ماشینســازی تبریــز  کلیــد خــورد و در دیمــاه 98 بــا تــاش 
ــورد  و پیگیریهــای بســیج دانشــجویی دانشــگاه ســهند، درم
بازگشــت ســهام گــروه ماشینســازی تبریــز بــه ایــدرو 
تصمیمگیــری و مقــرر شــد ادامــه تعلــق حقــوق مالکانــه ایــن 
شــرکتها و دارایــی مزبــور از صنــدوق ســلب شــود و »ســازمان 
وکالتنامــه  اختیــارات  از  اســتفاده  بــا  خصوصیســازی« 
ــه دولــت )ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع  منعقــده، ب
ــام ایــن دو شــرکت  ایــران( برگشــت دهــد. برایــن اســاس، ن
و دارایــی در فهرســت واگذاریهــای ســال 1398 درج میشــود 
ــا زمــان تحقــق فــروش، اعمــال مدیریــت  ــخ ت ــن تاری و از ای
ــترش و  ــازمان گس ــده »س ــی برعه ــرکت و دارای ــن دو ش ای
ــود. ســازمان گســترش و  نوســازی صنایــع ایــران« خواهــد ب
نوســازی صنایــع ایــران نیــز موظــف شــد بــا تحویــل گرفتــن 
ــز ظــرف ســریعترین زمــان  مجــدد گــروه ماشینســازی تبری
هیاتمدیــره و مدیرعامــل قانونــی ایــن شــرکت را معیــن کــرده 
و نســبت بــه نوســازی و بهســازی خطــوط تولیــد این شــرکت 
ــادر  ــن صنعــت م ــش بهرهــوری و ســودآوری ای جهــت افزای
کشــورمان اقــدام کنــد.  و شــاید ایــن پایــان فعالیــت تقریبــا 
دوســاله چنــد دانشــجو بــرای کمــک بــه کارگــران شهرشــان 
بــود؛ اتفاقــی کــه پایــان یــک حرکــت کوچــک و آغــاز یــک 

ــود. ــزرگ ب حرکــت ب
 هپکو اراک

ماجــرای هپکــو از یــک شــب تابســتانی در شــهریور 98 
ــد از حــدود دوســال  ــه بع ــی ک ــاره شــروع شــد، کارگران دوب
ــن  ــل راهآه ــیدند و ری ــت رس ــه بنبس ــه ب ــراض بینتیج اعت
شــمال بــه جنــوب را بــرای چنــد ســاعت بســتند و منتظــر 
اســتاندار ماندنــد امــا اعتراضشــان بــه خشــونت کشــیده شــد 
و بــرای بچههــای دانشــجو تبدیــل شــده بــود بــه چنــد عکس 

ــی. ــای خون ــم از ســرهای شکســته و دماغه و فیل
خاصــه داســتان ایــن بــود کــه تصمیــم گرفتــه میشــود یــک 
ــت  ــم صنعتــی کــه در بیشــترین حال ــه و عظی شــرکت نمون
ــا شــرکتهای  ــوده و در کیفیــت و تنــوع تولیــد ب ســوددهی ب
خارجــی رقابــت داشــته اســت بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــود. درنهایــت درحالیکــه در ســال واگــذاری )ســال 1386( 
تنهــا 280میلیــارد تومــان محصــول در انبــار شــرکت موجــود 
ــارد  ــغ 70میلی ــه مبل ــرکت را ب ــن ش ــذاری ای ــوده هیاتواگ ب
تومــان بــه عطاریــان واگــذار میکنــد. قــرار میشــود او 
20درصــد از همیــن قیمــت ناچیــز را نقــدا پرداخــت کــرده 
و مابقــی را در اقســاط پنجســاله تســویه کنــد )ایشــان حتــی 
ــان 20 درصــد را  ــد و هم ــم پرداخــت نمیکن ــک قســط ه ی
هــم از محــل وامــی کــه روی ســند کارخانــه گرفتــه، میدهد.(

ــک  ــد ی ــل میده ــال 95 تحوی ــان در س ــه عطاری ــزی ک چی
شــرکت ورشکســته و زیانــده بــا انبــوه بدهیهــای بانکــی بــود 
ــالها  ــن س ــام ای ــرده اســت و در تم ــدش ســقوط ک ــه تولی ک

ســرمایه شــرکت صــرف ســرمایهگذاری در امــور دیگــر 
میشــود. ایشــان همــان ســال بازداشــت میشــود و بــا تســلیم 
ــازی  ــد و از ب ــویه میکن ــود را تس ــی خ ــو بده ــرکت هپک ش
خــارج میشــود. امــا در فــاز دوم واگــذاری، شــرکت هپکــو بــه 
مبلــغ 10میلیــون تومــان بــه شــخصی دیگــر واگــذار میشــود 
ــزی  ــه چی ــه البت ــد ک ــا اقســاطش را پرداخــت کن ــه بعده ک

پرداخــت نمیشــود.
در تمــام ایــن ســالها هپکــو از گردونــه رقابــت خــارج شــده و 
بســیاری از نخبــگان و متخصصــان آن بــه خدمــت شــرکتهای 
واردکننــده درآمدنــد، حــاال پنجمــاه بــود کــه هیــچ تولیــدی 
ــه جــز  ــود و البت ــروش ب نداشــت و زمینهایــش در آســتانه ف
ــی  ــد حام ــده بودن ــل خوابی ــه روی ری ــی ک ــان کارگران هم

دیگــری هــم نداشــت.
ــه ســمت  ــد ب ــود کــه دانشــجویان راه افتادن جمعــه نشــده ب
ــه کارگــران غــول ماشینســازی هپکــو  اراک و خودشــان را ب
ــا  ــد و ت رســاندند؛ از عیــادت مجروحــان ماجــرا شــروع کردن
تجمــع در نمازجمعــه جلــو رفتنــد امــا کار بــه همینجــا تمــام 
نشــد. دانشــجویان دســت کارگــران را گرفتنــد و بــا خودشــان 
ــا  ــا مجلســیها گرفتــه تــا ب بــه پایتخــت آوردنــد؛ از جلســه ب
ــو  ــاله هپک ــاال مس ــه، ح ــا قوهقضائی ــان ب ــانهها و مرتبط رس
فقــط مربــوط بــه حقــوق چنــد مــاه عقبافتــاده کارگــران نبود 
ــه  ــا پدیدهــای مبهــم ب بلکــه بــه یــک کانمســاله مرتبــط ب
ــود. حــاال دانشــگاههای  ــل شــده ب ــام خصوصیســازی تبدی ن
ــر  ــود و آمفیتئات ــو ب ــران هپک ــد کارگ ــل رفتوآم ــران مح ته
برخــی دانشــگاههای کشــور محــل اکــران مســتند نانگزیدهها 
ــود. دانشــجویان  ــن شــرکت ب ــه چالشــهای ای ــوط ب ــه مرب ک
میزبــان بســیاری از مدیــران و متخصصــان ایــن حوزه شــدند؛ 
یــک مطالبهگــری تمیــز کــه هــم بــه عــوارض یــک معضــل 
ــن  ــه ریشــههای ای ــم حواســش ب ــی میپرداخــت و ه مصداق
بحــران بــود و عبارتــی مصداقــزده نمیشــد، برخــاف برخــی 
ــان  اعتراضــات کارگــری حــاال صــدای کارگــران هپکــو از زب
بچههــای انقــاب شــنیده میشــد؛ جایــی کــه هیــچ معانــدی 
تــوان مصادرهــاش را نداشــت، ماجــرا بــه اینجــا ختــم نشــد. 
ــه بســیج دانشــجویی دانشــگاه  ــود ک ــام 16 آذر ب ــک ای نزدی
تهــران میزبــان رئیــس دســتگاه قضــا شــد، شــکل کاســیک 
ــد از  ــی چن ــت تن ــت. صحب ــخص اس ــا مش ــور برنامهه اینج
نماینــدگان تشــکلهای دانشــجویی دانشــگاه و درنهایــت هــم 
ســخنرانی میهمــان مربوطــه امــا اینبــار بچههــا قصد داشــتند 
ــا  ــند ت ــته باش ــم داش ــان ه ــک میهم ــان ی ــان خودش درمی
ــده  ــر نماین ــد. میرناص ــت بدهن ــه او امان ــود را ب ــون خ تریب
کارگــران هپکــو بــود کــه درمیانــه روز دانشــجو مقابــل آیتــاهلل 
رئیســی ایســتاد و صــدای همکارانــش را بــه عالیتریــن مقــام 
قضایــی کشــور رســاند. ماجــرا امــا تمــام نشــد، 16 آذر ســال 
گذشــته جمعــه بــود، بــرای همیــن تعــدادی از دانشــجویان از 
بســیج دانشــجویی و جنبــش عدالتخواه بــه اراک ســفر کردند 
تــا بهصــورت نمادیــن، روز دانشــجو را در کنــار کارگــران هپکو 
ــتان  ــی اس ــای امنیت ــد نهاده ــد. هرچن ــپری کنن و آذرآب س
ــه آذرآب  مرکــزی از حضــور دانشــجویان در محوطــه کارخان
جلوگیــری کردنــد، امــا عکــس ایــن دیــدار و ایــن مراســم بــه 
ــور  ــران حض ــار کارگ ــه در کن ــجویانی ک ــد. دانش ــادگار مان ی

واقعــی داشــتند.
ماجراهــای جنبــش دانشــجویی انقابــی بــا کارگــران هپکــو 
تــا همیــن امــروز همچنــان ادامــه دارد. برخــی نقــاط 
توفیقاتــی حاصــل شــد و برخــی نقــاط هــم کنــد و طاقتفرســا 
ــه نمــاد مبــارزه  ــرای مــن هپکــو تبدیــل ب جلــو رفــت امــا ب
ــزرگ و البتــه خــروج  ــا یــک پدیــده ب ــی دانشــجویان ب اصول
ــر  ــری دفات ــا نظ ــای و صرف ــای گلخانه ــجویان از فض دانش

ــد. تشکلشــان ش
 نیشکر هفت تپه

شــرکت کشــتوصنعت نیشــکر هفتتپــه از مجموعههــای 
قدیمــی و ریشــهدار در کشــور بــود کــه بهعنــوان قدیمیتریــن 
ــار  ــرده میشــد و دارای اعتب ــام ب ــران ن ــده شــکر ای تولیدکنن
ــازی  ــی خصوصیس ــم قربان ــرکت ه ــن ش ــود. ای ــی ب جهان
ــای  ــا اعتراضه ــه ب ــتباه ک ــذاری اش ــک واگ ــود، ی نادرســت ب
ــزون خــودش را  ــد و بدهیهــای روزاف کارگــری، کاهــش تولی

ــان داد. نش
آبــان 97 بــود کــه اعتراضــات کارگــری در ایــن کارخانــه بــه 
ــه عدمپرداخــت معوقاتشــان  اوج خــودش رســید. کارگــران ب
و نحــوه مدیریــت ایــن کارخانــه اعتــراض داشــتند. اعتراضهــا 
ــورد  ــه م ــود و البت ــنتر ب ــرد، خش ــرق میک ــتان ف در خوزس
سوءاســتفاده رســانههای بیگانــه و عدهــای دیگــر قــرار گرفت. 

همــان مــاه بــود کــه کارگــران بــه خیابــان آمدنــد و حــدود 
یــک مــاه بــه اعتراضهایشــان ادامــه دادنــد، امــا قســمت تلــخ 
ماجــرا در هفتتپــه آنجــا بــود کــه صــدای کارگــران بــه هیــچ 
کجــا نمیرســید، هیچکــدام از مســئوالن اســتانی و کشــوری، 
پاســخی صریــح و شــفاف بــرای مطالبــات کارگــران نداشــتند. 
ــن  ــد ای ــه بای ــه ک ــم آنگون ــی ه ــای داخل ــانه ه ــی رس حت
اعتراضهــا را پوشــش نمیدادنــد، ســایه امنیتــی بــودن فضــا و 

ــود. شــرایط خوزســتان همــه را محتــاط کــرده ب
27 آبــان همــان ســال بــود کــه نماینــده کارگــران کارخانــه 
نیشــکر هفتتپــه، بازداشــت شــد و عاوهبــر آن چنــد نفــر از 
ــی  ــروی انتظام ــه توســط نی ــن کارخان ــرض ای ــران معت کارگ
ــردای آن روز  ــد. ف ــرار گرفتن ــتم ق ــرب و ش ــتان موردض اس
ــداری  ــل فرمان ــه در مقاب ــکر هفتتپ ــه نیش ــران کارخان کارگ
اهــواز تجمــع کردنــد و حتــی در مقابــل دادگاه شــوش دســت 
ــئوالن  ــنگین مس ــکوت س ــل س ــا قف ــد؛ ام ــراض زدن ــه اعت ب

اســتان نشکســت.
آذرمــاه 97 دانشــجویان تهرانــی تصمیــم گرفتنــد بــه شــوش 
برونــد، برگــزاری یــک میزگــرد دانشــجویی نــه در ســالنهای 
دربســته دانشــگاه کــه زیرآفتــاب ســوزان شــوش و درجمــع 
کارگــران هفتتپــه کاری بــود کــه بچههای بســیج دانشــجویی 
ــگاه  ــه دانش ــا ک ــان روزه ــد. هم ــران کردن ــگاههای ته دانش
امیرکبیــر تهــران توســط جریــان چپنمــای دانشــگاه شــلوغ 
ــای دانشــگاه  ــود و برخــی دانشــجویان روی راهپلهه ــده ب ش
ــدگان  ــد، نماین ــاده بودن ــران افت ــوق کارگ ــاد حق ــر ی امیرکبی
ــئوالن  ــی مس ــران؛ یعن ــگاههای ته ــجویی دانش ــیج دانش بس
ــریف،  ــگاههای صنعتیش ــجویی دانش ــیج دانش ــی بس سیاس
شهیدبهشــتی، امامصــادق)ع( و دانشــگاه علــوم قضایــی عــازم 
هفتتپــه شــدند. بچههــای تشــکلهای انقابــی خوزســتان هــم 
بیــکار ننشســتند و پیگیــر مطالبــات کارگــران شــدند. نماینده 
ــی  ــدار و... بخش ــه، فرمان ــواز، امامجمع ــتان اه ــوش، دادس ش
از مســئوالنی بودنــد کــه دانشــجویان بــه سراغشــان رفتنــد. 
ــری  ــات کارگ ــا، اعتراض ــی ارگانه ــا ورود برخ ــد ب ــی بع مدت
هفتتپــه خاتمــه یافــت و کارگــران بــه کارشــان برگشــتند و 
ــر  ــرور پرداخــت شــد و علیالظاه ــه م ــم ب ــات ه ــی معوق حت
ــر  ــار دیگ ــهریور 98 ب ــا ش ــت؛ ام ــه آرام گرف ــای هفتتپ فض
ــدادی  ــراج تع ــد، اخ ــعلهور ش ــری ش ــش اعتراضــات کارگ آت
ــی  ــت اصل ــرارداد کاری عل ــان ق ــه پای ــه بهان ــران ب از کارگ

ــود. ــران ب ــراض کارگ اعت
ــا شــدت گرفتــن اعتراضــات کارگــری هفتتپــه، تشــکلهای  ب
دانشــجویی اســتان خوزســتان )بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
ــواز(  ــکی اه ــوم پزش ــگاه عل ــواز و دانش ــران اه ــهید چم ش
بهمنظــور حمایــت از ایــن کارگــران مظلــوم بــه جمــع 
ــتند. ــران نشس ــای کارگ ــای درددله ــد و پ ــان آمدن معترض

در دیــدار دانشــجویان بــا کارگــران معتــرض هفتتپــه، 
ــگاه  ــجویی دانش ــیج دانش ــئول بس ــدری، مس ــی حی مصطف
ــران  ــع کارگ ــان جم ــه در می ــود ک ــواز ب ــران اه ــهید چم ش
ــان  ــار دیگــر در جمعت ــر الزم باشــد، 10 ب ــزد: »اگ ــاد می فری
حاضــر میشــویم تــا بــه نتیجــه برســیم. صــدای کارگــران را 
ــن  ــل ای ــر ح ــاند و پیگی ــم رس ــئوالن خواهی ــوش مس ــه گ ب

ــود.« ــم ب ــان خواهی جری
اعتراضــات مســالمتآمیز کارگــران هفتتپــه ادامــه پیــدا کــرد 
ــه  ــه ب ــران کارخان ــت کارگ ــه بازداش ــر ب ــه منج ــا ک ــا آنج ت
دلیــل مســائل امنیتــی شــد! بــا دســتگیری ایــن کارگــران و 
ــدار دانشــجویان و طــاب بســیجی دانشــگاههای  ــد از دی بع
اهــواز بــا کارگــران هفتتپــه، نوبــت بــه دانشــجویان انقابــی 
دانشــگاههای تهــران، شهیدبهشــتی و شــریف رســید و ایــن 
ــیجی  ــجویان بس ــی دانش ــا همراه ــر ب ــجویان مطالبهگ دانش
دانشــگاههای خوزســتان اعــام کردنــد بــه مــدت ســه روز در 

اهــواز و منطقــه هفتتپــه حضــور پیــدا میکننــد.
ــود؛  ــجویی ب ــای دانش ــل اول بچهه ــره راهح ــی و مذاک رایزن
ــواز و  ــه اه ــا امامجمع ــران ت ــدگان کارگ ــا نماین ــدار ب از دی
دیگــران. نامهنــگاری بــا مســئوالن عالیرتبــه کشــور و تبلیغات 
در بســتر رســانه نیز گام دوم دانشــجویان بســیجی بود. بســیج 
دانشــجویی دانشــگاههای تهران، شهیدبهشــتی و شــریف طی 
نامهــای بــه رئیســی، رئیــس قــوه قضائیــه بــر ضــرورت حضور 
وی در میــان کارگــران نیشــکر هفتتپــه بــرای حــل مشــکات 
تاکیــد کردنــد. همچنیــن ایــن دانشــجویان در نامــه دیگــری 
ــی عســگری، رئیــس ســازمان صداوســیمای  ــه عل خطــاب ب
ــرده  ــح و بیپ ــش صری ــتار پوش ــامی، خواس ــوری اس جمه

اتفاقــات و مطالبــات هفتتپــه در صداوســیما شــدند.
حــاال صــدای کارگــران هفتتپــه شــنیده میشــد و از بایکــوت 

محمدامین سلیمی
دبیر اسبق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور

ادامه در صفحه پنجم

علی دهقان 
دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت 

واقعیت اینست که لیست های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، 
بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی کنند، به همین 
جهت باور داریم از ضروری ترین اولویت های مجلس یازدهم، تصویب نظام 
انتخاباتی تناسبی، منطبق با سیاست های اباغی حضرتعالی برای انتخابات 
است، البته اینجا نیز اگر اراده ای از سوی حاکمیت نباشد همچون مجلس 

ششم تا دهم تصویبی در کار نخواهد بود.

ضرورت تغییر نظام انتخاباتی موجود در کشور
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علی طلوعی 
نماینده بسیج دانشجویی در دیدار با رهبر معظم انقالب 
ما با مشکل مسئولیت پذیری و پاسخگویی در میان مسئولین مواجهیم. این که از آمدن به 
دانشگاه و پاسخگویی به دانشجویان فراری اند، و صراحتا این را اعام می کنند به کنار. عدم 
مسئولیت پذیری موجب آن شده  است که در نظام حکمرانی کشور، سیستم کارشناسی و 
قانونی کار خودش را انجام نمی دهد یا نمی گذارند که انجام بدهد. در فرآیندی مشخص، 
مسئولین، بحران و بن بست می آفرینند و در چنین شرایطی تازه یاد والیت فقیه می افتند و با 
استفسار و گرفتن حکم، یا روکردن کد پشت پرده، رهبری را سپر می کنند تا بدنه کارشناسی، 
جوانان انقابی و مردم را دور بزنند. این رویه غیر از این که انحال نظام تدبیر را به دنبال دارد، 
که نیک می دانیم شما با آن مخالفید، موجب می شود که همه هزینه های آن تصمیمات غلط به 
پای رهبری و نظام نوشته شود و منتقدین و کارشناسان با برچسب ضد والیت فقیه ساکت شوند.

بحران آفرینی مسئوالن و هزینه کردن از جایگاه والیت فقیه 

ــدگان  ــود، نماین ــری نب ــت خب ــای نخس ــور روزه و سانس
ــن  ــل دوربی ــد و مقاب ــران آمدن ــه ته ــره ب ــران باالخ کارگ
ــدگان  ــت، نماین ــتند. درنهای ــئوالن نشس ــانهها و مس رس
ــه نیشــکر  ــران کارخان ــری منتخــب کارگ ــاالن کارگ و فع
ــس  ــور رئی ــا حض ــهای ب ــاه در جلس ــه، 22 مهرم هفتتپ
در  مجلــس  نماینــدگان  خصوصیســازی،  ســازمان 
ــری و  ــیون کارگ ــس فراکس ــی و رئی ــیون اجتماع کمیس
ــون شــوراهای اســامی  ــره کان ــن عضــو هیاتمدی همچنی
کار ایــران و معاونــت روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــان  ــان خواستههایش ــه بی ــدند و ب ــر ش ــی حاض اجتماع
ــازمان خصوصیســازی  ــه س ــن جلســه ب ــد. در ای پرداختن
اولتیماتــوم 10روزهــای داده شــد تا شفافســازیهای الزم را 

ــد. ــه انجــام ده ــن زمین در ای

تشــکلهای دانشــجویی اســتان خوزســتان همچنــان پیگیر 
ــه هســتند و از  ــران هفتتپ ــات کارگ ــه مطالب رســیدگی ب
ــد.  ــیدگی کنن ــکات رس ــه مش ــد ب ــئوالن میخواهن مس
حتــی در مــوارد بعــدی کــه به صــدور حکــم قضایــی برای 
برخــی کارگــران منجــر شــد بــا پیگیریهــای رســانهای و 
توجهــات قــوه قضائیــه در برخــی احــکام تجدیدنظــر و در 
ــه  ــت. ماجــرای هفتتپ ــه صــورت گرف ــوارد تبرئ برخــی م
همچنــان ادامــه دارد و مشــکات کارگــران منطقــه تمــام 
ــجویان  ــور دانش ــته حض ــه برجس ــا نقط ــت ام ــده اس نش
ــود کــه باعــث شــد  ــار کارگــران هفتتپــه همیــن ب درکن
ســکوت تلــخ مســئوالن محلــی شکســته شــده و صــدای 
مظلــوم کارگــران شوشــی در ســطح ملــی شــنیده شــود.

ــجویی در     ــش دانش ــالش جنب ــال ت  2 س
ــری ــات کارگ ــق مطالب ــت تحق جه

دو ســال گذشــته پــر بــود از نمونههــای متعــدد همراهــی 
ــری.  ــات کارگ ــه مطالب ــری دانشــجویان نســبت ب و پیگی
کشــتوصنعت مغــان، قنــد یاســوج، کنتورســازی قزویــن، 
همــدان،  غلــه  شــرکت  مازنــدران،  چــوب  صنایــع 
ماهیگیــران هرمزگانی، کارگران ســد چمشــیر گچســاران، 
ــه کاوه  ــکات کارخان ــرد، مش ــهرداری بروج ــران ش کارگ
ــور  ــاهد حض ــه در آن ش ــر ک ــاله دیگ ــا مس ــودا و دهه س
ــم  ــور حت ــتیم، بهط ــجویی هس ــکلهای دانش ــگ تش پررن
ــی جنبــش دانشــجویی  اگــر از منظــر کارکردهــای بیرون
و خــروج از فضــای فانتــزی و گلخانهــای دانشــگاهی 
ــانی  ــار درخش ــه آث ــم، متوج ــگاه کنی ــده ن ــن پدی ــه ای ب
در رشــد عملــی ایــن نســل از دانشــجویان خواهیــم 
ــور  ــه حض ــاوه اینک ــت، بهع ــدنی نیس ــه انکارش ــد ک ش
ــی از  ــر بخش ــگاه کانت ــک ن ــهایی در ی ــن چالش در چنی
فرآینــد حــل مســائل نظــام بهصــورت ریشــهای توســط 
قشــری از نخبــگان یعنــی همــان بدنــه دانشــگاهی اســت. 
هرچنــد بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه مغفــول توجــه شــود 
ــائل  ــتمر مس ــری مس ــجویان در پیگی ــور دانش ــه حض ک
ــری  ــکلهای کارگ ــف تش ــث تضعی ــد باع ــران نبای کارگ
شــود، بهعبارتــی رشــد و تقویــت ســازوکارهایی کــه 
بتوانــد بهصــورت مســتقل بــرای تشــکلهای کارگــری ابــزار 
مطالبهگــری خلــق کنــد ضــروری اســت، بهزعــم نگارنــده، 
اکتفــا بــه حضــور میدانــی دانشــجویان در مواقــع بحرانــی 
ــح از  ــت و صحی ــه درس ــدون مطالب ــران ب ــار کارگ در کن
ــر  ــت اث ــر درنهای ــن قش ــده ای ــای تقویتکنن ــق ابزاره خل
ــر  ــد در نظ ــم بای ــن مه ــت و ای ــد داش ــی نخواه درازمدت
ــه  گرفتــه شــود کــه تشــکل دانشــجویی نبایــد تبدیــل ب
شــاخه کارگــری برخــی گروههــا شــود کــه اساســا کارکرد 
دانشــگاهی و درونــی خــود را از دســت داده اســت. نکتــه 
ایدهپــردازی در  بنیانهــای نظــری و  بعــدی تقویــت 
حوزههــای تولیــد و اشــتغال اســت کــه بتوانــد بهصــورت 
ریشــهای و ســاختارمند چنیــن معضاتــی را برطــرف کند 
ــتی  ــتی و سوسیالیس ــرات مارکسیس ــه دام تفک ــه ب و البت
هــم نیفتــد و بتوانــد مجموعهــای از راهکارهــای ایجابــی و 

ــد. ــه کن ــتگذاری عرض ــوزه سیاس ــی را در ح اساس

درنهایــت حــاال در آســتانه روز کارگــر 99 مــا بــا بخشــی 
از بدنــه دانشــجویی ارزشــی کشــور روبهــرو هســتیم کــه 
نســبت بــه ایــن روز دارای فهــم و حــس مشــترک اســت و 
پیگیــری مشــکات یکــی از اقشــار مظلــوم جامعــه برایش 
ــم  ــه از اس ــای ک ــت، بدنه ــده اس ــاله ش ــه مس ــل ب تبدی
کارگــران اســتفاده اپوزیســیونی نمیکنــد و مطالباتشــان را 

مصــادره بــه مطلــوب سیاســی نخواهــد کــرد.

ــی  ــانهها گزارش ــی از رس ــه در یک ــش ک ــال پی ــد س از چن
دربــاره مشــکات آب مــردم غیزانیــه منتشــر شــده بــود تــا 
همیــن چنــد روز پیــش، دیگــر اثــری از اســم ایــن بخــش و 
روســتاهایش و مردمــش نبــود و انگارنهانــگار کــه نقطهــای 
ــه  ــک حــق اولی ــرای حــل ی ــه ب ــن کشــور هســت ک در ای
ــد!  ــرم میکن ــتوپنجه ن ــادی دس ــکات زی ــا مش ــی ب زندگ
اساســا هــم در تهیــه ایــن گزارشــها تــا بــا چاشــنی اعتراضی 
ــرای  ــا ب ــه حــل آن نیســت. باره همــراه نباشــد، امیــدی ب
ــی(  ــوب و ویدئوی ــف )مکت ــکات مختل ــزارش مش ــه گ تهی
پیــش از آنکــه طاقــت صبرشــان طــاق شــود، ســراغ مــردم 
ــد  ــدرت متصلن ــه بخشــهای ق ــه ب ــه ن ــی ک ــام؛ مردم رفته
ــه اصحــاب رســانه! ســوال مشــترک همــه آنهــا در  ــه ب و ن
ــود کــه »حــاال ایــن حرفهــای  انتهــای حرفهایشــان ایــن ب
ــد؟! اصــا  ــا را حــل میکن ــم دارد؟! مشــکل م ــری ه ــا اث م

ــه گــوش باالباالییهــا میرســد؟!« ایــن حرفهــا ب
در همــه مشــکاتی کــه در ســالهای اخیــر جنجالــی شــد، 
از موضــوع اعتــراض کارگــران هفتتپــه و هپکــو گرفتــه تــا 
مشــکات مــردم ماهشــهر و زاهــدان و حــاال هــم غیزانیــه، 
ایــن موضــوع خودنمایــی میکنــد کــه انــگار بابشــده بــرای 
ــه  ــد یکجــوری و البت ــا بای ــود ی ــنیده ش ــت ش ــه حرف اینک
ــه  ــدن، خــودت را ب ــن و آن را دی ــا هزارطــور دم ای آنهــم ب
مســئوالن برســانی یــا یــک بمــب اعتراضــی منفجــر کنــی 

ــا صدایــت شــنیده شــود! ت
یکبار ماجرای غیزانیه را مرور کنیم:

چنــد ســال اســت کــه آبرســانی ایــن بخــش دچــار 
ــانی قدیمــی و  ــای اســت، خطــوط آبرس مشــکات عدیده
ــکان  ــده ام ــا باعثش ــک لولهه ــایز کوچ ــت؛ س ــوده اس فرس
تکمیــل ظرفیــت حوضچههــا و مخــازن ذخیــره آب وجــود 
نداشــته باشــد و همــواره افــت فشــار یــا اساســا بیآبــی مردم 
را آزار میدهــد. مســئوالن هــم کــه بــا پاســخهای همیشــگی 
و کلیشــهای »بهــزودی ایــن مشــکل حــل میشــود«، 
پروســه بیاعتمــادی را تکمیــل میکننــد! حــاال ســالها از ایــن 
وعدهووعیدهــا گذشــته؛ مشــکل روی مشــکل انبــار شــده؛ 
ــه  ــان ب ــا مراجع ــق معمــول ب ــا شــنیده نشــده و طب صداه

ــه و  ــورت گرفت ــی ص ــورد چکش ــداریها، برخ ادارات و بخش
کارد بــه اســتخوان رســیده! جالــب اینکــه مــردم شــیوههای 
ــیوه  ــک ش ــد. ی ــی کردهان ــم ط ــی را ه ــف اعتراض مختل
اعتراضیشــان هــم کــه خیلــی جالــب و دموکراتیــک بــود و 
مشــابه آن در اعتراضهــای دانشــجویی در دانشــگاهها دیــده 
ــای  ــا ظرفه ــات ب ــه در پروســه انتخاب ــی ک ــود، وقت شــده ب
ــد  ــر میکردن ــی از آب در صــف رای حاضــر شــدند، فک خال
پیــام روشــنی هــم بــه مســئوالن، هــم بــه نماینــدگان و هم 
بــه رســانهها میدهنــد کــه اینهــا مشــکات ماســت و فکــری 
بــه حــال آن کنیــد! امــا نشــد کــه نشــد تــا آنکــه حــوادث 
روز ســوم خــرداد رخ داد. شــاید آنهایــی هــم کــه جادهــای 
ــزی و  ــا برنامهری ــد ب ــرت کردن ــم پ ــنگی ه ــتند و س را بس
ــا  ــد ام ــراض نرفتن ــیوه اعت ــن ش ــراغ ای ــناریوچینی س س
گمانشــان ایــن بــود کــه اینطــور صدایشــان رســاتر میشــود. 
ــه  ــای ک ــده؛ گره ــاد ش ــه ایج ــت هزین ــه پش ــاال هزین ح
شــاید بــا چنــد دســت جهــادی بــاز میشــد حــاال بــا دنــدان 
هــم بــاز نمیشــود! پــای امــا و اگرهــای سیاســی و امنیتــی 
هــم بــه ایــن موضــوع بــاز شــده اســت و کار بــرای مــردم و 

دســتاندرکاران ســختتر.
ــه  ــد حادث ــه چن ــم تجرب ــه بهرغ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــان  ــراض و بی ــیوه اعت ــرای ش ــری ب ــه فک ــابه غیزانی مش
ــل تکــرار میافتیــم.  ــار روی ری ــه نشــده اســت و هرب مطالب
معضلــی وجــود دارد، فکــری بــرای حــل آن نمیشــود، مردم 
چارهــای جــز اعتــراض ســخت نمیبیننــد، کار بــه زدوخورد 
میکشــد، رســانههای رســمی و ملــی ســکوت میکننــد، در 
عــوض رســانههای ضدانقــاب حداکثــر سوءاســتفاده را 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــد ب ــه بع ــا ب ــازه از اینج ــد و ت میکنن
بــه  کارد  کــه  کســی  بــرای  میشــود!  چارهاندیشــی 
اســتخوانش رســیده نمیتــوان پروتــکل اعتراضــی نوشــت و 
گفــت مطابــق ایــن عمــل کــن! بهخصــوص در مــواردی کــه 
ــتی  ــوی معیش ــته و رنگوب ــی نداش ــه سیاس ــراض بنمای اعت
دارد بیشــتر ایــن موضــوع اهمیــت پیــدا میکنــد. اعتراضهــا 
ــی- ــه فرهنگ ــا جنب ــاال عموم ــط و روبهب ــه متوس در طبق

ــود  ــای خ ــرض در اعتراضه ــش معت ــی دارد و بخ اجتماع
ــی در  ــای اساس ــی نیازه ــا وقت ــد، ام ــده میکن ــه- فای هزین
میــان باشــد و معتــرض چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد، 
شــکل مواجهــه بــا آن هــم تغییــر میکنــد و اینجاســت کــه 
میتــوان نقــش مهمــی بــرای تشــکلهای دانشــجویی تعریــف 

کــرد.
یــک گام روبهجلــو در ایــن حــوادث ایــن اســت کــه 
ــجویی  ــکلهای دانش ــوص تش ــی و بهخص ــای مردم گروهه
ــف  ــن و تعری ــش تعیی ــود نق ــرای خ ــر ب ــالهای اخی در س
ــای  ــه پ ــر از صــدور بیانیــه و مصاحب ــد؛ یعنــی فرات کردهان
در میــدان عمــل گذاشــته و نتایــج خوبــی هــم گرفتهانــد. 
شــاهد مثــال ایــن ماجــرا در اعتراضهــای کارگــران نیشــکر 
هفتتپــه، هپکــوی اراک، ماشینســازی تبریــز و... بــود 
ــا  ــو ب ــت وگ ــی و گف ــات میدان ــا تحقیق ــه دانشــجویان ب ک
ــا  ــکل ب ــل مش ــرای ح ــپس ب ــدند و س ــان وارد ش معترض

ــد.  ــی کردن ــئوالن رایزن مس
در ایــن ماجــرا هــم تشــکلهای دانشــجویی بیکار ننشســته و 
در تعطیــات عیــد فطــر راهــی غیزانیــه شــدند و ایــن امیــد 
وجــود دارد کــه ثمــرات خوبــی هــم در عرصــه رســانه و هــم 
در انجــام اقدامــات جهــادی حاصــل شــود. امــا حــرف اصلی 
ــرای تشــکلهای  ــد ب ایــن یادداشــت یــک نقشــآفرینی جدی

ــجویی است. دانش
آرمانخواهــی دانشــجویی، عــدم ســهم و بهره و چشمداشــت 
از احــزاب و اصحــاب قــدرت امتیــاز تشــکلهای دانشــجویی 
ــجویی  ــکلهای دانش ــرای تش ــا ب ــا ام ــار اینه ــت. درکن اس
امــکان دسترســی بــه مســئوالن تــا عالیتریــن ســطح برقــرار 
شــده اســت و آنهــا میتواننــد طــی مراتبــی حــرف خــود را 
بــه گــوش مســئوالن )چــه در ســطح اســتان و چه در ســطح 
کشــور( برســانند. درواقــع نقــش جدیــدی کــه تشــکلهای 
ــن  ــوند ای ــور ش ــود متص ــرای خ ــد ب ــجویی میتوانن دانش
اســت کــه حلقــه واســط مــردم و مســئوالن پیــش از بــروز 
اعتراضهــای اینچنینــی باشــند و کاری را کــه حــاال و پــس 
از خســارتهای مــادی و معنــوی ایجادشــده انجــام میدهنــد؛ 
قبــل از آنــی کــه کار بیــخ پیــدا کنــد انجــام دهنــد. در ایــن 
ــت  ــتانها اهمی ــجویی در اس ــکلهای دانش ــد تش ــش جدی نق
ــا در  ــزی اتحادیهه ــورای مرک ــای ش ــد و اعض ــدا میکنن پی
ــته  ــدی داش ــا پایبن ــش آنه ــه نق ــد ب ــوری بای ــطح کش س
ــان  ــش دیدهب ــد در نق ــگاهها بای ــکلهای دانش ــند. تش باش
محلــی و منطقهــای ظاهــر شــوند، مشــکات را شناســایی و 
راهحلهــا را ارزیابــی کننــد و مســئوالن عالــی تشــکلها نیــز 
بهجهــت دسترســی فــوری بــه رســانهها و مســئوالن، نقــش 

کاتالیــزور را ایفــا کننــد.

محمد رضایتی
دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان مستقل

تشکل های دانشجویی ، دیده بان های محلی و منطقه ای
ادامه از صفحه چهارم
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میالد مفاخری 
نماینده نشریات دانشجویان در دیوار با رهبر معظم انقالب

وزارت ارتباطات متولی توسعه و پیشرفت زیر ساخت فضای مجازی کشور است. 
اما نه تنها از باورمندی به فضای جنگی رنج می برد بلکه در حالتی خوشبینانه 
با کم کاری هایی زمین جنگ را در اختیار دشمن نهاده است، انتظار این بود 

وزیر مربوطه با توجه به شرایط جنگی موجود بستر الزم برای رشد سریع زیر 
ساخت های اینترنت و شبکه ملی اطاعات فراهم آورد. اما شاهدیم که اقدامات 

وزیر جوان به نمایش های رسانه ای یا شاید انتخاباتی و پوپولیستی در حوزه سرعت 
اینترنت و یا اهدا چند تبلت به مناطق محرومی که اتفاقا از همان افزایش سرعت 

نت اقای وزیر بی بهره اند محدود شده است.

اقدامات انتخاباتی و پوپولیستی وزیر جوان

جوانی و فرصت طالیی

مــا جوانیــم و آینــده از آن ماســت. آیــا تــا کنــون بــه ایــن 
موضــوع فکــر کــرده ایــم کــه چگونــه مــی توانیم در مســیر 
رســیدن بــه اهــداف انقــاب اســامی ایفــای نقــش کنیــم؟ 
ویــا این کــه آمادگــی مدیریــت خــود و محیــط را تــا 

کنــون کســب کــرده ایــم؟ 
تقریبــاً هــر ســاله رهبــر معظــم انقــاب انقــاب بــر چنــد 
عنصــر مهــم تاکیــد ویــژه داشــته انــد. اکنــون مــی خواهــم 
ــرار دهــم. دو  ــرار ق بخشــی کوچیکــی را مــورد بررســی ق

عنصــر مدیریــت و جوانــی. 
جوانــی بــه خــودی خــود نمــی توانــد مســمر ثمــر باشــد 
اگــر عــاری از مدیریــت فــردی و شــناخت باشــد. مدیریــت 
فــردی شــاید در ســاده تریــن تعربــف اینگونــه باشــد که از 
کجــا آمــده ام و بــه کجــا مــی روم و آمدنــم بهــر چــه بــود. 
از نظــر بنــده  تشــکل هــای دانشــجویی بــه جایــگاه اصیــل 
ــق  ــت را محق ــی اس ــکار عموم ــت اف ــه مدیری ــود، را ک خ

نســاخته انــد. 
لــذا شــکی مــا را فــرا مــی گیــرد آیــا جوانــان امــروزی کــه 
کــف جامعــه را نفهمیــده و نتوانســته انــد افــکار عمومــی را 

مدیریــت کننــد، مدیــر خوبــی خواهنــد بــود؟

فراموش نکردن استکبار جهانی و توجه به درون

ــای  ــال ه ــا، س ــز م ــران عزی ــه ای ــت ک ــح اس ــر واض پ
ــون  ــوده و اکن ــتعمارگران ب ــگال اس ــیر چن ــادی اس متم
ــه آزاد و  ــز ۴ ده ــران عزی ــامی، ای ــاب اس ــف انق ــه لط ب
آزاده اســت. اکنــون جهانخــواران ایــران جــوان را خطــری 
بــرای همــه گیــری آزادی خواهــی مــی دانند و در تاشــند 
ــکل  ــد. تش ــان دهن ــن نش ــیاه و چرکی ــره ی آن را س چه
ــه  ــد ک ــف دارن ــا تکلی ــگاه ه ــجویی در دانش ــای دانش ه
پلشــتی هــا و زشــتی هــای اســتعمارگران نشــان داده و در 
جهــت روشــنگری ابعــاد مختلــف نظام اســامی بکوشــند و 
دســت درازی آن بــر ممالــک دیگــران را آشــکار ســاخته و 

ــد. ــت کنن ــا حمای ــوم در دانشــگاه ه ــل مظل از مل
در ایــن مهــم تقویــت حــس عــزت در ایــن کشــور هــا و 
الخصــوص کشــور خودمــان از وظایفــی اســت کــه بــا تکیه 
بــر توانایــی هایمــان مــی توانیــم بــه  آن جامــه ی عمــل 
ــت  ــاش اس ــان در ت ــی هم چن ــتکبار جهان ــانیم. اس بپوش
ــاور ذهنــی آن  ــه و ب ــا گرفت ــدرت و عــزت را از م حــس ق
هــا مخــدوش ســازد تــا جایــی کــه رهبــر انقــاب نیــز در 

دیــدار اخیــر ایــن مهــم را متذکــر شــدند کــه :
ــت را  ــر ملّ ــرای تحقی ــاش ب ــت ت ــمن سیاس ــه دش »البّت
ــتها را  ــان سیاس ــم هم ــروز ه ــی ام ــد؛ یعن ــه میده ادام

ــد؛[  ــه میدهن ــد ]ادام دارن
ــد در  یعنــی دشــمن مأیــوس نشــده اســت از اینکــه بتوان
ــتی  ــه را بایس ــن نکت ــذارد. ای ــر بگ ــردم تأثی ــات م روحی
ــان، در  ــان، در اظهارنظرهایم ــا در تحلیل هایم ــه ی م هم

ــروز در  ــمن ام ــه دش ــم ک ــر بگیری ــان در نظ اعتراضهایم
ــن احســاس عــّزت را، احســاس  ــن اســت کــه ای صــدد ای
قــدرت را، اطمینــان بــه نفــْس ملـّـی را مخــدوش کنــد و از 
بیــن ببــرد. البّتــه دشــمن تــاش میکنــد، خــدای متعــال 

ــرده.  ــر ک ــن را تقدی هــم عکــس ای
همیــن حادثــه ی کرونــا موجــب شــد کــه مــردم احســاس 
عــّزت بیشــتری پیــدا کننــد؛ خــب شــما ماحظــه کنیــد، 
ــر  ــه خب ــکا چ ــی، در آمری ــورهای غرب ــرب، در کش در غ
ــم  ــا ه ــد، آنج ــم آم ــا ه ــه اینج ــه  ک ــن حادث اســت. همی
رفــت؛ آنجــا ببینیــد وضــع چــه  جــوری اســت، اینجــا وضع 
چــه  جــوری بــود: مدیریّتــی کــه شــد، حضــوری کــه مردم 
پیــدا کردنــد، کارهــای بزرگــی کــه در ایــن زمینــه انجــام 
گرفــت. یــا ]مثــًا[ پرتــاب ماهــواره، یــا کارهــای علمــی ای 
کــه االن دارد انجــام میگیــرد بــرای شــناخت همیــن 
ویــروس. اینهــا همــه حوادثــی اســت کــه خــدای متعــال 
]مقــّدر کــرده[؛ یــا ایــن نهضــت عظیــم کمــک مؤمنانــه و 
خدمتــی کــه انجــام گرفــت. پــس شــرایط کشــور، اینهــا 
ــت، آن  ــمنی هس ــت، آن دش ــدی هس ــت. آن جبهه بن اس
ظرفّیتهــا هســت و ایــن احســاس عــّزت و قــدرت هــم در 

کشــور وجــود دارد.« 

آمادگی برای مدیریت در اردوهای جهادی 

ــای  ــکل ه ــادی در تش ــای جه ــت ه ــود فعالی ــزوم وج ل
دانشــجویی 

ــکل  ــک تش ــش ی ــن بخ ــاز تری ــان س ــم انس ــر بخواهی اگ

دانشــجویی را مطــرح کنیــم بخــش فعالیــت هــای 
جهــادی تشــکل هســت. از ایــن روکــه اوالً درد جامعــه را 
متوجــه مــی شــوند و در بحــث عدالــت خواهــی دقیــق تــر 

می تواننــد کار کننــد. 
دومــا روحیــه و ایمــان دینــی خــود را توســعه مــی دهند و 
ســوما از پشــت میــز هــا بــه کــف جامعــه مــی آینــد و اگــر 
در آینــده همیــن جوانــان در پســت هــای مدیریتــی خاصه 
مدیریــت هــای میانــی قــرار گرفتنــد بــی شــک بــا آســیب 
هــای موجــود در جامعــه غریــب نیســتند چــرا کــه آن درد 

را چشــیده انــد.
ــف  ــیار ظری ــاب بس ــه انق ــر فرزان ــده رهب ــان بن ــه گم  ب
بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــتند  »بحــث فّعالّیتهــای 
جهــادِی واقعــاً شــگفت انگیز کــه حقیقتــاً بنــده بــا اینکــه 
بارهــا تشــّکر عــرض کــرده ام، بــاز هــم الزم میدانــم تشــّکر 
کنــم و خــدا را شــکر کنــم کــه الحمــدهلل جوانهــای مــا را 

ایــن  جــور آمــاده کــرد.« 
ببینیــد ایــن مطلــب آنقــدر حائــز اهمیــت اســت کــه رهبر 
انقــاب را نیــز شــگفت زده مــی کنــد، اگــر دقــت کــرده 

باشــید فرمودند»آمــاده کــرد«.
ــری دارای  ــک واژگان رهب ــک ت ــده ت ــرای بن ــاً ب  حقیقت
ــت  ــز ایشــان فعالی ــی هســتند در اینجــا نی ــای عمیق معن
هــای جهــادی چــون میدانــی مــی داننــد کــه محــل آماده 

ــان اســت.  ســازی جوان
ــری  ــه واژه رهب ــد واژه ب ــاد ش ــه ی ــه ک ــه همان گون البت
دارای معناســت امــا بــه نظــر حقیــر ایــن ســه نکتــه نبایــد 

از جلــوی دیــدگان مــا محــو شــوند.

سه نکته مهمی که نباید در قاب فراموشی قرار بگیرد 

امســال هــم دیــدار رهبــر معظم انقــاب بــا دانشــجویان در ماه 
مبــارک رمضــان برگــزار شــد. ایــن دیــدار کــه محفلــی گــرم از 
گفــت و شــنود پــدر و فرزندیســت حــاوی اصلــی تریــن نــکات 
,دغدغــه هــا و نصایــح رهبــر عزیزمــان اســت. بخش مهمــی از 
ســخنان امســال حضرت آقــا پیرامــون موضوع مطالبــه گری و 
آرمــان خواهــی بــود و چــه بســا از این ســخنان بتوان برداشــت 
کــرد کــه از دید ایشــان ســخت تریــن و پیچیــده تریــن کارزار 
دانشــجویان همیــن مطالبــه آرمان ها بــه نفع انقاب اســامی 
اســت .چــرا کــه از جهــات مختلــف اهمیت ایــن موضــوع برای 
جریان دانشــجویی انقابی حیاتیســت: اول جهــت, پرچم داری 
مطالبــه گــری اســت کــه نــه تنها فــی ذاتــه وظیفه دانشــجوی 
بیــدار شــمرده مــی شــود بلکــه فرصــت مصــادره بــه مطلــوب 
ــه حــق مــردم توســط جریــان هــای  شــدن دغدغــه هــای ب
ــرای مــردم  ــد انقــاب اســامی کــه کمتریــن ســودی ب معان
نداشــته و تنهــا از ایــن اعتراضــات ســوء اســتفاده مــی کننــد 
تــا مقاصــد ضــد انقابــی خویــش را پیــش ببرنــد را خواهــد 
گرفــت. ثانیــا خطــر بزرگــی کــه متاســفانه گریبــان برخــی 
تشــکل هــای دانشــجویی بــا اهــداف دلســوزانه را گرفته اســت, 
خطــر عــدم توجــه بــه مخاطــب اصلــی در مطالبــه گریســت. 
گاهــی یــک نهاد,ســازمان یــا یــک تیــم و بانــد در این ســازمان 
هــا خــاف یــا عــدم کارایــی را شــکل مــی دهنــد کــه وظیفــه 
دانشــجوی متعهــد پیگیــری و مطالبــه گــری حــق از مراجــع 
مربوطــه اســت امــا گاهــی ایــن مطالبــه به جــای گرفتــن حق 
بــه کوبیــدن باطــل منجــر مــی شــود و یــک خــاف قانــون 
مــوردی بــه سیســتم و انقاب اســامی نســبت داده می شــود. 
شــاید الزم اســت تشــکل هــای ذکــر شــده بــار دیگــر هــدف 
خــود از مطالبــه گــری را بازخوانــی کننــد و گمشــده خویــش 
را در گــم کــردن هــدف بیابنــد. نکتــه ســوم امــا شــاید دشــوار 
تریــن خواســته ایشــان از جریــان دانشــجویی بود,انتقــاد بدون 
پرخــاش و خشــونت و درک شــرایط مدیریتــی کشــور. شــاید 
روحیــه انقابــی و آرمــان خــواه دانشــجو ســخت بتوانــد دالیل 
اجــرا نشــدن برخــی مطالبــات را بپذیــرد و نــام توجیــه بــرآن 
ننهــد امــا واقــع گرایــی و مکمــل شــدن عقانیــت انقابــی بــر 
احساســات  انقابــی کلیــدی ایســت کــه مطمئنــا مــی توانــد 
رابطــه دانشــجویان و مســئولین را پویــا تر و منســجم تر ســازد 
همیــن امــر بــی شــک تســهیل گــر رونــد مطالبــه آرمــان هــا 

خواهــد شــد.

فاطمه اجل لوئیان
کارشناسی ارشد اقتصاد

رخ مطالبه گری
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محمد حسین حبیبی
نماینده گروه های جهادی در دیدار با رهبر معظم انقالب 
مخاطرات طبیعی هستیم و از سوی دیگر شاهد ساختارها، نهاد های مختلف که در 
هجوم حوادث و اتفاقات امکان حل مسئله و مدیریت صحنه را نداشته؛ و درنهایت، 
این نهاد ها و ساختار ها بدون درنظرگرفتن بستر و نقشی برای اراده های خودجوش 
مردمی که نقش مهمی در حل مسئله را به عهده دارند، چیزی جز سلسله مراتب 
اداری و فرمایشات بی روح سازمانی را از خود بروز نمی دهند.

به نظر می رسد الزم است با توجه به گستردگی حرکت های جهادی، جایگاهی 
در نهاد ها و شورا های تصمیم گیر در زمان های ورود این اراده های خودجوش به 
مسائل، شکل گیرد.

در کارهای جهادی پشت میز نشینی و فرمایشات بی روح سازمانی کاری از پیش نمی برد 

دیــدار رمضانــی دانشــجویان بــا رهبــر انقاب امســال باتوجه به شــرایط کرونایی کشــور به شــیوه 
ای متفــاوت و از طریــق ویدیــو کنفرانــس برگــزار شــد و رهبــری در چنین شــرایطی نیــز ارتباط 
خــود بــا جوانــان را حفــظ کــرده و بــه دغدغــه هــا، انتقــادات و مطالبــات دانشــجویان گــوش فــرا 

دادند.
هفــت نماینــده از قشــر دانشــجو  در مقابــل رهبــر انقاب بــه بیــان انتقاداتی از دســتگاه های 
مربــوط بــه دفتــر رهبــری تــا دیگر نهــاد ها و دســتگاه ههــای موجــود، پرداختنــد و همگی از 
طــرح این مســائل نشــان دادند که قشــر ادشــنجو دغدغــه ی حــظ و پاســداری از جمهوریت 

انقاب اســامی را دارد.
در چنــد انتقــاد مطــرح شــده توســط نمایندگان، یکــی مربوط بــه رویکرد صدا و ســیما اســت. 
رســانه ای کــه بــه جــای اینکــه آگاهــی رســانی بــه مــردم را در اولویــت خــود قــرار دهــد و  
منعکــس کننــده ی صــدای مــردم در بیــان کوتاهــی هــا و تبعیــض های مســئولین باشــد، به 
روابــط عمومــی حاکمیــت تبدیــل اســت و ایــن آگاهی نــدادن به مــردم باعث شــده اســت این 
مهــم در بزنــگاه ها توســط رســانه هــای خارجی و معاند تامین شــود و مســئولین صدا و ســیما 
در نهایــت محافظــه کاری و بــدون دغدغــه بــرای داشــتن راهبردی منایــب در رفتار با مــردم، به 
راه خــود ادامــه داده و نگــران خدشــه دار شــدن بــاور مــردم کــه ســرمایه اجتماعــی نظام اســت، 

نمی باشــد.
دیگــر انتقــاد مطــرح شــده به بســته بــودن راه مطالبات مردمی تاکید داشــت و قشــر دانشــجو 
نشــان داد کــه در ایــن زمینــه بــه نبــود ســاز و کار اعتــراض در جامعــه معترض اســت. چــرا که 
ایــن مســئله مشــارکت مــردم را در جمهــوری اســامی بــه راهپیمایــی هــا و انتخابــات محدود 
مــی کنــد و مــردم نمی تواننــد مطالبات به حــق خــود و ناراحتی خود از تصمیمات مســئولین 
را بــه گــوش آن هــا برســانند و ایــن تنهــا باعــث ناامیــدی و دلســرد شــدن مــردم شــده و بیــن 
خــود و مســئولین شــکافی عمیــق متصور می شــوند. شــکافی ایجــاد شــده از ناحیه خــود این 
مســئولین کــه تنهــا زســاننده ی ایــن پیام اســت کــه مردم و معیشــت شــان برای مــا اهمیتی 
نــدارد. و مــردم تحــت هــر شــرایطی بــا دیــدن ناکارآمــدی ها صرفــا باید تحمــل کنند. ایــن در 
حالــی ســت کــه تحمــل شــرایط ســخت بــرای مردمــی کــه بــرای ایــن کشــور خــون داده اند 
کاری نــدارد؛ امــا تــا جایــی ادامــه خواهــد یافــت کــه آن هــا مســئولین را در کنــار خــود ببینند 

نــه د مقابل خــود..
همچنیــن بــه گفتــه ی دبیــر دفتر تحکیم وحــدت:» اصــل 27 قانون اساســی شــوخی نمادین 
حاکمیــت بــا مــردم اســت.« چــرا کــه تــا مــردم نداننــد اعتــراض ســالم کــه مخــل بــه مبانــی 
اســام نباشــد دقیقــا چــه مصادیقــی دارد و در برخــورد بــا رفتــار هــای غیرقانونــی بایــد چــه 
واکنشــی از خــود نشــان دهند؛ برای شــنیده شــدن اعتراضــات خــود از راه غیرقانونی اقــدام می 
کننــد و ایــن نتیجــه ای جز هزینه تراشــی برای کشــور نــدارد آن هنــگام که رســانه های معاند 
از نبــود ســاختار اعتــراض و ضعــف صــدا و ســیما اســتفاده کــرده و اقــدام بــه مــوج ســازی بــه 

روش خــود می کننــد.
اگــر بــرای ایــن مســئله چــاره ای اندیشــیده نشــود مــا همچنــان شــاهد ایــن ســیکل معیوب 

خواهیــم بــود و داســتان هایــی از قبیــل آبــان 98 و غیزانیــه هــا تکــرار خواهــد شــد ..
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده توســط دانشــجویان نیــز می تــوان به انتقــاد از عدم شــفافیت 
در برخــی نهــاد هــا و مســئولیت پذیــر نبودن مســئولین اشــاره کــرد که باعث شــده اســت از 
حضــور در جمــع دانشــجویان و پاســخگویی بــه آن هــا از نحــوه ی عملکــرد و دخــل و خــرج 

ســازمان هــا، ســر بــاز زنند.
 جریان دانشجویی صدای مستضعفان

از آنجــا کــه تشــکل هــای دانشــجویی می توانند صــدای مردم مســتضعف باشــند و مطالبات 
ــه مســیر اصلــی  ــه فضــای غیــر قانونــی کشــیده شــده اســت ب ــه حــق آن هــا را کــه ب ب
بازگرداننــد و دربــاره ی تصمیمــات و اقدامــات نادرســت مســئولین اعتــراض کننــد و بــه درد 
مــردم رســیدگی کننــد؛ رهبر انقــاب در رابطــه با ایــن موضــوع در دیدار دانشــجویی خطاب 
بــه آن هــا، جوانــان را بــه برافراشــته داشــتن پرچــم حقیقــی آرمانخواهــی و مطالبــه گــری 
فــرا خواندنــد، چــرا کــه اگــر ایــن مهــم به دســت دانشــجویان نباشــد ممکــن اســت مطالبه 
گــری بــه دســت کســانی بیافتــد کــه هدفشــان رفع مشــکات مــردم نیســت. رهبــری تمام 
صحبــت هــای دانشــجویان در دیــدار را نوعــی مطالبــه گــری مــی داننــد که بســیار بــا ارزش 
اســت حتــی اگــر در مــواردی بــا توجــه بــه محدودیــت هــای اجرائــی ایــن مطالبــات عملــی 
نباشــند امــا آرمانخواهــی را زنــده نگــه مــی دارد چــرا کــه باعــث مــی شــود راه را گــم نکنیــم 
و از وســط راه منحــرف نشــویم. توصیــه رهبــر بــه دانشــجویان و جوانــان این اســت کــه در راه 
مطالبــه کــه طبعــا بــا نوعی اعتــراض همــراه اســت و ماهیت آن این اســت کــه در صــدد رفع 
نقصــی کــه وجــود دارد اقــدام بــه انتقــاد و مطالبه می شــود؛ قشــر دانشــجو باید حواســش به 
ایــن موضــوع باشــد کــه نحــوه ی بیــان اعتــراض او، اعتــراض بــه نظــام تلقی نشــود. چــرا که 
دشــمن منتظــر ایــن اســت کــه اعتــراض بــه حــق مــردم را بــه صــورت اعتــراض به نظــام به 
مخاطــب القــا کنــد. رهبــر انقــاب مطالبــه ای را الزم و مطلوب مــی دانند که صرفــا اعتراض 
و انتقــاد نباشــد. زیــرا بــه تنهایــی تاثیر بلنــد مدتی نخواهد داشــت. بلکــه باید مطالبــه همراه 

بــا پیشــنهاد و ارائــه راه حــل هــای ممکــن باشــد و از فضــای پرخــاش و بدگویی دور باشــد.
لــذا جریــان دانشــجویی بایــد توجــه داشــته باشــد روش مطالبــه گــری و اعتــراض خــود را 

چگونــه انتخــاب مــی کنــد تــا نتیجــه ی مطلــوب را داشــته باشــد.
همچنیــن بــا توجــه به بیانــات رهبــر در دیــدار دانشــجویی، دولت جــوان و انقابــی که صرفا 
یــک جــوان ســی و چنــد ســاله نیســت کــه بیاییــد رئیــس دولــت شــود بلکــه دولتی ســر پا 
و بــا نشــاط اســت و در ســنین آمــاده ی کار و تــاش قــرار دارد و مــی توانــد در ســنین بــاال 
نیــز همچــون شــهید ســلیمانی کار هــای جوانانــه انجــام دهــد؛ چنین دولــت حــرب اللهی و 
مومنــی مــی توانــد عــاج مشــکات کشــور باشــد و کشــور را از راه هــای دشــوار عبــور دهد. 
پــس جریــان دانشــجویی در کنــار مســئولین ایــن دولــت مــی تواننــد همصــدا بــا هــم برای 
رســیدن بــه آرمــان هــای عدالــت، اســتقال، رفــع فســاد و در نهایــت ایجــاد تمدن اســامی 

تاش کننــد و صدای مســتضعفان باشــند.

طهورا میرزایی
کارشناسی اقتصاد

نسل ما پرچمداران آرمانخواهی ومطالبه گری هستند
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بررسی وضعیت "خانواده" در جمهوری اسامی
"خانــواده" از آن دســت مســائلی اســت کــه خیلــی هــا 
منتظرنــد بــا حلــوا حلــوا گفتن دهانشــان شــیرین شــود 
و تمــام مشــکات آن حــل! در حالیکــه افــق جمهــوری 
ــت و  ــامی اس ــن اس ــدن نوی ــه تم ــیدن ب ــامی رس اس
ــای  ــم و حــوزه ه ــاز اســت مفاهی ــق نی ــن اف ــی ای در پ
مختلــف بــه تعریفــی متناســب بــا تمــدن نوین اســامی 
شــکل گیــرد و راه رســیدن بــه ایــن مهــم همــوار شــود. 
ــود  ــا وج ــده و ب ــی مان ــظ باق ــد لف ــواده در ح ــا خان ام
حمــات ســنگین و ســهمگین فمنیســت هــای داخلــی 
و خارجــی بــاز هــم برنامــه مشــخصی بــرای آن در ارکان 

مهــم کشــور دیــده نمــی شــود.
ــه  ــت ک ــد بس ــوان امی ــی ت ــه ای م ــه جامع ــا ب اساس
خانــواده هنــوز ســالم و کارامــد بــه حیــات خــود ادامــه 
مــی دهــد. خانــواده ای کــه در آن نظــام سلســله مراتبی 
درک مــی شــود و پــدر و مــادر در نقــش ولــی و ناظــر 
و حامــی همــراه و همــگام فرزنــدان مــی شــوند، احتــرام 
هــا در جــای خــود قــرار دارد و شــکوفایی و رشــد هــدف 
ــاختاری  ــن س ــه یقی ــع ب ــت،  قط ــرای آن اس ــی ب واالی
ــت  ــا درک والی ــتری ب ــو را در بس ــل ن ــه نس ــت ک اس
مــداری و سلســله مراتــب اجتماعــی امــاده ی ورود 
ــه و  ــه جامع ــذر وابســتگی ب ــد و ب ــی کن ــه م ــه جامع ب
ــارت و  ــتر نظ ــی کارد. بس ــو م ــل ن ــن را در دل نس وط
حمایــت خانــواده خطاهــای فــردی را در زندگــی کاهش 
ــا درون  ــت ه ــی از ممانع ــه بخش ــد و در نتیج ــی ده م
ــارت  ــا نظ ــر ب ــن کمت ــد. بنابرای ــی ده ــواده رخ م خان
ــود و  ــم ب ــی و سیســتماتیک مواجــه خواهی هــای بیرون
ــم بســتگی را بیشــتر  ــی و ه ــات اجتماع ــه ثب ــن نکت ای
ــگ  ــواده کمرن ــه خان ــی ک ــع غرب ــد. در جوام ــی کن م
ــواده در  ــای خان ــن ه ــا جایگزی ــا آن ب ــا خ ــده و ی ش
ــر  ــفید و ... پ ــا ، ازدواج س ــس ه ــای ازدواج همجن قالبه
مــی شــود، مــی تــوان بــه راحتــی ایــن عــدم مســئولیت 
ــرد.   ــی و ... را مشــاهده ک ــی افراط ــاه طلب ــری و رف پذی
در مرحلــه خانــواده اتمــی یــا فردگــرا، اصــًا تمایــل بــه 
تشــکیل خانواده علــی الخصــوص فرزنــدآوری - در افــراد 
ماحظــه نمیشــود . بــا گســترش خانــواده اتمــی، صدای 
خــرد شــدن اســتخوانهای یــک تمــّدن نیــز بــه گــوش 

ــد رســید.    خواه
ــد و  ــه، مفی ــا جامع ــواده ب ــره خان ــر گ ــه ی دیگ نقط
موثــر بــودن آن در وجــه فعالیــت هــای مختلــف افــراد 
اســت. خانــواده بــه عنــوان بســتر آرامــش و ســکن تــوان 
ایجــاد آرامــش روانــی و بــر طــرف کــردن ضعــف هــا و 
ــال  ــرای مث ــت. . ب ــراد را داراس ــی اف ــی و روان آالم روح
وضعیــت ایــران در  بحــران کرونــا بــه خوبــی اثبــات کرد 
کــه نــگاه خانــواده محــور تــا چــه حــد در تعدیــل و یــا 

مدیریــت بحــران هــا کارامــد و موثــر اســت. در محیــط 
ــادی ،  ــی ، اقتص ــای عاطف ــع نیازه ــکان رف ــواده ام خان
جنســی و ... بــه بهتریــن نحــو و در قالبــی متعهــد و موثر 
وجــود دارد. بــا کمرنــگ شــدن ایــن بســتر شــرایط افراد  
از حالــت ثابــت بــه حالــت متغیــر و ناپایــدار بــدل مــی 
شــود کــه رفــع نیازهــا در هــر بســتر موقتــی مــی توانــد 
اتفــاق بیفتــد.  بســتر موقــت اگــر چــه باعــث رفــع نیــاز 
هــای موقــت مــی شــود امــا آرامــش و ثبــات را ایجــاد 
نمــی کنــد و بــر همیــن اســاس جامعــه ای کــه افــرادش 
مــدام در التهــاب و تشــویش باشــند نمــی تواننــد افعــال 
ــرای  ــد و پیشــرفت عظیمــی را ب ــی را صــرف کنن بزرگ
کشــور و خودشــان رقــم بزننــد. فلــذا جامعــه ی بــدون 
خانــواده شــبیه جامعــه ی ســردرگمی اســت کــه  رفــع 
نیــاز برایــش تبدیــل بــه هــدف مــی شــود و پیشــرفت و 
آبادانــی بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود. چنیــن جامعه 
ای در آســتانه انهــدام اجتماعیســت.  بنابرایــن مــی توان 
ــر در  ــای موث ــوزه ه ــی از ح ــک یک ــی ش ــه ب ــت ک گف

قــوام یــا فروپاشــی هــر حکومتــی خانــواده اســت.
  حــال در نظــر بگیریــد بــا وجــود اینکــه برخــی جامعــه 
شناســان معتقدنــد جامعــه مــا در آســتانه انقــاب 
ــی  ــاخ و دم ــی ش ــول ب ــه غ ــت، ازدواج ب ــی اس جنس
ــه  ــه ان ترســناک ب تبدیــل شــده کــه نزدیــک شــدن ب
ــار  ــوان در انتظ ــر ج ــون نف ــد و 13 میلی ــی رس ــر م نظ
ازدواج هســتند کــه راه صحیــح پاســخ بــه بخــش عمــده 
ــود و  ــی ش ــل نم ــی حاص ــه راحت ــان ب ای از نیازهایش
مســئله ی جــدی تــر فرهنــگ حاکــم بــر مســئله ازدواج 
ــران و پســران را از  ــواده اســت کــه دخت و تشــکیل خان
ازدواج زودهنــگام منــع مــی کنــد و زندگــی آرمانــی را 
بــا تاخیــر در ازدواج بــه تصویــر مــی کشــد کــه فــرد بــه 
تمــام پیشــرفتها و موفقیتهایــش برســد و در نهایــت بــه 
ــم  ــه ازدواج ه ــی ب ــل بررس ــه ی قاب ــک گزین ــوان ی عت
بیاندیشــد. از ایــن منظــر ازدواج ضــرورت محســوب نمی 

شــود بلکــه یــک امــکان ســخت و طاقــت فرساســت.
ــا در  ــه نیازه ــخ ب ــی پاس ــت و منطق ــی راه درس  وقت
اختیــار افــراد قــرار نمــی گیــرد چــه بســا فــرد خــودش 
بــه ســمت تامیــن نیازهــا بــه صــورت غیــر مشــروع مــی 
رود و از ایــن رو کــم کــم بــا پدیــده هایــی چــون ازدواج 
ســفید، روابــط خــارج از عــرف، افزایــش ســقط جنیــن 
و آزار جنســی کــودکان و... مواجــه مــی شــویم کــه راه 
مواجهــه بــا آن هــا یــا نادیــده گرفتــن آن و پــاک کــردن 
ــود و  ــع موج ــاع از وض ــا دف ــت و ی ــئله اس ــورت مس ص
ــه  ــر شــرعی ب ــردن مســائل غی ــی ک ــرای قانون اصــرار ب

بهانــه ی کاهــش آســیبها. 
ــر 18 ســال،  ــع ازدواج زی ــر من ــی نظی ــوارد مختلف در م
ــه  ــی مواج ــا قوانین ــان و ... ب ــه زن ــونت علی ــع خش من
ــر  ــک پیک ــکل ی ــه ش ــواده در آن ب ــه خان ــتیم ک هس
واحــد دیــده نشــده اســت. دغدغــه ی حفــظ یــا تشــکیل 
خانــواده حداقلــی اســت و گاهس نتیجه عکــس دارد.. در 
عــوض تــاش بــرای عــادی ســازی ازدواج ســفید، روابط 

آزاد جنســی و ... در بســترهای مختلــف فضــای مجــازی 
یــا حقیقــی، ضربــه هــای ســهمگینی بــه پیکــره خانواده 
مــی زنــد. امــروزه تهاجــم بــه حیــا و عفــت، تهاجــم بــه 
مفهــوم و نقــش واالی مــادری و پــدری و تقــدس زدایــی 
ــده ی  ــل کنن ــی همــه و همــه تکمی از ارزشــهای متعال

پــازل نابــودی خانــواده اســت. 
البتــه کــه  در جامعــه ی ایرانــی اســامی، خانــواده یــک 
عنصــر پویــا و فعــال اســت کــه هنــوز طعــم خــوش دور 
ــر  ــترده در خاط ــواده گس ــای خان ــدن ه ــع ش ــم جم ه
ــا را  ــراد آنه ــن اف ــد در بی ــن و تعه ــت و تدی ــراد هس اف
ــه  ــد اینک ــی ده ــواده ســوق م ــه ســمت تشــکیل خان ب
در ایــن وانفســای جنــگ اقتصــادی و شــرایط پیچیــده 
ــر  ــه خی ــم ب ــی رســد و خت ــه ثمــر م ــدر تاشــها ب چق
ــا مســئله اینســت کــه در بحثــی  ــد. ام مــی شــود بمان
ــئولین  ــه از مس ــتند ک ــردم هس ــز م ــواده نی ــون خان چ
جلوترنــد. در حالیکــه مراکــز و بخشــهای زیــادی مدعــی 
ــواده هســتند  ــان  و خان ــر روی موضــوع زن کار کــردن ب
امــا نــه تنهــا بهبــودی در شــرایط وضعیــت خانــواده رخ 
ــر شــده اســت.  ــده ت ــه مســئله پیچی ــداده اســت بلک ن
ــا  ــان را ب ــه خودش ــتند ک ــردم هس ــر م ــال حاض در ح
شــرایط وفــق مــی دهنــد. افــراد خانــواده بــه ویــژه زن 
ــار فشــار  تعــارض نقــش هــا کمــر خــم  ــر ب و مــرد زی
مــی کننــد و بــاز بــه ایفــای نقــش خــود مــی پردازنــد. 
ــم و آن را  ــی زنی ــواده" دم م ــی از "خان حــال آنکــه وقت
ــد تمامــی  ــم بای ــی مــی دانی ــب تپنــده ی هــر تمدن قل
فعــل و انفعــاالت جامعــه را بــا اولویــت خانــواده تنظیــم 
ــل  ــی در تکمی ــای فراوان ــژه ه ــواده کاروی ــم. خان کنی
ــی،ارتباطی  ــی، سیاس ــف اقتصادی،فرهنگ ــاع مختل اض
ــف  ــان ضع ــذا می ــدن دارد. ل ــک تم ــانه ی و روانشناس
ــدن  ــک تم ــدار ی ــول و اقت ــواده و اف ــاد خان ــوت نه و ق
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــود دارد. ای ــتقیم وج ــاط مس ارتب
در ســاختارهای اجتماعــی مــا بــه هیــچ وجــه خانــواده 

ــد!  ــه حســاب نمــی آی اولویــت ب
همچنــان بحــث امنیــت شــغلی مــادران شــاغل ، 
مرخصــی زایمــان، ســیالیت زمــان کاری زنــان ، مســئله 
ی درمــان نابــاروری و پیــش از آن تســهیل ازدواج و 
ــدی  ــائل ج ــاش از مس ــن مع ــادی و تامی ــائل اقتص مس
مربــوط بــه خانــواده اســت کــه راهــکاری مشــخص و بــه 
نفــع خانــواده بــرای آنهــا کمتــر دیــده مــی شــود. بایــد 
ــه ســمت  ــاد داشــت کــه اگــر افــق مــا حرکــت ب ــه ی ب
تمــدن نویــن اســامی اســت بایــد بــا شــتاب بــاال و بــا 
قــدرت بــه ســمت تصحیــح ســاختارها و اصــاح ذهنیت 
ــی شــک  ــرد و ب ــدام ک ــواده اق ــه خان ــه نســبت ب جامع
خانــواده بــرگ برنــده ی تمــدن اســامی در برابــر تمدن 
غــرب خواهــد بــود اگــر تحکیــم خانــواده از ســر زبــان 
هــا بــه بــاور قلبــی تمامــی مســئولین تبدیــل شــود. کــه 
ــه ســخنرانی نیســت! ــه عمــل کار برایــد ب ــد ب گفتــه ان
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گذری  ونظری

در ایــن یادداشــت ســعی میکنــم بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه طــی چندســال 
فعالیــت در مســیر ازدواج دانشــجویی داشــته ام ، نکاتــی را منبــاب نقــاط قــوت 
و ضعــف ایــن قبیــل ازدواج هــا کــه معمــوال در محیــط دانشــگاه شــکل میگیرنــد 
ذکــر نمایــم. ازدواج دانشــجویی در دوران دانشــجویی زوجیــن یــا یکــی از آن هــا 
اتفــاق مــی افتــد کــه بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه صرفــا در محیــط دانشــگاه 
شــکل بگیــرد یــا یــا فقــط شــامل دوران دانشــجویی باشــد متفــاوت اســت. اگــر 
بــا توجــه بــه فرآینــد طبیعــی یــک ازدواج بــه ســیر انجــام آن فکــر کنیم مســئله 
اصلــی کــه میتوانــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد ، مواجهــه اولیه و آشــنایی 
دو فــرد اســت. دو دانشــجو بــا محیــط هــای فرهنگــی و خانوادگــی متفــاوت کــه 
در بســتر دانشــگاه مشــغول تحصیــل و فعالیــت میشــوند ، ممکن اســت از اســتان 
هــای مختلــف کشــور بــا فرهنــگ و آداب و رســوم متفــاوت آشــنا شــوند و یــا هم 
اســتانی باشــند دارای اشــتراکات فرهنگــی بیشــتر. نکتــه مهمــی کــه بایــد بــدان 
توجــه کــرد ایــن اســت کــه ایــن مواجهــه اولیــه و آشــنایی ابتدایــی کــه اتفــاق 
میافتــد چگونــه و بــا چــه ســطحی ســطحی از آگاهــی خواهــد بــود. جوانــی کــه 
وارد محیــط دانشــگاه مــی شــود و بــرای زندگــی مشــترک و آینــده خــود برنامــه 
ریــزی میکنــد تــا چه حــدی آمادگــی ســاختن یــک زندگــی را خواهد داشــت. در 
کنــار داشــتن آگاهــی هــای الزم و ویژگــی هــای شــخصیتی و پختگــی الزم بــرای 
تشــکیل یــک زندگــی ، وضعیــت معیشــتی زندگــی آینــده دانشــجویی نیــز بایــد 
مــورد بررســی قــرار گیــرد. امــا در نــگاه اول نحــوه آشــنایی بــا توجــه بــه فرهنــگ 
و آداب و رســوم غنــی مــردم ایــران بســیار مهــم اســت و بایــد نقــش و جایــگاه 
خانــواده هــا در ایــن نــوع ازدواج دیــده شــود. گاهــی افــراد خودشــان بعد از بررســی 
و مشــاهده رفتــار و آداب طــرف مقابــل او را بــه عنــوان یــک گزینــه مناســب در 
نظــر مــی گیرنــد و بــه خانــواده معرفــی میکننــد. یــا در نــوع دیگــر بعــد از بعــد از 
بررســی و شــناخت بیشــتر وارد بحــث هــای خانوادگــی مــی شــوند. گاهــی اوقات 
نیــز خانــواده هــا خودشــان مســتقیما وارد عمــل شــده و به نهــاد های دانشــجویی 
بــرای پیــدا کــردن همســر مناســب بــرای فرزند خــود از محیط دانشــگاه متوســل 
مــی شــوند. چگونگــی ورود خانــواده بــه ایــن بحــث نقــش تعییــن کننــده ای در 
پیشــبرد و موفقیــت ایــن نــوع ازدواج هــا خواهــد داشــت. در الگویــی کــه خــود 
دانشــجو فــردی را بــه عنــوان گزینــه ازدواج در نظــر مــی گیــرد بایــد توجه داشــت 
کــه قصــد او از ایــن رابطــه چیســت؟ و یــا اساســا بــرای انتخــاب همســر در محیــط 
دانشــگاه برنامــه ریــزی اولیــه ای داشــته انــد یــا خصوصیــات فــرد مقابــل یــا نــکات 
دیگــری او را بــه ایــن فکــر و تصمیــم رســانده اســت؟ نکتــه دیگــر اینکــه دقیقــا 
مــاک او بــرای انتخــاب ایــن گزینــه چــه بــوده اســت؟ آیــا بــر اســاس آگاهــی و با 
در نظــر گرفتــن فاکتــور هــای اجتماعــی ، فرهنگــی ، خانوادگــی ، هــم کــف بودن 
و یکســان بــودن ســطح فرهنــگ مذهبــی بــوده یــا دچــار یــک حالــت احساســی 
شــده و یــک ســری ملزومــات را فــدای عواطــف و احساســات خــود نموده اســت ؟ 
مولفــه هــای مذهبــی و دســتورات دینــی تــا چــه میــزان در شــروع و ادامــه چنین 
روابطــی لحــاظ مــی شــوند و مقصــود از معاشــرت هایــی کــه در محیــط هــای 
دانشــجویی اتفــاق مــی افتــد چیســت و چــه ســرانجامی خواهــد داشــت و چــه 
تاثیــری در رونــد تحصیلــی افــراد کــه اساســا بــه خاطــر آن وارد دانشــگاه شــده 
انــد دارد. اگــر بــر مبنــای الگوهــای فرهنگــی مذهبــی وارد ایــن مباحــث شــویم و 
نقــش خانــواده هــا و احتــرام بــه آن هــا را در نظــر بگیریــم و دانشــجو امــکان اداره 
زندگــی را بــه طــور مســتقل یــا بــا حمایت موقــت خانواده داشــته باشــد و مســائل 
فرهنگــی و مذهبــی را لحــاظ کــرده باشــیم مــس توانیــم بــه آینــده ازدواج هــای 
دانشــجویی امیــدوار باشــیم امــا در صــورت نقــض هریــک از مولفــه هــای اصلــی، 
ایــن نــوع ازدواج عــاوه بــر بــروز موانــع عــادی دچــار چالــش هــای جــدی نیــز 
خواهــد شــد. در الگویــی کــه خانــواده در جریــان فعالیــت و رونــد انتخــاب همســر 
هســتند و بــه صــورت پشــتیبان و مشــاور عمــل مــی کننــد نتایــج بســیار بهتــری 
بــرای ازدواج هــای دانشــجویی متصــور اســت امــا ورود خانــواده هــا بــه ایــن موضوع 
نیــز از روش هــای مختلــف و بــا نتایــج گوناگون همــراه خواهــد بود. گاهــی خانواده 
بعــد از اطــاع از انتخــاب یــا گزینــه قــرار گرفتن یک فــرد برای همســری فرزندش 
وارد ماجــرا مــی شــود و گاهــی خــودش بــه نهــاد هــای دارای صاحیــت و مومن و 
متعهــد مراجعــه مــی نماید تــا بــا اســتفاده از خدمات معرفی همســر سروســامانی 
بــه زندگــی فرزنــد خــود بدهــد. خدمــات ازدواج دانشــجویی از معرفــی تــا برگــزاری 
جشــن هــای ازدواج در دانشــگاه هــای مختلــف و بــه همــت مســئوالن و رابــط های 
دانشــجویی ارائــه مــی شــوند کــه همــواره در دســترس خانــواده هــای دغدغــه مند 
اســت. البتــه مراجعــه بــه ایــن دفاتــر هــم فرهنــگ خاص خــود را مــی طلبــد و نیاز 
بــه همــکاری و همدلــی نهــاد خانــواده و نهــاد هــای دانشــجویی برای شــکل گیری 
یــک ازدواج و انتخــاب موفــق دارد. تنظیــم ســطح توقعــات بــه صورت معقــول و نوع 
رفتــار بــا مــورد هــای معرفــی شــده از طــرف ایــن دفاتــر از چالــش های جــدی این 
نــوع معرفــی هاســت. از نقــاط قــوت ازدواج هــای دانشــجویی بــا کمــک نهــاد های 
مذهبــی معرفــی کننــده ، بــا راحــت تــر شــدن هــم کفویابــی و تشــخیص نزدیکی 
اشــتراک مذهبــی و دســتیابی ســریعتر بــه اطاعــات اولیــه مورد نیــاز بــرای انتخاب 
همســر مناســب اســت کــه ایــن نهادهــا بــدون چشــم داشــت آن را ارائه مــی کنند. 
در صــورت همــکاری خانــواده و ورود آن هــا از ابتــدا بــه ایــن مســئله ، از پیچیدگــی 
هــای کار میکاهــد و فضــای مناســبی را بــرای ازدواج های دانشــجویی فراهم میکند.

ذریه لعل خوشاب 
کارشناس ارشد مذاهب اسامی دانشگاه ادیان و مذاهب

تحکیم خانواده در بستر 
فضای ازدواج دانشجویی 


