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4

رویارویی جنبش دانشجویی با 
دولت سیزدهم

6

حمزه دستیار
فعال سابق جنبش دانشجویی

چالش های دختــــــــــــــران در 
تشکیالت دانشجویی

7

مهدیه دهقان
دبیر سرویس زنان خبرنامه دانشجویان ایران

نشریات دانشجــــــویی
محل تولید فکر درتشکیالت

8

محمدرضا محمدی
عضو سابق شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم

هیئت دانشجــــــویی
علمـــــی، اصولـــــی و مبنایــــــی

8

مهدی تورانلو
مسئول هیئت دانشجویی میثاق الشهدا

جنبش دانشجویـی خود 
را احیا کند

2

مسعود براتی
دبیر اسبق جنبش عدالت خواه دانشجویی

در رابطه با بررســی جنبش دانشجویی در شرایط 
فعلــی و اینکه نگاهش به آینده چگونه باشــد، ما 
باید تغییــر و تحوالت تاریخ جنبش دانشــجویی 
را بازخوانــی کنیم. وقتی بــه فضای قبل از انقالب 
نگاه می کنیــم می بینیم که اصلی ترین شــاخص 
جریان های دانشــجویی -چه جریان های چپ، چه 
جریان های مسلمان، و چه جریان های ملی و مایل 
بــه لیبرال- این بوده که باالخره کم یا زیاد با نظم 
موجود و با ســلطنت پهلوی مخالفت داشتند. البته 
لیبرال ها در برخی موارد ســازش هم داشتند، اما 
جریان های چپ و اســالمی یک تضاد بسیار بزرگ 
و ریشه ای را با سیســتم دارا بودند و اگر بخواهیم 
خالصه بگوییم، براندازی پهلوی و بر هم زدن نظم 
موجود نقطه ی کانونی و هــدف اصلی جریان های 
دانشــجویی به طور عمده در سال های قبل انقالب 
بوده اســت. این یعنی یک رویکرد سلبی و تالش 
بــرای نه گفتن به وضع موجود و تالش برای بر هم 

زدن این نظم.
بعد از انقالب عمال این مســئله یک حالت معکوس 
پیدا می کند؛ اگر توجه کنیــم می بینیم که همان 
دانشــجویان مســلمانی که قبل انقالب دستگیر و 
شکنجه می شــدند و در دانشگاه علیه رژیم پهلوی 
تظاهــرات برگــزار می کردند، بعد از ســال ۵۷ به 
اصلی تریــن جریان های حامی نظام تازه تاســیس 

جمهوری اسالمی تبدیل می شوند...

ادامه در صفحه

امیرحسین ثابتی
فعال سابق دانشجویی

3

تشکل ها به دنبال 
مطالبـه تخصصــی باشند

پــــــای درس دانشـجــــــــوپــــــای درس دانشـجــــــــو
ویژه نامه به مناسبت روز دانشجو ...
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1- ظهور و بروز جنبش دانشجویی در سال های 
ارزیابی  چگونه  را  عدالتخواهی  به  نسبت  اخیر 

می کنید؟ 
عدالتخواهی در ســال های اخیر، مورد توجه جنبش 
دانشــجویی قرار گرفته و به نظــر می آید که برآمده 
از اهمیــت ایــن موضوع و از جهتــی تغییر وضعیت 
عمومــی زندگی مردم باشــد. کشــور در دهه اخیر، 
به طور ملموســی از لحاظ زندگــی عمومی مردم و 
گسترش فقر و محرومیت، شــرایط خاصی را تجربه 
کرد و به خــودی خود وقتی از یــک جهت افزایش 
فقــر و محرومیت داشــته باشــیم و از جهت دیگر 
قله های ثروت را مشاهده کنیم، عدالتخواهی طرفدار 
پیدا می کند و مــورد توجه قرار می گیــرد. بنابراین 
عدالتخواهی در ســال های اخیر بیشــتر از گذشــته 
مورد توجه قرار گرفته و جریان دانشجویی نیز توجه 

بیشتری به آن کرده است.

۲- چگونه می شــود بیــن حرکت های اصیل 
عدالتخواهــی دانشــجویی باحرکت های که 
خواستگاه غیردانشــجویی یا تحت تاثیر یک 
جریان خاص سیاســی هستند تمایز و تفکیک 

قائل شد؟ 
این یک واقعیت اســت که از گذشــته نیز برخی از 
مصداق هــای عدالتخواهی وجود داشــته و توســط 
جریان های سیاسی دنبال می شد و هدف آنها تامین 
مقاصد سیاســی بود. برای مثال افشــاگری هایی که 
انجام می شــد یا آشکارکردن فســادهایی از جریان 

رقیب؛
آنچه که وجه تمایز یــک حرکت اصیل عدالتخواهی 
با حرکت سیاســی دارای رنگ و بــوی عدالتخواهانه 
است، مسئله محوری و پیگیری مستمر عدالت توسط 
آن گروه اســت. اگر یک گروهی به صورت پیوســته 

و بــدون اینکه برای آن مهم باشــد که مصداق آنچه 
پیگیری می کند چه کســی و متعلق به چه جناحی 
اســت، آن را به صورت مســتمر دنبال کند، این یک 
عدالتخواهی اصیل اســت. البته عدالتخواهی  مبانی 
دارد، چارچــوب و اصول پایــه ای دارد که باید مورد 
توجــه قرار گرفته شــود. بــرای مثــال در جنبش 
عدالتخواه دانشــجویی چارچوب اصلی عدالتخواهی 
برآمــده از گفتمان حضرت امام )ره( و گفتمان رهبر 
انقالب بوده و ســال ها این مسیر بدون توجه به اینکه 
مصداق موضوع چه کسی و متعلق به چه گروهی بوده 
اســت، دنبال شده اســت. به صورت کلی وجه تمایز 
در این دو مســئله اســت؛ ابتدا داشتن مبانی روشن 
و ســپس پیگیری بدون توجه به اینکه آن مصداق به 
چــه گروهی برخورد می کند و چــه گروهی را هدف 

قرار می دهد.

۳- باتوجه به تاکید مکرر رهبر انقالب نسبت به 
فاصله زیاد عدالت با وضع مطلوب نقش جنبش 
دانشــجویی در پیگیری تحقق عدالت و رفع 

تبعیضات چیست؟ 
این واقعیت که عدالت در کشــور شایســته نیست و 
در عدالت، عقب ماندگی داریم، گام اولش به رسمیت 
شــناختن این مسئله است. بســیاری از جریان های 
سیاســی این مســئله را به رســمیت نمی شناسند، 
اما جنبش دانشــجویی باید به رســمیت بشناســد. 
بعد از به رســمیت شــناختن باید به ریشه های این 
عقب ماندگی توجه کند.جنبش دانشجویی باید دنبال 
پاسخی صحیح باشــد که »چرا هنوز از منظر عدالت 
عقب ماندگی وجود دارد؟« و پاسخ به این سوال است 
که مســیر کنشگری را مشخص می کند. واقعیت این 
اســت که جریان های دانشجویی باید مدل کنشگری 
خاص خود داشــته باشند و با نگاه سیاسی این کار را 
انجام ندهند. اگر جنبش دانشــجویی به این مسئله 

عمــل کند می توانــد در بحث تحقــق عدالت و رفع 
تبعیض موثر باشــد. محافظه کار نبــودن هم عنصر 
مهمی اســت؛ چون محافظه کاری باعث می شود که 
خیلی موثر و قاطع نباشد. محافظه کاری برای جریان 
عدالتخواهی یک ســم است و دانشجویان باید مراقب 

این نیز باشند.

4- نظر شما درباره عدالت ساختاری و عدالت 
مصداقی چیســت؟ و جنبش دانشــجویی در 
ورود به کدام یک از عدالت یعنی ساختاری یا 
مصداقی موفق تــر عمل کرده و می تواند عمل 

کند؟ 
اینکــه عدالتخواهــی را بــه ســاختاری و مصداقی 
دسته بندی شــود درست نیســت، زیرا می تواند هر 
کســی را به اشتباه بیندازد. آن چیزی که در قضیه ی 
عدالتخواهی ناپسند است و از سوی رهبر انقالب هم 
توصیه شده که ســمت این نوع عدالتخواهی نروید، 
درگیر نشــدن در مواردی که مربوط به افراد اســت 
و احتمال خطا و اشــتباه در آن زیاد اســت؛ به این 
معنا کــه اگر درباره ی فســاد یا عدم فســاد برخی 
افراد درگیری به وجود بیاید )که اتفاقا بســیار مورد 
اســتفاده ی گروه های سیاسی قرار می گیرد( این یک 
نوع عدالتخواهی ناپســند است زیرا منجر به انحراف 
موضــوع و به حاشــیه رفتن حرکــت عدالتخواهی 
می شود. اما اینکه به طور کلی گفته شود عدالتخواهی 
مصداقی و ســاختاری، این به اشتباه می اندازد؛ چون 
عدالت ناظر به مسائل واقعی دنبال می شود و درباره ی 
مصادیــق صحبت می کنیــم. مصادیق لزومــا افراد 
نیســتند؛ درباره ی عملکرد یک ســازمان و یک نهاد 
حرف زدن هم عدالتخواهی است. مثال وقتی درباره ی 
کارتن خواب ها صحبــت می کنیم به صورت مصداقی 
دربــاره عملکرد ســازمان های مرتبــط هم صحبت 
می کنیم. و نه الزاما مسائل شــخصی آدم ها. لذا این 

تفکیک درستی نیست و نباید این دوگانه ایجاد شود.
عدالتخواهی باید مســئله محور باشــد. در مســئله، 
زمانی درباره  یک ســاختار صحبت می شود و زمانی 
درباره عملکرد یک فرد و یک مســئول. و متناســب 
با آن مســئله و مرحله ای که مسئله در آن قرار دارد، 
درباره ی یک ساختار یا مصداق صحبت می شود. برای 
نمونه در بحث عدالت آموزشی به عنوان یک مسئله ی 
کالن، زمانی درباره ی توسعه و بهبود مدارس دولتی 
و کیفیــت آموزش در آنها صحبت می شــود و زمان 
دیگر درباره ی توســعه ی مدارس غیردولتی صحبت 
می شود. این ها مسائل ساختاری و ساز و کاری است. 
اما گاهی متوجه می شــوید که یک فــرد موثر، ایده 
و نظری دارد که خالف عدالت آموزشــی است. مثال 
کســی که مدیر مدرســه ی غیر دولتی است و نقش 
موثــری در تصمیم گیری دارد. اینجــا وارد مصداق 
شــدن و نقد نظر آن فرد هیچ ایــرادی ندارد و اتفاقا 
الزم است، چون شــما نمی توانید عدالتخواهی را در 
یک فضای انتزاعی و فانتزی جلو ببرید. بنابراین این 
مسئله، مســئله ی مهمی است و آن چیزی که شرط 

مهم است، عدالتخواهی مسئله محور است.

5- چه تصوری از آینده جصنبش دانشــجویی 
در راستای پیگیری تحقق عدالت دارید؟ 

جنبش دانشــجویی در ســال های اخیر به نظرم کم 
فروغ شده و این کم تحرکی باعث شده که وارد مسائل 
جدی و پیچیده مانند عدالتخواهی نشــود. اما جریان 
دانشــجویی باید خود را احیا کند. زیرا کشــور االن 
بیــش از هر زمانی به عدالتخواهــی نیاز دارد. بعضی 
از ساختارها باید اصالح بشــوند؛ مانند ساختار نظام 
بانکی، ساختار مالیاتی، ساختار بودجه که بی عدالتی 
را توســعه می دهند و موتور تبعیض هستند. اینها را 
باید اصالح کــرد و این اصــالح نیازمند یک جریان 

مطالبه گر جدی و خستگی ناپذیر است.

گفتگوگفتگو  با مسعود براتی پیرامون عدالت در جنبش دانشجویی؛با مسعود براتی پیرامون عدالت در جنبش دانشجویی؛

جنبش جنبش دانشجویی دانشجویی 
خود خود را احیا کندرا احیا کند

امیرحسین ثابتی
فعال سابق دانشجویی

ادامه مطلب ... 
بعد از انقالب عمال این مسئله یک حالت معکوس 
پیدا می کند؛ اگــر توجه کنیم می بینیم که همان 
دانشجویان مســلمانی که قبل انقالب دستگیر و 
شکنجه می شدند و در دانشگاه علیه رژیم پهلوی 
تظاهرات برگــزار می کردند، بعد از ســال ۵۷ به 
اصلی ترین جریان های حامی نظام تازه تاســیس 
جمهوری اسالمی تبدیل می شوند، که خودشان را 
کامال در روی کار آوردن نظام جمهوری اســالمی 
و از بین بردن رژیم پهلــوی دارای نقش محوری 
می بینند. اگر با فعاالن دانشــجویی آن زمان، که 
االن شــاید نگاه های متفاوتی با هم داشته باشند، 
صحبت کنید، حرف همه شــان همین اســت. لذا 
می بینید که بسیاری از کارهای اجرایی و عملیاتی 
در ابتــدای انقــالب را همین دانشــجویان انجام 
می دادند. مثال بارز آن می تواند جهاد سازندگی و 
زمینه های مربوط به آن باشد. بسیاری از کارهایی 
که در قالب جهاد ســازندگی صــورت گرفت، از 
جمله کشــاورزی و نهضت سوادآموزی بر عهده ی 
دانشــجویان بود. بعد از آن هم که به دوران جنگ 
و دفاع مقدس می رســیم می بینیم که بســیاری 
از فعاالن تشــکل های دانشجویی از جمله انجمن 
اسالمی که آن موقع اصلی ترین تشکل دانشجویی 
بود، در جنگ به شهادت رسیدند. از جمله شهید 
همت، شــهید علم الهدی و شهید وزوائی. خیلی از 
دانشــجویان تحصیل را رها کردنــد و به جبهه ها 
رفتند و این نشــان می دهد که چه پیوند عمیقی 

میان تشکل های دانشجویی برقرار بود.

انقــالب فرهنگی، اهمیتش کمتر از تســخیر 
النه ی جاسوسی نبود

حاال یک نکته ی اساســی و مهــم وجود دارد؛ در 
سال های اول انقالب دانشــجویان با وجود اینکه 
رویکــرد حمایتی نســبت به جمهوری اســالمی 
داشتند، دســت به کار های ســلبی هم می زنند؛ 
مثال ماجرای تســخیر النه ی جاسوسی. کاری که 
ســلبی بودنش کامال مشخص اســت و دانشجوها 
تشخیص می دهند که ســفارت آمریکا را بگیرند، 

و بعدا هم از طرف امام تشویق می شوند. یا اتفاقی 
مثل انقالب فرهنگی، که شــاید اهمیتش کمتر از 
تسخیر النه ی جاسوســی نبود. اقدامی که در آن 
دانشــجویان تالش می کنند تا بــه فضای آلوده و 
نامناسبی که دانشگاه از جهت های زیادی دچارش 
بوده، بــا تعطیلی دانشــگاه و تصفیه ی اســاتید 
ضدانقــالب و برخــی دانشــجویان در این مدت 
تعطیلی رسیدگی کنند و فضای جدیدی را ایجاد 

نمایند.

اقدامات سلبی دیگر جوابگو نیست
اتفاقاتــی هم در دهــه ی ۷۰ می افتــد؛ از جمله 
ماجراهــای مربوط بــه دوران دولت آقای خاتمی 
و رویداد کوی دانشــگاه و همچنین روند تغییرات 
دفتــر تحکیم وحــدت. در برابــر تحکیم وحدت 
بــه تدریج تشــکل های دیگری شــکل می گیرد 
مانند بسیج دانشــجویی، جامعه اسالمی، جنبش 
عدالتخــواه دانشــجویی و یــا انجمن  اســالمی 

دانشجویان مستقل.
تجربه ی ایــن دگرگونی ها در چهــار دهه ی بعد 
انقالب نشان می دهد که اقدامات سلبی دیگر امروز 
جوابگو نیست و اولویت های مهم تری وجود دارد. 
به نظر می رسد آن مسئله اصلی که اکنون جریان 
دانشجویی باید برای آینده نیز در نظر داشته باشد 
و یک اولویت اساسی حساب می شود، این است که 
ضمن مطالبه ی تخصصی در زمینه های گوناگون، 
برای مشکالت کشــور در حوزه های گوناگون فکر 
و برنامه داشــته باشــد. یعنی فراتــر از مطالبه ی 
الزم از افراد و دســتگاه های مختلــف و یا برگزار 
کردن چند اردوی تشــکیالتی کــه البته در جای 
خود باید باشد، اما آن چیزی که می تواند جنبش 
دانشجویی را در جایگاه واقعی خود قرار دهد، این 
است که نســبت به حل مشکالت ریشه ای کشور 
راهکار هــای تخصصی ارائه دهد. این نســبت به 
اقدامات سلبی قبل و بعد انقالب کار بسیار سختی 
اســت. اینجا دیگر مسئله فرق می کند و شاید جّو 
عمومی و هیجانی دانشــگاه همراهی کمتری در 
این زمینه داشته باشــد. یعنی اینکه من دانشجو 
خودم را بگذارم جای یک مســئول، و تالش کنم 
در زمینه ای تخصصی راهکارهای سلبی و ایجابی 
ارائه کنم. برای این مسئله باید زحمت کشید، باید 
ســاعت ها در تشکل دانشــجویی وقت گذاشت و 

دیگر جذابیت های زودگذر از بین می رود.

تشکل   ها به دنبال مطالبه تخصصی باشند
ابتدا تشکل دانشجویی باید در مسئله ی مورد نظر 
به تخصص و کارشناسی برسد و سپس در صورت 
لزوم از طریق فضای مطالبه و جلســه با مسئوالن 
اقدام کند. البته اولویت ها بسته به تشخیص تشکل 
دانشجویی دارد و ممکن است در هر تشکلی فرق 

کند.
این مطالبه ی تخصصی صرفــا محدود به بیانیه و 

یا نشــریه ی دانشجویی نیســت؛ این یعنی من به 
عنوان تشــکل دانشــجویی می خواهم از جایگاه 
حقوقی این تشــکل استفاده کنم و از وزارتخانه و 
مقام مسئولی که در موضوع مربوطه دخیل است 
تــا حدی مطالبه کنم که یــا او من را قانع کند و 
به کمکش بشــتابم، یا مــن او را قانع کنم و او از 
من کمک بگیرد. ممکن است هیچ کس، دیگری را 
قانع نکند، اما من از طریق دســتگاه های دیگر به 
آن فرد و دستگاه مســئول فشار می آورم تا اتفاق 
سلبی و ایجابی که برای حل مشکل کشور در آن 
حوزه الزم است، اتفاق بیفتد . مثال فرض کنید که 
یک تشکل دانشــجویی به این نتیجه می رسد که 
ما باید در حوزه ی کشاورزی تغییر رویکرد بدهیم 

تا بتوانیم صادرات را بیشــتر کنیم و در عین حال 
افزایش کشت داشته باشــیم و... ؛ خب اینجا اگر 
تشکل به یک سلسله راهکارهایی رسید که اجرای 
آن می تواند مشــکلی را از کشــور حل کند، باید 
مثال با کمیسیون کشاورزی مجلس، با نماینده ها، 
بــا وزیر کشــاورزی و با نهادهای مرتبط جلســه 
بگذارد و مطالبه کند؛ حــرف بزند و حرف آنها را 
بشنود. هرکسی که مقداری کار دانشجویی کرده 
باشــد می داند که چقدر در این کشــور نهادها و 
دستگاه هایی وجود دارد که در حوزه های مختلف 
دخیل هســتند، و اگر هیچ کدام هم راهی نشــان 

ندادند، رسانه مطرح و قابل دسترسی است.

مسکن مهر ایده  دانشجویان بود
شــاید اگر از هر فردی پرسیده شود که در چهل 
سال پس از انقالب، بزرگترین و بهترین کاری که 
برای تامین مســکن قشر ضعیف جامعه انجام شد 
چه بوده، هر انســان منصف و آگاهی می داند که 
جواب مســکن مهر است؛ مســکن مهر در دولت 
آقای احمدی نژاد شــکل گرفت و کارهای بزرگی 
انجام شــد، و از این جهت باید خدا قوت گفت به 
رییس  جمهور و وزیر مســکن و مجموعه ی دولت 
کــه اراده کرد و این کار را انجام داد. به طوری که 
این طرح تبدیل به یک الگو شــد و پس از سال ها 
از آن به عنوان الگو یاد می شود. هم آقای روحانی 
بعد از شش، هفت سال به این نتیجه می رسد که 
طرح مســکن اجتماعی را با الگوگیری از مسکن 
مهر انجام دهد، هم آقای رئیســی ادعا می کند که 
می خواهد همان را ادامه دهد. اما ایده ی مســکن 
مهر و آن افرادی که حول وزیر وقت آن موقع این 
کار را انجام دادند، جمعی از دانشــجویان دانشگاه 
علم و صنعت بودند که در دوره ی دانشجویی  خود 
روی این موضوع کار کرده بودند. این دانشجویان 
در حوزه مســکن دغدغه داشــتند، ایده داشتند، 
به صورت تخصصــی کار کردند، و بعدا که دولتی 
همســو با خودشــان شــکل گرفت، وارد وزارت 
مســکن شدند و فرصت انجام کار پیدا کردند؛ این 
دانشجویان فرصت های آزمون و خطا را انجام داده 
بودند و وقتی در دولت تاثیرگذار شــدند شــروع 
کردند به انجام کارشان. و در مجموع کاری تحت 
عنوان مســکن مهر را انجام دادند که اکنون یک 

الگو است.

فعالیــت  کــه  اصولگرایــی  و  اصالح طلــب 
دانشجویی ندارند، فرقی نمی کنند

یکــی از علل اینکه بســیاری از مســئولین ما از 
اصالح طلب تــا اصولگرا بــر ســر کار می آیند و 
کارنامه ی کاری شــان فرقی با هم ندارد، این است 
که اساسا فعالیت دانشجویی جدی نداشته اند؛ در 
محیط های ایزوله بوده اند و بعد هم بر اساس یک 
ســری ارتباطات و رانت ها مقام و پستی به دست 
آورده، مانند قبلی ها عمــل کرده اند و رفته اند. اما 
بچه های دانشجویی که فضاهای دانشجویی جدی 
را تجربــه کرده اند و در حوزه هــای تخصصی کار 
کرده اند، وقتی که به جایگاه حکمرانی رســیدند، 

خبره و کارآمد شدند.
تجربه ی سال های اخیر نشان می دهد که در کنار 
رویکرد های انتقادی و ســلبی، رویکرد ایجابی نیز 
بسیار مهم  است و باید اولویت باشد  و این رویکرد 
ایجابی زحمت دارد؛ هیجان و جذابیتش از رویکرد 
سلبی کمتر اســت و البته زحمتش خیلی بیشتر؛ 
فعالین دانشجویی باید روی این موضوع کار کنند 
و در رشــته ها و دغدغه های تخصصی خودشــان 
صاحب نظــر و متخصص شــوند. بــی گمان این 
موضوع، آزمون و خطایی می شــود برای روزی که 
همین دانشجویان بخواهند وارد فضای اثرگذاری 
جدی تر در کشــور شــوند که نتیجه اش هم، حل 

مشکالت کشور و مردم می شود.

تشکل ها به دنبال 
مطالبـه تخصصــی باشند

ــجویی  ــات دانش ــی از جریان ــود ردپای ــی ش نم
ــت« در  ــزاره »عدال ــد و گ ــته باش ــود داش وج
آن دیــده نشــود. گــزاره ای کــه »چــپ« و 
ــری  ــان فک ــر جری ــد و ه ــت« نمیشناس »راس
ــی  ــیر م ــود آن را تفس ــت« خ ــق »روای ــر طب ب
کنــد. البتــه ایــن »اصــل« گرچــه موضــوع ثابت 

گفتمــان جنبــش دانشــجویی بــوده امــا در برهه 
هایــی از تاریــخ بــا فرازوفرودهایــی نیــز همــراه 
ــارت  ــالب عب ــم انق ــر معظ ــت. رهب ــوده اس ب
ــاره بیــان مــی کننــد:  قابــل توجهــی در ایــن ب
ــِخ  ــا در تاری ــش دانشــجوئی در کشــور م »جنب
ثبــت شــده و شــناخته شــده ی خــود، همیشــه 
بشــدت  و  ســلطه،...  ضــد  اســتکبار،  ضــد 
عدالتخــواه بــوده اســت. ایــن ممیــزات جنبــش 
دانشــجوئی مــا از روز اول اســت تــا امــروز. اگــر 

کســی مدعــی جنبــش دانشــجوئی باشــد، امــا 
ایــن ممیــزات را نداشــته باشــد، صادق نیســت.« 
ــه ای شــد  ــزات« بهان ــر اســاس همیــن »ممی ب
ــواه  ــش عدالتخ ــابق جنب ــر س ــراغ دبی ــه س ب
از  گفتگــو  ایــن  در  او  برویــم.  دانشــجویی 
وضعیــت عدالتخواهــی در جنبــش دانشــجویی 
مــی گویــد، ایــن فعــال ســابق دانشــجویی 
معتقــد اســت مســئله عدالــت کشــور بــه 
رســمیت شــناخته نشــده اســت و گام اول 

ــناختن آن  ــمیت ش ــه رس ــوع ب ــن موض در ای
اســت، او معتقــد اســت » جنبــش دانشــجویی 
ــن  ــده و ای ــروغ ش ــم ف ــر ک ــال های اخی در س
کم تحرکــی باعــث شــده کــه وارد مســائل 
ــود  ــی نش ــد عدالتخواه ــده مانن ــدی و پیچی ج
ــد«.  ــا کن ــود را احی ــد خ ــاس بای ــن اس و همی
ــر  ــی«، دبی ــعود برات ــا را »مس ــوی م گفتگ
اســبق جنبــش عدالت خــواه دانشــجویی در 

ــد: ــه میخوانی ادام

مسلم خلخال
سردبیر

جریان دانشجویی باید برای 
آینده نیز در نظر داشته 

باشد و یک اولویت اساسی 
حساب می شود، این است 

که ضمن مطالبه ی تخصصی 
در زمینه های گوناگون، 
برای مشکالت کشور در 
حوزه های گوناگون فکر و 

برنامه داشته باشد
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 سه قطره خون
دانشــجویان به مناسبت سوم شهدای دانشجو به دنبال برگزاری تظاهراتی در دانشگاه 
بودند، نیکســون به همراه همسر و هیات همراه وارد تهران شدند. یکی از مجالت منتقد 
دولت در ســرمقاله خود تحت عنوان »ســه قطره خون« نامه ای سرگشــاده خطاب به 
نیکسون نوشت. در این مقاله ابتدا توضیحی درباره یک سنت قدیمی ایرانیان در استقبال 
از میهمانان خود آورد. سنتی که در آن ایرانی ها برای میهمانان گرانقدری که از سفر های 
دور و دراز می آینــد قربانی می کنند و بعد از آن خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمریکا 
نوشت: »آقای نیکسون وجود شــما آنقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از 

بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.« 

اسامی شهدا
درحالی که سه تن از دانشــجویان دانشکده فنی در درگیری های 
روز گذشته جان دادند، پزشــکی قانونی علت فوت این سه نفر را 
گزارش داد: » 1- مصطفی بزرگ نیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر 
یک گلوله که از طرف راست قفسه سینه وارد شده و از زیر بغل چپ 
او خارج شده فوت کرده است. 2- شریعت رضوی دانشجوی مقتول 
دیگر به علت زخم سرنیزه فوت کرده است. 3- مقتول دیگر احمد 
قندچی نام دارد و به علت اصابت گلوله هایی که وارد شکم وی شده 

و احشای داخلی را پاره کرده در گذشته است.«

دست نظامیان از دانشگاه کوتاه!
دولت در حد فاصل دو روز مانده تا سفر نیکسون به تهران تمام قوای خود را برای برقراری نظم در کشور خصوصا دانشگاه به کار 
گرفت. شهربانی نیروهای لشگر دوزرهی را به فرماندهی تیمسار تیمور بختیار به داخل و خیابان های اطراف دانشگاه تهران اعزام 
کردند. ساعت 10 صبح نشده بود که دسته »جانباز« نیروهای زرهی مسلح به اسلحه و سرنیزه وارد ساختمان دانشکده فنی شدند 
تا با دستگیری تعدادی از دانشجویان ترس را بر دل باقی بنشانند. زنگ کالس ها زودتر از موعد مقرر زده شد و دانشجویان که 
درحال خارج شدن از کالس ها بودند با سربازان روبه رو شدند. دانشجویان می دانستند که در این شرایط نباید بهانه ای به دست 
نظامیان بدهند اما هجوم سربازان به داخل دانشکده ها برای دستگیری عده ای از دانشجویان که با خشونت آنان همراه شده و 
عده ای از دانشجویان را با سرنیزه زخمی کرده بودند، کاسه صبر یکی از دانشجویان را لبریز کرد و بلند فریاد زد: »دست نظامیان 

از دانشگاه کوتاه!« همین جمله کافی بود تا رگبار مسلسل ها دانشجویان را قلع و قمع کند.

 موج سوم اعتراضات دانشگاه
تجدید رابطه با انگلســتان و اعالم سفر نیکســون به ایران باعث 
شــد که اعتراضات دانشجویان به اوج خود برسد. روز چهاردهم آذر 
تظاهراتی به صورت پراکنده در مقابل دانشکده های دانشگاه تهران 
صورت گرفت؛ تظاهراتی که شــاید خیلی با جمعیت باال برگزار نشد 
اما به شدت سر و صدا به راه انداخت و روز بعد دامنه این اعتراضات 
به خارج از دانشگاه هم رســید، به طوری که اوضاع غیرعادی شد و 

تعداد بازداشت شدگان و مجروحان افزایش پیدا کرد. 

اعالم سفر نیکسون به ایران
پنجم آذرماه در اطالعیه ای اعالم شد که ریچارد نیکسون، 
معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش به همراه هیاتی از 
همراهان 18 آذرماه به تهران می آیند و اقامت سه روزه ای 
در ایران خواهند داشــت و میهمان اعلیحضرت همایونی 
خواهند بود. سفارت آمریکا در تهران با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد: »مسافرت نیکسون به ایران ارتباطی با مساله 

نفت ندارد.« 

دکتری افتخاری به نیکسون
نیکسون در روز سوم و پایانی سفرش به ایران پای به دانشگاه تهران گذاشت. همان 
جایی که چند روز قبل دانشــجویان را به رگبار بســتند. جو التهاب و حکومت نظامی 
به گونه ای بود که ادارات، بانک ها، مدارس، شــهربانی و... همه توسط نیروهای نظامی 
محافظت می شد. مراسم با شکوهی در استقبال از نیکسون در دانشکده حقوق برگزار 
شد. دولت کودتا که از هیچ تالشی برای خوش خدمتی به نماینده رئیس جمهور آمریکا 
دریغ نکرده بود، نهایتا دکتری افتخاری به وی اهدا کرد. آن هم در همان دانشگاهی که 

هنوز بوی خون دانشجویان معترض به سفر نیکسون به مشام می رسید.

16 آذر هر سال به دانشــجویان یادآوری می کند که در 
چه جایگاه مهمی قرار دارند و باید دنباله  روی چه مسیری 

باشند. 

یــادآوری وقایع 16 آذر 1332 و شــهادت دانشــجویان،  
یــادآوری خباثت هــا و خیانت هــای غرب و اســتعمار نیز 
می باشــد؛ شانزدهم آذر هر سال بیشتر و بیشــتر معنا پیدا می کند، زیرا با گذر 
زمان، برگ های جدیدی به این دشــمنی ها افزوده می شود. دانشجویانی که پیرو 
آن خط بوده اند در این ســال ها خود را در خط مقدم ظلم ســتیزی و استکبار 

ستیزی دیده اند. 

هرگاه که مبارزه و واکنش به دشمنی های آمریکا و غرب مطرح بوده، تشکل های 
دانشجویی فعاالنه ایفای نقش کرده اند. شاهد مثال این ادعا را می توان در وقایعی 
مانند 13 آبان و همچنین دوران مذاکرات هسته ای در سال های اخیر پیدا کرد. 
تشــکل های دانشــجویی در حین مذاکرات پی در پی بر روند این ماجرا نظارت 

می کردند و مطالبه های الزم را مطرح می نمودند. 

در هر حال 16 آذر به ما دانشجویان یادآوری می کند که قدم در چه مسیر مهمی 
گذاشته ایم و پا جای پای چه کسانی نهاده ایم.

16 آذر نمــاد اصیل استکبارســتیزی جنبش دانشــجویی 
مســلمان و از عناصر هویتی آن است. امروز که استکبار و ظلم 
آمریکا بیش از هــر زمان دیگری پرده از چهره انداخته، آرمان 
استکبارستیزی و آزادگی دانشــجویان رساتر از همیشه فریاد 
می شــود. خون ریخته شــده دانشجویان شــهید سال 1332 
دانشــگاه تهران و تمامی دانشــجویان و دانشــمندان  پس از 
آن ها که به واســطه دشمنی مستقیم و غیرمســتقیم آمریکا بر زمین ریخته شده، تا 
همیشه خط سرخی است که مرز ما و شیطان بزرگ را مشخص می کند. آنچه آشکار 
اســت خوی سلطه گرانه و مستکبر آمریکا در تمامی عرصه ها، همواره سعی در پنجه 
کشــیدن به روی مردم ایران داشــته و دارد. چیزی که این سال ها در جریان برجام 
و حتی مذاکرات اخیر تجربه شــده، بدعهدی امریکا و فتنه انگیزی اوست که هیچ گاه 
تغییر نکرده است. رویکردی که بیش از ۷۰ سال است دانشجویان حقیقت جو و آزاده 
را به مبارزه دائمی و اعتراض علیه آن واداشته است. این رویکرد ریشه قرآنی داشته 
و تا برچیده شدن دائمی استکبار و ظلم پابرجا خواهد بود. به گواه تاریخ، دانشجویان 
چه در اعتراض به خوی مســتکبرانه آمریکا، چه در بیرون راندن او از النه جاسوسی 
و چــه در عرصه های تبیینی و تحلیلی دیگر، همواره خط اول مبارزه علیه اســتکبار 
بوده اند. امید است بتوانیم میراث دار خوبی از آنچه به بهای خون از گذشتگان برایمان 

به جا مانده، باشیم.

تجربه های تلخ و دروغ های شیرین مذاکرات هسته ای در 
چند ســال گذشته اعتماد مردم را  خدشه دار کرده و اکنون 
دانشجویان به نمایندگی از 8۰ میلیون ایرانی به چیزی جزء 
نتیجه ای عملی قانع نشــده و اجازه نمی دهند که سرنوشت 

کشور بار دیگر، دچار آزمون و خطا شود و به خطر بافتد.

آزمون و خطا با کســانی که دانشجویان، شــخصیت ها و دانشمندان عزیزمان را 
ترور می کنند، مردم بی گناه را حتی از داروها و کوچکترین نیازهای بازار تحریم 
می کنند، کشــورمان را در جامعــه بین المللی با وعده های پــوچ و دروغین به 
تمســخر می گیرند و در نهایت از قراردادهای شان با ما، چیزی جز یک کاغذ پاره 

به کشور نمی رسد. 

انتظار دانشــجویان به عنوان فرزندان این کشور که خود را مدیون خون شهدا و 
تالش هــای تمام افرادی می دانند که از انقالب تــا اکنون از جان، مال و ناموس 
خود برای کشــور هزینه کرده اند و هزینه ای نیز بر کشور تحمیل نکرده اند، این 
اســت که مبارزه ای بزرگ برای مقابله با فســاد دوستان و رقبای خود در کشور 
و  تالشــی شبانه روز برای گرفتن حقوق پایمال شده مردم از جامعه بین المللی 
صورت بگیرد. بــرای عبور از بحران اقتصادی فعلی و بازگشــت تدبیر و امیدی 

واقعی به کشور باید نتیجه ای عملی و کاربردی صورت گیرد.

با توجــه به خیانت هــای غرب همچون حــوادث 16 آذر، 
»بی اعتمــادی« و »بدگمانــی« کــه از طــرف کشــور ما به 
آمریکایی هــا و اروپایی ها وجود دارد، عقالنی و کامال درســت 
اســت. این عبرت را نه از دشمنی ســال های گذشته آمریکا، 
بلکه از همین برجام دهه گذشــته می شود فهمید؛ برای اینکه 
مشــخص شد طرف های غربی فقط به دنبال منفعت خودشان 
هســتند. با این حــال در حالی که صدای مذاکرات نیز به گوش می رســد، باید 
اذعان کرد رســیدن به نتیجه ای »برد برد« در مذاکره با آمریکا ممکن است؛ در 
این میان، باید یادآور شد که بین ما و آمریکا بی اعتمادی زیادی وجود دارد؛ پس 
ابتدای کار، باید این ســوءظن رفع شود، همچنین به نظر من یک راستی آزمایی 
نیز باید صورت بگیرد، یعنی به این شکل که تحریم ها باید لغو شود و همین لغو 
تحریم ها می تواند این بدگمانی ما به آمریکا را رفع کند و آن گاه اســت که تیم 

وزارت خارجه ما باید به فکر نتیجه ای »برد برد« باشد.

در هر صورت هر دولتی باید از گذشــته عبرت گیرد،  سیاســتمداران کشورمان 
نبایــد همه موضوعات داخلی را به مذاکره با غرب گــره بزنند، زیرا این موضوع 
کشــور را بی برنامه می کند و در وضعیت فعلی، هرگونه وقفه ای در مسیر واقعی 

رشد کشور که از اوایل انقالب به وجود آمده آسیب زاست.

16 آذر اعتراضی اســت آشــکار، به زیرپا گذاشــتن آن 
چیزی که خود آمریکایی ها سردمدار آن هستند.دانشجویان 
دانشگاه تهران علیه تصمیمات سیاستمداراِن نظامی اعتراض 
مــی کردند کــه مدعی دموکراســی بود ولی خــود دولت 
دموکراتیک ملی برآمده از حمایت مردم را برای رســیدن به 

منافع مطلوبش قربانی کرده بود.

دانشــجویان در 16 آذر می خواســتند به نیکســون بگویند مگــر نمی گفتید 
دموکراسی ایده آل ما بود چرا نمی گذارید ایده آلتان در ایران هم اجرا شود؟!

درس 16 آذر  آن اســت که بدانیم دشمن هیچ وقت مطلوبیت ها را برای ما نمی 
خواهد و حتی حاضر است ایده آل ترسیم شده پر نقص خودش، برای دیگران را، 

قربانی کند تا به منافعش دست پیدا کند.

16 آذر  1332 روز قربانــی کردن 3 آذر اهورایی معترض به  کودتا علیه دولت 
دموکراتیک ملی مصدق توسط مهد دموکراسی دنیا، یعنی آمریکا است!

همان کشوری که هنوز کشورهای دیگر را با شعار دموکراسی می فریبد...

ما مدت ها قبل فریب این ادعا را خورده ایم و آن را تجربه کرده ایم...

مســئله ای که 16 آذر را نسبت به بســیاری از رخدادها متمایز 
کرده، این اســت که جریان دانشــجویی مسلمان بر خالف بسیاری 
از سیاســیون و روشنفکران چپ و راست که یا خود در شکل گیری 
کودتا دخالت داشــتند و یا با دولت کودتا کنــار آمده بودند، برای 
مقابله با اســتبداد و اســتکبار وارد میدان شــد تا آنجا که خونش، 
سنگ فرش های دانشگاه تهران را رنگین نمود. اهمیت این روز بعدها 
خود را در اتفاقاتی چون انقالب اســالمی، جنگ تحمیلی و برخورد دانشــجویان با 
جریان هــای انحرافی و نفوذی در ســال هایی چون فتنــه ۷8 و 88 و تصویب لوایح 
اســتعماری FATF و برجام نشان داد؛ عمق تفکر دانشجویان تا جایی پیش رفت که 
پس از این واقعه هر جا احساس کردند خطری کشورشان را تهدید می کند در صحنه 
حضور یافتند. جنبش دانشجویی پرچم برافراشته در مبارزه با ظلم و استکبارستیزی 
است و نقطه عطف فعالیت دانشجویان در 16 آذرماه سال 1332 بود که در آن زمان 
سنگ بنایی بر اساس استکبارستیزی گذاشته شد و تا امروز نیز ادامه دارد. به صورتی 
کلی حرکت استکبارســتیزی در ایران از سال 1332 آغاز شد و اوج آن را در تسخیر 
النه جاسوسی به تجلی رسید. امروزه مسئولین نباید این دانشجویان را فراموش کنند 
که زمانی توانستند استعداد بالقوه را بالفعل کنند و استکبارستیزی را در عمل نشان 
دهند. امروز مســئولین باید در مقابل زور گویی دشمنان خارجی بی تفاوت نباشند، 

امروزه  مسئولیت  مسئولین  سخت و سنگین تر از دانشجویان  سال 1332 است.

16 آذر 1332 نقطــه ای پررنگ از یک هویت بود؛ هویتی 
که زیر بار ظلم و زور نمی رود، در پی حق است و ایستادگی 
می کند؛ حتی اگر به قیمت بزرگترین ســرمایه هایش تمام 
شــود! شــاید کلمات، جســارت به تصویرکشــیدِن هویِت 
دانشجویی با این ویژگی ها را نداشته باشند؛ ولی قطره های 
خون به حقی که مقابل جریان نیکسونی، در طی این سال ها 
ریخته شــد، گواه خوبی بر این ادعاست. نیکسون این روزها، جرئت ندارد پایش 
را اینجا بگذارد؛ منتها سال هاست پشت میز 1+۵، برای سرمایه هاِی همان هویِت 
16 آذری، نقشــه می کشــد؛ عده ای هم که پشــت آن میز، آرزوهای نیکسونی 
را خاطره کردند؛ عزت فروختند، ســیمان خریدند! احمدی روشــن و فخری زاده 
تقدیــم کردند. بماند! این روزها، جنس ظهــور و بروز هویت 16 آذری، متفاوت 
و تا حدی پیچیده شــده است؛ در جامعه ای که نیکسون ها بیش از پیش قبله ی 
آرزوهای مردم شــدند و شــاید کلید حل مشکالتشــان را تنها در دست آن ها 
می بینند؛ ضمن پیگیری از دولت برای گشــایش اقتصادی از راه هایی به غیر از 

مذاکره )که شرحش از بحث خارج است(، باید درصدد تبیین برآمد.

با این وجود، باید حساسیت ویژه ای به روند مذاکرات داشت؛ تا تیم مذاکره کننده، 
ضمن حفظ دســتاوردهای هســته ای و عدم ورود به دستاوردهای موشکی، لغو 

همه ی تحریم ها را در دستور کار قرار دهند.

حسین احسانی زاده
فعال دانشجویی

ریحانه فالح
فعال دانشجویی

رضا پارسی
فعال سابق دانشجویی

میالد صالحی
فعال سابق نشریات دانشجویی

محمدحسین غریبی
فعال دانشجویی عدالتخواه

فاطمه سادات هوشمند میرحسینی

فعال دانشجویی تحکیم وحدت

علی گرامی دوست

فعال بسیج دانشجویی

پــــــای درس دانشـجـــــــوپــــــای درس دانشـجـــــــو
در  گفتگو با فعالین دانشجویی به مناسبت روز دانشجو مطرح شد؛در  گفتگو با فعالین دانشجویی به مناسبت روز دانشجو مطرح شد؛
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حمزه دستیار
دانشــجویی جنبش  ســابق  فعال 

سعید تواناراد
مسئول اسبق قرارگاه جهادی معین

مهدیه دهقان
دبیر سرویس زنان خبرنامه دانشجویان ایران

پیــش از هرگونــه اظهار نظر درباره این ســوژه، باید 
مقدماتی راجع به این موضوع گفت. ذات آرمانخواهی 
و مطالبه گــری جنبش دانشــجویی یکی از مهم ترین 
اصــول این جنبش اســت؛ دفاع از حق مــردم و در 
اولویت قراردادن حق وظیفه اصلی جنبش دانشجویی 
اســت و تفاوتی ندارد که چه نگاه و جریانی حاکم بر 

دولت باشد.
باید به این موضوع توجه داشــت که با تغییر دولت ها 
نباید گفتمان جنبش دانشجویی تغییر کند. اما نکته 
قابل تامل این اســت که اکنون گفتمــان عدالت در 
جنبش دانشــجویی باید نسبت به سایر موضوعات در 
اولویت قرار گیرد. جنبش دانشجویی باید به موضوعات 
گوناگونی مانند موضوعات فرهنگی ورود داشته باشد 
اما تمرکز جریان دانشجویی با توجه به تاکیدات مهم 

مقام معظم رهبری باید بر مسئله عدالت باشد.
اگر قرار باشــد با تغییر دولت ها جنبش دانشــجویی 
و گفتمان هایــش نیز تغییر کنــد یعنی زمانی روحیه 
انتقــادی و زمانی دیگر روحیه  حمایتی و تبلیغاتی به 
خود می گرفت، ماهیت خود را از دســت می داد و هر 
چیــزی که ماهیت خود را از دســت دهــد یا به ضد 
خودش تبدیل شود، از مسیر خارج می شود. وضعیت 
جمهوری اسالمی ایران و شرایط جامعه در این زمان 
به صورتی است که جنبش دانشجویی نباید سعی در 
تنش زایی بلکه باید سعی در حل مسئله داشته باشد. 
اگر مشــاهده کرد که دولت، سیاست اشتباهی را در 
پیــش گرفته، باید تذکر دهد، همانگونه که در تمامی 

دولت ها نیز به همین صورت بوده است. 
جنبش دانشــجویی در زمان های حساس و مهم باید 
آماده باشد و این توانایی را داشته باشد که در بزنگاه ها 
بگوید ما آماده هستیم تا با تمام توان به دولت کمک 
کنیم. اما نکته مهم این اســت که جنبش دانشجویی 
نباید کارمند دولت شود. همیشه به جنبش دانشجویی 
تهمت هایی وارد می شــود، جنبش دانشجویی زمانی 
تندرو خطاب می شود و زمانی نیز متملق؛ این جریان 
بایــد تعادل را در این قضیه ایجــاد کند به نوعی که 
نــه از این لــب بام بیفتد و نــه از آن لب بام. جنبش 
دانشــجویی طیفی نخبگانی اســت کــه بین مردم و 
سیاستگذاران قرار می گیرند و موضوعات تخصصی را 
به ساده  ترین شکل، برای مردم بیان می کنند و اگر از 
جانب مردم خواســته ای وجود داشته باشد، آن را به 

دولت و سیاستگذار انتقال می دهند.

از آنجایی که دولت آقای رئیسی به اسم دولت انقالبی 
معرفی شده اســت، وظیفه مهم تری بر دوش جنبش 
دانشجویی می گذارد. این موضوع که دولت فعلی یک 
دولت انقالبی اســت و نباید به آن انتقادی شود زیرا 
دولت تضعیف می شــود، موضوعی اشــتباه است که 
جنبش دانشــجویی نباید در دام آن بیفتد. به صورت 
کلی نباید در کشــور، نگاهی غالب شود که هر گونه 
انتقادی به دولت انقالبی سبب تضعیف جریان انقالبی 
می شود. این نگاه ممکن است از طرف برخی محافظه 
کاران به جنبش دانشــجویی انتقال پیدا کند که این 

جنبش باید مراقب این نگاه فریب کارانه باشد.
رو بــه روی این نگاه محافظه کارانه، که نقد را موجب 
تضعیف می بیند، جنبش دانشجویی اگر حریت خود 
را در نظر داشــته باشد و همچنین جرئت، جسارت و 
شجاعت خویش را به کار گیرد، به این نتیجه می رسد 
که انتقاد نه تنها ســبب تضعیف نمی شــود بلکه این 
نقد نقدی دلسوزانه است و جنبش دانشجویی باید در 
نظر داشــته باشد که اگر نقدی بیان می شود منصفانه 
باشد و همراه با راه حل و آمادگی برای کمک. اگر این 
شرایط رعایت شود هم محافظه کاران را آرام می کند 

و هم ضد انقالب را.
چــه دولت اصالح طلب باشــد و چــه اصولگرا؛ بنای 
جنبش دانشــجویی بر تخریب نیست، بلکه بنای آن 

حل مسئله است.
در ارائه یک راه حل باید مردمی بودن موضوع رعایت 
شــود، مسئله ای اولویت دار باشــد، رسانه زده نباشد و 
از کار گروه های تخصصی گذرانده شــده باشــد. اگر 
جنبش دانشــجویی، خود توان پژوهش و درک کامل 
مسئله را ندارد، باید از کارشناسان و مشاوران مربوطه 

کمک گیرد تا به نتیجه درستی برسد. 
کالم آخر: در دو ســال اخیر بــه دلیل غیرحضوری 
شدن دانشــگاه ها، ضربه بزرگی از حیث نیروسازی و 
کادرســازی به جنبش دانشجویی وارد شده است که 
نیازمند این است این دغدغه مندان جنبش دانشجویی 
هرچه ســریع تر این موضــوع را در اولویت قرار دهند 
و تمرکــز ویژه ای را بــرای کادرســازی بگذارند زیرا 
که قدرت اصلی جنبش دانشــجویی در استمرار این 

جنبش است.
مهم ترین موضوعی که پشــتیبان جنبش دانشجویی 
است، تشــکیالتی اســت که آن را همراهی می کند؛ 
جنبش دانشــجویی یک فرد نیست بلکه حاصل افکار 
جمعی افراد زیادی است که برای مسائل مختلف وقت 
می گذارند. در یکســال آینده انتظــار می رود جنبش 
دانشــجویی بتواند خألیی که در این دو ســال درگیر 

آن شده است را جبران کند.

بعد از حذف شــدن جهاد ســازندگی از ســاختار 
نهادهای انقالبی کشــور و احســاس نیــاز به یک 
حرکت جهادی و انقالبی در حوزه محرومیت زدایی 
و مبارزه با تبعیض اســت. رهبــر معظم انقالب نیز 
طی چند ســخنرانی به موضــوع محرومیت زدایی 
اشاره داشــتند و به دنبال آن جریانات دانشجویی 
و انقالبی نیز با نام گروه جهادی و جهاد ســازندگی 
وارد عرصه سازندگی کشــور و به خصوص مناطق 

محروم کشور شدند.
بــا توجه به اینکه نهاد مقدس جهاد ســازندگی در 
زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در 
وزارت کشاورزی تلفیق شد، مقام معظم رهبری این 
تدبیر را به کار بســتند تا نیروهای انقالبی و مردم 
مستضعف، جایی را داشته باشند که خدمت بدهند 

و خدمت بگیرند.
جنبش دانشجویی عالوه بر اینکه می تواند گروه های 
جهادی دانشجویی تشــکیل دهد، در مورد تبیین 
نــگاه جهادی و تبیین گفتمــان جهادی در عرصه 
رســانه و در مورد تبلیغ این نوع فعالیت برای رفع 
محرومیت در ســطح دانشــگاه ها و سرریزشدن آن 
بــه جامعه نیز می تواند نقش مهمی را در راســتای 
گفتمان جهادی و گســترش این گفتمان بر عهده 

بگیرد و انجام دهد.
نگاه هایی وجود دارد که وظیفه دانشجویان و به ویژه 
تشکل های دانشجویی این نیســت که وارد فضای 
اردوهای جهادی شــوند _به خصــوص انجمن های 
اسالمی یا تشــکل هایی که وجه سیاسی آنها غالب 
بوده_ در حالی که از وظایف دانشجوی انقالبی این 
است که بتواند وارد عرصه حل مشکالت مردم شود 
و با مشکالت مردم به ویژه مستضعفین و محرومین 

از نزدیک آشنا بشود.
با حضــور در فضای اردوهای جهــادی، نوع کنش 
سیاسی که آن دانشجو برای مطالبه گری و فعالیت 
دانشــجویی انتخاب می کند، متفاوت خواهد بود و 
این حضــور در اردوهای جهادی یــک جهان بینی 

انقالبی به آن دانشجو می دهد.

شــعار معروف جهادی ها این است که می سازیم تا 
ساخته شویم، این شعار درستی است؛ ساختن فقط 
این نیســت که مثاًل گروه جهــادی در یک منطقه 
محروم یک مســجد بســازد و از آن منطقه خارج 
شــود. بلکه همین نفس حضور در منطقه، ارتباط با 
مــردم، خدمت بدون مزد و بدون منافع مادی برای 
مردم مستضعف و ایجاد ارتباط تنگاتنگ احساسی 
و انســانی بین دانشــجویان انقالبی و مردم، باعث 

ساخته شدن دانشجویان جهادی می شود.
بنابرایــن این موضوع در ظهور و بروز اجتماعی یک 
تشــکیالت دانشــجویی به این صورت می تواند اثر 
ثانویه داشته باشــد و اثر اولیه هم این است که در 
مناطق حضور پیدا می کنند و یک مشــکلی هرچند 

کوچک از مشکالت مردم منطقه را حل می کنند.
اتفاقی که در اردوی جهادی برای دانشجوی جهادی 
می افتد این اســت که به مشکالتی در راستای ارائه 
خدمت به مردم بر می خورد و مسیر سختی را دنبال 
می کند که برای مردم خدمتی را بتواند ارائه کند که 
آن مشکالت و مسیر سخت، تلنگری است به روحی 
که شــاید درگیر برخی مسائل سطحی شده باشد و 
او را با خالق هســتی و با روح حاکم بر اندیشه های 

انقالب اسالمی ارتباط واقعی می دهد.
این اتفاقات روح دانشجو را نسبت به ارتباط سطحی، 
ظاهرســازی ها، ریاکاری هــا و برخــی رذیلت های 
اخالقی که ممکن اســت در اثر توجه اجتماعی به 
دانشجوی فعال سیاسی اتفاق بیافتد، از گزند حفظ 

می کند و جال می بخشد.
دانشــجوی تشــکیالتی و انقالبی با حضور خود در 
فضای جهادی درس اخالص را می آموزد بدون آنکه 

معلمی داشته باشد؛
حتماً از وظایف تشکل های دانشجویی و اتحادیه های 
دانشــجویی تشــکیل اردوهای جهادی، حمایت از 
حرکت های جهادی و حضور در حرکت های جهادی 
اســت و اتحادیه های دانشــجویی و تشــکل های 
دانشــجویی انقالبی در ســطح دانشــگاه ها باید به 
صورت جدی، گروه جهادی را تشکیل دهند و پای 
کار حل مشکالت مردم باشند و همچنین از فضای 
آکواریومی کــه برای خود ترســیم کرده اند خارج 

شوند و با مشکالت واقعی محرومین آشنا شود.

دانشــجویان به عنوان قشــر جوان، پیشــرو و آگاه 
از موضوعات سیاســی اجتماعی روز، همیشــه در 
پیشــبرد خواســته های جامعه، نقشــی اساسی و 
غیرقابــل انکار داشــته اند. اگــر از برخی تحرکات 
ضد دولتی دانشــجویان پیش از دهه ی 3۰ چشــم 
پوشی کنیم، شاید بتوان آغاز تقویم فعالیت جنبش 
دانشــجویی را ابتدای دهــه ی 3۰ و در بحبوحه ی 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، قرار داد. این جنبش 
از دهه ی 3۰ شروع به رشد کرد و با انقالب اسالمی 
شــکوفا و متشکل شــد و در ادامه می توان گفت از 
دهه ۷۰ به بعد، جنبش دانشجویی مجموعا در سیر 

نزولی خود قرار گرفت. 
بنابراین بررســی تحوالت جنبش دانشجویی پیش 
از انقالب اســالمی تاکنون، ما را با یک روند نزولی 
که نشــان از تضعیف کلی جنبش دانشجویی است، 
روبه رو می ســازد. امروزه دانشــجویان، که زمانی با 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران، انقالب دوم 
را رقم زده اند، تبدیل به دانشــجویانی شــده اند که 
نه بیانیه ها و نامه هایشــان اثرات بیانیه ها و نامه های 
ســال های ابتدای انقــالب را دارد و نه وحدتی که 
در آن زمان در میان دانشجویان بود، قابل مشاهده 

است.
در چنیــن وضعیتی، بررســی حضــور دختران در 
جنبش دانشجویی کمی سخت خواهد بود اما آنچه 
با ایــن مقدمه قابل پیش بینی اســت این موضوع 
اســت که همانطور که جنبش دانشــجویی به طور 
کلی نسبت به گذشته ی خود تضعیف شده است، به 
دنبال آن، فعالیت دختران نیز دچار تغییراتی مثبت 
و منفی شــده که در ادامه به بررســی آن خواهیم 

پرداخت.
اگر چه زنان همواره در تحوالت جامعه ایران، نقشی 
غیرقابل چشم پوشی داشته اند اما آنچه موجب رشد 
جایگاه زنان در جامعه ی مردساالر ایرانی و افزایش 
ســهم آنان در مشارکت های سیاسی اجتماعی شد، 
انقالب اسالمی و نگرش امام خمینی)ره( و هدایت و 
به روزرسانی این جریان توسط مقام معظم رهبری 
است. علی رغم این آغاز روشن، راه زیادی تا رسیدن 
زنان به جایگاه واقعی خودشــان داریم اما »الگوی 

سوم« که توســط رهبری ارائه شد، راه اصلی را بر 
همگان روشن ساخت.

اگر بخواهیم از نقش دختران در جنبش دانشجویی 
ســخن بگوییم، ابتدا باید به دو واژه ی »عضویت« و 
»عاملیت« بپردازیــم. عضویت که به معنای حضور 
در یک گروه است، می تواند فعال یا منفعل باشد اما 
آنچه در این تعریف اهمیت دارد آن است که افرادی 
که در یک گروه عضویت فعال دارند، ملزم به اجرای 
تصمیمات افراد باالدستی خود یعنی افرادی هستند 

که در گروه، »عاملیت« دارند.
با بررســی حضور دختران در جنبش دانشــجویی 
پس از انقالب اسالمی، به این نتیجه خواهیم رسید 
کــه دختران تا پیش از دهه ۹۰، تنها در زمان هایی 
حساس و در گروه هایی خاص، عاملیت داشتند و در 
ســایر موارد، تنها عضو فعال و یا منفعل یک گروه 

بوده اند.
برای مثال، در جریان تســخیر النه جاسوسی، این 
دختران بودند که در صــف اول این جریان حضور 
داشــتند و اگر آن ها نبودند، ورود مردان به سفارت 
آمریــکا امکان پذیر نبود؛ بنابرایــن اینطور نبود که 
مردان وارد سفارتخانه شوند و سپس برای تعامل با 
زنان حاضر در آنجا، به حضور زنان نیاز پیدا کنند و 

از آنها یاری بجویند.
مقایســه ی این مثال با برخی تکروی های آقایان در 
بعضی تشکل های مردساالر که به تنهایی تصمیماتی 
را اتخــاذ کــرده و آن را به خروجی می رســانند، 
در حالی که دختران تشــکل هیــچ اطالعی از این 
خروجی ها ندارند، نشان از تداوم عاملیت مردان در 

مقابل عضویت زنان در برخی تشکل ها دارد.
بــا گذر زمان و قــدرت گرفتن برخــی از جریانات 
فمینیســتی در داخل ایران، دانشجویان نیز پرچم 
مطالبه در حوزه زنان را بلند کردند. در این شرایط، 
دختران با تالش خود، با سرعت بیشتری نسبت به 
گذشته، از عضویت به ســوی عاملیت در تشکل ها 

تغییر مسیر دادند.
دفتر تحکیم وحدت، اولین تشــکلی از تشکل های 
دانشــجویی بود که پا به این عرصه گذاشت و چند 
ســال پس از آن، سایر تشــکل ها نیز به این عرصه 
ورود کردند و مســیر تحکیم را در این حوزه ادامه 
دادند اما با وجود این اقدامات، دختران در تشکل ها 
با چالش هایی رو به رو هستند. چالش هایی که بعضا 
خاص دختران تشــکل ها است، نه پسران؛ اما برای 

گــذر از این چالش ها قطعا بــه همراهی آن ها نیاز 
است.

یکی از رســالت های تشکل های دانشجویی، رشد و 
تربیت نیروی جــوان، نخبه، دغدغه مند و پویا برای 
خدمت رســانی به جمهوری اســالمی است. سوال 
اصلی اینجاســت که آیا دختران و پســران به یک 
اندازه در تشــکل ها جای رشد دارند و پس از پایان 
مسئولیت آن ها در تشکل های دانشجویی، هر دو به 
یک اندازه با فرصت ها و بســترهای فعالیت و حضور 

سیاسی اجتماعی مواجه هستند؟
بررسی و مقایســه ی میزان ظهور و بروز دختران و 

پسران در تشــکل های دانشجویی، ما را به پاسخی 
منفی می رســاند. در تشــکل های دانشــجویی، به 
دختــران کمتــر از پســران اعتماد و به پســران، 
فرصت های بیشتری برای آزمون و خطا داده می شود. 
پس از پایان دوران مســئولیت در تشــکیالت، در 
حالی که بســترهای فراوانی برای ادامه فعالیت های 
سیاسی اجتماعی پسران وجود دارد، دختران با یک 
ســقف شیشه ای مواجه خواهند شد به این معنا که 
پس از پایان مسئولیت خود در تشکیالت، بستری را 
برای خود نمی بینند که بخواهند به فعالیت سیاسی 
اجتماعی خود ادامه دهند. در چنین شرایطی ما با 

رویارویی جنبش دانشجوییرویارویی جنبش دانشجویی
با دولــــــت سیـــــزدهـــــمبا دولــــــت سیـــــزدهـــــم

فلسفهفلسفه  اردوهای جهادی دراردوهای جهادی در
دخترانی مواجه خواهیم شد که پس از پایان دوران تشکیالت تشکیالت دانشجوییدانشجویی

تحصیل، در حالی که با فعالیت در تشکیالت، رشد 
کردند و دغدغه هایی در آن ها به وجود آمده، بستر 

مناسبی برای خود نمی یابند.
چنین دخترانی یا دچار یأس شده و گمان می کنند 
کــه تمام وقتی که برای فعالیت تشــکیالتی صرف 
کردند، تباه شده، خسته می شوند و از ادامه مبارزه 
برای تغییر شرایط نامطلوب موجود، دست می کشند 
و یا از همان ابتدا این شرایط را پذیرفته و با ازدواج 
و فرزندآوری به زندگی خود ادامه داده و گاها آنقدر 
در نقش های خانوادگی خود حل می شوند که اصال 
یادشــان می رود زمانی در تشکل های خود، فعالیت 

سیاسی اجتماعی داشتند.
با این  توضیحــات، به این نتیجه خواهیم رســید 
که وضعیت تشــکل های دانشــجویی برای فعالیت 
سیاســی اجتماعی دختــران بســیار مطلوب تر از 
شــرایط جمهوری اســالمی اســت چرا که باز هم 
دختران با تمام ویژگی هــای خاص خود، جایی در 
ســاختارهای تشــکیالتی دارند اما در ساختارهای 

جمهوری اسالمی، نه!
اگــر معتقدیم زن و مــرد در محیط خانواده مکمل 
یکدیگرند، بایــد بپذیریم که جامعه نیز به این نگاه 
تکاملی نیــاز دارد. جامعه  به »مــردان« و »زنان« 
اندیشمند و  سیاســتمدار نیاز دارد. اگر بستر رشد 
تنهــا برای مردان فراهم اســت تا بــه جایگاه های 
اثرگذار در جمهوری اسالمی برسند و در راه تحقق 
آرمان های آن تالش کننــد، قطعا چنین جامعه ای 

هیچ گاه به تکامل نخواهد رسید.
محدودکردن زنان توانمند و تحول ســاز، در محیط 
خانه و نقش های مادری و همســری با الگوی ارائه 
شــده توســط رهبری موســوم به »الگوی سوم« 
همخوانــی نــدارد و می تواند آســیب هایی جبران 
ناپذیر در ســال های آتی به جمهوری اسالمی وارد 
کند. پس هم الزم اســت در ساختارهای جمهوری 
اســالمی برای حضور و بروز هر چــه بهتر زنان در 
عرصه های سیاسی اجتماعی تغییراتی اساسی ایجاد 
شود و هم در حوزه فرهنگی اقداماتی صورت پذیرد 
چرا که درست است که برای تغییر شرایط به تالش 
زنــان نیاز داریم امــا اگر همراهی مــردان در این 
مسیر نباشــد، در بهترین حالت اگر نگوییم تحولی 
رقم نخواهد خورد، مســیر تحقق این تحول، بسیار 

طوالنی تر خواهد شد.

تکروی های آقایان در بعضی 
تشکل های مردساالر که به 

تنهایی تصمیماتی را اتخاذ کرده 
و آن را به خروجی می رسانند، 

در حالی که دختران تشکل هیچ 
اطالعی از این خروجی ها ندارند، 
نشان از تداوم عاملیت مردان در 

مقابل عضویت زنان در برخی 
تشکل ها دارد

چالش های  دختران
در تشکیالت دانشجـــویی
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پیش از انقالب اســالمی، فعالیت های مطبوعاتی، مانند 
آنچه که بعــد از انقالب وجود داشــت، ممکن نبود. با 
توجه به سیاست های حکمرانی پهلوی، فضای بسته ای 
در دانشگاه ها وجود داشت و دانشجویان اسالم گرا ابتکار 
عمل خاصی نداشتند. با این وجود، گروه های دانشجویی 
مرتبط با تعدادی از چهره های مذهبی انقالبی از جمله 
دانشــجویانی که در درس های قرآنی و اخالقی آیت اهلل 
طالقانی شرکت می کردند تحرکاتی داشتند، چه بسا که 

با برخوردهای سخت ساواک نیز مواجه می شدند.
به صورت کلی، دوران پیش از انقالب نشــریه های تک 
برگی و با محتوای بســیار اندک رایج بــود که به آنها 
»اعالمیه« نیــز می گفتند. این اعالمیه هــا با اینکه در 
شرایط بسیار سختی تهیه و توزیع می شد، اما جذابیت 
زیادی برای مردم و گروه های اســالم گرای دانشجویی 
داشتند و حکومت نیز به شدت تالش می کرد افرادی که 

در تهیه آنها دست داشته اند را دستگیر کند. 
بعد از انقالب اما مطبوعات، ناگهان رشد وصف ناشدنی 
پیــدا کرد. تعــداد روزنامه ها و نشــریه ها زیاد شــد و 
جمهوری اســالمی نیز، در جایگاهی قرار گرفته بود تا 
تفاوت هایش را با حکومت پهلوی ملموس تر کند، فضای 
مطبوعات را در کشور آزاد گذاشت. آن روزها هر کسی 
هر خبری را که می خواســت، باید از مطبوعات مکتوب 
پیــدا می کرد. به همین جهــت از همان ابتدای انقالب 
پدیده رســانه مکتوب در ایران مرجعیت پیدا کرد. در 
دانشگاه نیز به همین ترتیب بود. تکثر فکری گسترده ای 
که در دانشــگاه وجود داشت در نشــریات دانشجویی 
ظهور و بــروز پیدا کرد و گروه هــای انقالبی که تحت 
عنوان دانشــجویان پیرو خط امام فعالیت می کردند نیز 

به خوبی از این ظرفیت استفاده کردند. 
با توجه به گســترش بیمــاری کرونا، امــروز فعالیت  
تشــکل های دانشجویی کمتر شــده و امکان برگزاری 
جلســه ها و بســیاری از فعالیت های مهم از بین رفته 
است. وقتی ویروس کرونا باعث تعطیلی دانشگاه ها شد، 
همه انتظار داشــتند که ایــن تعطیلی منجر به کاهش 
تعداد نشــریات دانشــجویی شــود اما پس از تعطیلی 
دانشگاه ها، بسیاری از فعاالن دانشجویی که عمال خانه 
نشــین شــده بودند، به فعالیت نشــریاتی رو آوردند و 
تعداد نشریاتی که در دانشگاه ها منتشر می شد افزایش 
پیدا کرد. این نشــریات به  صورت الکترونیکی منتشــر 
می شــدند و هرچند مخاطب آنها نسبت به نشریاتی که 
توزیع فیزیکی داشــت، کمتر بود اما باز هم این فرایند 
ادامه پیدا کــرد. با وجود این وزارت علوم باید فرایندی 
برای توزیع مناســب نشریات الکترونیکی در نظر بگیرد 
اما معاونت فرهنگی وزارت علوم دولت قبل، نســبت به 
این موضوع توجه و عالقه ای نداشت نوآوری خاصی در 
این زمینه ایجاد کند. به همین دلیل این فرایند کج دار 
و مریز تا امروز طی شد و این روزها که دوباره سخن از 
بازگشایی دانشــگاه ها به میان آمده، دوره های آموزشی 

نشریات در دانشگاه ها از سر گرفته شده است.
احتماال در آینده فعالیت های نوینی در دانشگاه ها شکل 
بگیرد که با ویژگی های نســل جدید تناســب بیشتری 
دارد. به راســتی تشــکلی که به فعالیت نشریاتی توجه 
نداشته باشد تشکل نیســت و این تشکل بعد از مدتی 
ویژگی تولید فکر خود را از دست می دهد و ممکن است 

هر هیئتی الزاماتی دارد و باید به این مسئله توجه شود 
که مخاطبان هرهیئتی متفاوت است.

هیئت میثاق الشهدا سال 136۹ در دانشگاه امام صادق 
تشــکیل شد و تاســیس آن هم بر می گردد به افرادی 
که از جنگ برگشــته بودند؛ این افراد چون دوستانشان 
شــهید شــده بودند و دلتنگ رفقای شهیدشان بودند، 
تصمیــم گرفتند تا دورهم روضــه بخوانند و این گونه 
هیئت میثاق الشــهدا تشکیل شد.  دانشگاه امام صادق 
هــم هیئتی خاص دارد و هم دانشــجویانی خاص؛ این 
هم به علت گزینشی اســت که اتفاق می افتد. با وجود 
اختالف نظرها اکثر دانشجویان از طیف خاصی هستند 
و حزب اللهی خوانده می شــوند. تعداد کم دانشجویان 
و هویت دانشــگاه امام صادقی که بین بچه ها وجود دارد 
ممکن اســت در دانشگاه های دیگر نباشد؛ علت آن هم 
شــاید حضور زیاد دانشــجویان در دانشگاه است. آن ها 
حداقل ۷ یا 8 سال درس می خوانند و سال های زیادی 
را در کنــار هــم می گذرانند. هیئت های دانشــجویی 
طبیعتا با هیئت های محلی متفاوت است. از این جهت 
که هیئت های دانشــجویی ساختاری دارد که از اهداف 
اصلی آن تربیت  و رشد دانشجوهایی است که در هیئت 
کار می کنند. چون این هیئت ها در بســتر دانشــگاه و 
یک مکان علمی است، مباحثی که در سطح هیئت های 
دانشگاهی مطرح می شود با مباحثی که در هیئت های 
محلی مطرح می شود متفاوت است. در این هیئت ها هم 
دانشــجویان شــرکت می کنند و هم اساتید و کارکنان 
دانشگاه شرکت می کنند. از سویی دانشجویان مذهبی 
هســتند و در منبرهای بیرون شرکت کرده اند و دروس 
معارف اسالمی را خوانده اند و منبرهای معمولی و عرف 
جامعه برایشان عادی اســت. لذا سطح جلسات علمی، 
اصولــی و مبنایی تر می باشــد و اســاتید هم که در آن 
شــرکت می کنند، نقد می شوند. دانشگاه باید محلی به 
روز باشــد؛ باید به وقایع روز جامعه واکنش نشان دهد، 
لذا مباحث سیاســی نیز در آن مطرح است. در هیئت 
دانشــگاه امام صادق همه اعتقــاد دارند که هیئت باید 
دینی باشــد؛ یعنی دین را از سیاســت جدا نباشد و به 
مباحث سیاسی اشــاراتی شود و تحلیل هایی نسبت به 

اتفاق های روز صورت گیرد. 
ســخنران ها در هیئت میثاق با شهدا به صورت سلسله 
موضوعی دعوت می شــوند، در بعضی از زمان هایی که 
سخنران ها حرف های همدیگر را نقد می کنند، یک تیم 
محتوای هر جلسه را آماده می کند و متن و فیلم جلسه 
را برای سخنران می فرستند تا بداند چه حرف هایی زده 
شده و باعث  شود که سخنرانی ها برای خودشان اهمیت 
پیدا کند.  از طرفی متن ســخنرانانی که در جلسه های 
متوالی صحبت کرده و یک موضوع را به صورت منطقی 
و متقن در هیئت پیش برده مرتب می شــود و با توجه 
به آن موضــوع تبدیل به یک کتاب می شــود. یکی از 
تریبون های دانشــجویی، نشریه اســت. هیئت میثاق 
نیــز فصل نامه ای دارد و هر بار بــه موضوعات مختلفی 
می پردازد؛ در این نشــریه مصاحبه هایی با اساتید برتر 
صورت می گیرد و افراد متخصص در هر حوزه ای هم در 
نشریه نقش دارند.  در هیئت میثاق با شهدا نگاه خاصی 

به رسانه وجود دارد و مخاطب هم با این نگاه آشناست؛  
این نگاه به رسانه در هیئت میثاق با شهدا فقط مربوط 
به مداحی نیســت، به طور مثال اگر یک سخنرانی در 
حال ضبط شدن است و همزمان فردی از مقابل دوربین 
رد شــد، ایرادی ندارد. طبیعت و اصــل هر هیئتی نیز 
همین اســت، هرچند که همیشه تالش می شود رسانه، 
منظم تر و بهتر، در خدمت هیئت باشد. به صورت کلی 
در هیئت میثاق تالش می شــود تــا اقتضاعات رعایت 
شــود اما به این صورت نیست که رســانه برای هیئت 
تصمیم بگیرد و محور این اســت که رسانه باید خود را 
با هیئت تنطیم کند. در این هیئت، اردوهای جهادی و 
برنامه اطعام مساکین نیز برگزار می شود. بعضی از مردم 
انتطاراتــی دارند و از جهتی، هیئت هم ارتباطات خاص 
خود را  دارد؛ به طور مثال بانی هایی با هیئت در ارتباط 
هستند وتالش می شــود که نیازمندی از هیئت و خانه 

امام حسین)ع( دست خالی بیرون نرود.

اصل در هیئت میثاق توســل و توجه است و اینکه هیچ 
کســی از در خانه اباعبداهلل جدا نشود و زیر پرچم امام 
حسین )ع( باقی بماند. در قرآن شیوه ای وجود دارد به 
نام لطایف قرآنی، و در این هیئت هم بر حســب همین 
شــیوه، قرآن با مدل خاصی ارائه می شــود. در هیئت 
"میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق"، تمرکز سخنران 

و مداح روی یک موضوع اســت مثال موضوع هیئت در 
محرم سال گذشته شهیدانه زیســتن بود. در خطبه ها، 
آداب زندگی شــهدا بــه مخاطبان یاد داده می شــد و 

محتوای زیادی در رابطه با این موضوع ایجاد شد.
در این هیئت مثل خیلی از هیئت های دانشجویی تالش 
بر این اســت تا از ظرفیت دانشجویی مجموعه استفاده 
شود، در این میان آفتی ممکن است وجود داشته باشد.

در هیئت میثاق با شــهدا به هیچ وجــه برای مداح از 
طریق رســانه، امتیــازی گرفته نمی شــود، بلکه  باید 

شخص به جایگاهی برسد که رسانه به دنبالش بیفتد.
در پوســترها و بنرهای مراسم های هیئت، نه عکسی از 
مداح در پوستر آورده می شود، نه اسمی برده می شود و 
نه صوتی پخش می شود و یک نظام منطقی برای تربیت 

مداح وجود دارد. 
وقتــی موضوع هیئت مشــخص می شــود، با اســاتید 
زیادی مشــورت انجام می شــود، ســپس بــا مداح و 
ســخنران انتخابی، صحبت هایی صورت می گیرد و پس 
از جمع بنــدی کلیدواژه های آن موضوع را به شــاعران 
می دهیم تا شعر بگویند. در این بین حتی دکور مراسم 
نیز در همین فضا است و در مجموع سعی می شود همه 

این موارد در یک موضوع واحد قرار گرفته شود. 

محمدرضا محمدی
عضو سابق شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم

مهدی تورانلو
مسئول هیئت دانشجویی میثاق الشهدا

خروجی هایی بی مهارت به جامعه تحویل دهد. زیرا که 
اعضای این تشــکل فرصتی برای آزمون و خطای افکار 
خود ندارند و نمی توانند از فرصت اثرگذاری یک نشریه 
دانشجویی برخوردار باشند. به ویژه در دوره کنونی که 
عمال تشکل های دانشجویی تبدیل به نهادهای رسانه ای 
شده اند و تشــکلی موفق تر اســت که بتواند اثرگذاری 

بیشتری در رسانه داشته باشد.
از ابتدای دولت یازدهم با توجــه به اینکه وزارت علوم 
تبدیل به یک بنگاه سیاسی شد، نشریه های دانشجویی 
تبدیــل به ســاختاری جهــت ســازماندهی نیروهای 
رادیکال وابســته به جریان سیاســی حاکم در کشــور 
شد. سازماندهی این تشکیالت توسط معاونت فرهنگی 
وزارت علوم انجام می شد و آنها تالش می کردند، فقدان 
یک تشــکل سیاســی فعال را با ســازماندهی فعاالن 
نشــریات دانشــجویی جبران کنند. به همین دلیل به 
مرور زمان و با تغذیه مالی خوب، آنها توانستند که یک 
شبکه مخرب سیاسی را در دانشگاه های کشور به وجود 
بیاورند. به ویــژه زمانی که معاون فرهنگی وقت وزارت 
علوم در ابتدای دولت دوازدهم، سعی داشت وزیر علوم 
شود و با اســتفاده از این شبکه، سلسله تجمع هایی در 

حمایت از خود در دانشگاه های کشور به راه انداخت. 
با حضور تیم جدید وزارت علوم در دولت دوازدهم، این 
شبکه حمایت های خود را از دست داد و با یک حرکت 
تشــکیالتی از طرف فعالین تشــکل های دانشجویی در 
ســال ۹8 جایگاهشــان را در وزارت علوم هم از دست 

دادند.
انتظــار مــی رود در وزارت علوم دولت ســیزدهم یک 
حرکت جدی برای احیای فضای نشریات صورت گیرد.

اصل در هیئت میثاق توسل و 
توجه است و اینکه هیچ کسی 
از در خانه اباعبداهلل جدا نشود 
و زیر پرچم امام حسین )ع( 

باقی بماند. 
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