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تیرمـاه هر سـال بـرای فعـاالن سیاسـی و جنبـش دانشـجویی مصادف 
اسـت بـا وقایعـی کـه می تـوان آن را نتیجـه دخالـت احـزاب سیاسـی و 
صاحبـان قدرت در تشـکل های دانشـجویی برای ماندن در قدرت دانسـت، 
دخالتـی کـه از ابتـدای دهـه هفتـاد بدیـن سـو همیشـه وجـود داشـته 
اسـت. گاه بـا تشـکل سـازی بـرای مقابلـه بـا یـک جریـان اصیـل، گاه بـا 
نفـوذ گروهک هـای منحـِل بـه تشـکل های فراگیـر و گاه بـا تزریـق افـکار 
رادیـکال عامه پسـند بـه جمع هـای دانشـجویی کـه سـال ها بعـد نتایجش 
دیـده می شـود.اوج ایـن روند خطرناک اما در 18تیر سـال 78 بـود، روندی 
کـه بـا پیونـد دفتـر تحکیم وحـدت بـا سـازمان مجاهدین انقـاب و حزب 
منحِل مشـارکت آغاز شـد و در نهایت با اغتشـاش و آشـوب و به قول رضا 
حجتـی عضـو سـابق دفتر تحکیـم وحـدت » زمینه انشـقاق دفتـر تحکیم 

وحـدت را ایجـاد کرد.« 
در چنیـن روزی هایـی جمعـی ازدانشـجویان و  اعضـای دفتـر تحکیـم 
وحـدت مقابـل سـاختمان شـماره 22 کـوی دانشـگاه تهران تجمـع کردند 
و هنگامی کـه بـا عـدم توجـه سـایر دانشـجویان مواجـه شـدند بـا شـعار » 
دانشـجوي بي غیـرت، حمایـت حمایـت » وارد خیابان هـای اطـراف کـوی 
دانشـگاه شـدند که بعـد از یک تجمـع آرام تقریباً 150 نفـِر، برخی اعضای 
انجمـن اسـامی دانشـگاه تهـران اقـدام به بسـتن خیابـان، سـنگ پرانی به 
سـمت نیروهـای ناجـا و در نهایـت گروگان گیـری سـرباز صفـر ایـن نیـرو 
کردنـد. ردپـای احـزاب منحـِل ای ماننـد مشـارکت بعـد از ایـن بـه وضوح 
دیـده می شـود. بـه گفته فعالین دانشـجویی که آن روزها در کوی دانشـگاه 
حضـور داشـتند بعـد از فروکش کردن تشـنج اولیـه ناگهان داود سـلیماني 
عضـو حـزب مشـارکت که معاون دانشـجویي آن زمان دانشـگاه بـود، میان 
دانشـجویان انجمنـی حاضـر می شـود و بـا سـخنانی همچون »این هـا ما را 
کـه نشسـته ایم کتـک مي زننـد، واي به حال شـما کـه ایسـتاده اید!« اقدام 
بـه تحریـک دانشـجویان بـرای مانـدن در محوطه کـوی و کشـاندن تجمع 
بـه خیابـان می کند.اقـدام هماهنـگ روزنامه هـای یـک جریان سیاسـی در 
پوشـش رسـانه ای ایـن اتفاقـات و درج اخبـار راسـت و دروغ سـبب شـد تا 
یـک تجمع مشـکوک کوچک در محوطـه کوی به اغتشاشـی 400 تا 500 
نفِر تبدیل شـود که با آتش زدن میزها و یخچال ها و وسـایل دانشـجویان، 
حضـور دانشـجویان اخراجـی سـایر دانشـگاه ها در کـوی دانشـگاه میانـه 
اغتشـاش و شـلیک کور با سـاح کمری از میان دانشـجویان  همراه بود و 
در نهایـت بـا حضـور شـخصیت هاي اصاح طلـب مثـل عبداهلل نـوري، اکبر 
گنجـي، مصطفـی معین، سـیدهادي خامنـه اي، مصطفـی تـاج زاده و فائزه 

هاشـمي در تجمـع صبـح روز جمعه 18 تیر مقابل مسـجد کوی دانشـگاه، 
التهـاب بـه نقطـه جوش خود رسـید.

مرور رخدادهای این چند روز چند نکته مهم را نمایان می کند:
 پیوند دفتر تحکیم وحدت و سـتون اصلی آن یعنی انجمن اسـامی 
دانشـگاه تهـران با احزاب سیاسـی و جریانات برانداز ماننـد گروهک نهضت 
آزادی سـبب شـد اعتبـار جنبـش دانشـجویی دهـه شـصت به عنـوان یک 
ناظـر اجتماعـی بر قـدرت از بین برود و تبدیل به شـبه حزبـی برای تأمین 
سـرباز پیـاده اهالـی قـدرت شـود. ایـن رونـد طـی دو دهـه عمـًا جنبش 
دانشـجویی را بـا اهالـی سیاسـت و قـدرت پیونـد زد و سـبب شـد اعتبـار 
آن در افـکار عمومـی بشـدت خدشـه دار شـود. وضعیـت کنونـی جنبـش 
دانشـجویی کـه بـا بدبینـی عامـه مـردم مواجـه اسـت نتیجـه ورود ایـن 
جنبـش اجتماعـی بـه بازی هـای قـدرت اسـت، اگـر نبـود انشـقاق جریان 
حزب اللهـی از دفتـر تحکیـم و تولـد دوبـاره یک جنبش دانشـجویی منتقد 
کـه در بزنگاه هـا مطالبـات عمومـی مـردم را پیـش ببرد شـک نکنید دیگر 
اسـمی از تشـکل و جریان دانشـجویی به معنـای واقعی کلمـه در کار نبود.

 حضـور اصاح طلبـان رادیـکال در اغتشاشـاتی کـه بـه محوریـت 
حضـور  )ماننـد  می گرفـت  شـکل  یافتـه  اسـتحاله  دانشـجویی  جنبـش 
مصطفـی تـاج زاده کـه آن سـال ها معـاون سیاسـی وزیـر کشـور بـود و 
تصاویـر متعـددی از تـرک موتـور نشسـتن و تحریـک اغتشـاش گران کوی 
دانشـگاه از وی ثبت شـده اسـت( زمینه سـاز ترویج خشـونت به عنوان یکی 
از ابزارهـای الزم برای جنبش دانشـجویی شـد. اینکه بایـد مطالبات خود را 
از طریـق تجمعـات خشـن و آتش زدن و سـنگ پرانی گرفـت نتیجه ترویج 

رادیکالیسـم توسـط صاحبـان قـدرت در بدنـه ایـن جنبش اسـت.
 سـوق دادن جریانـات دانشـجویی بـه سـمت مقابلـه با رهبـر معظم 
انقـاب بـا شـعارهایی همچـون »فرمانـده کل قـوا، پاسـخگو پاسـخگو« 
یعنـی اسـتفاده از ظرفیـت چنیـن جریانی  برای تسـویه حسـاب براندازان 
بـا ولی فقیـه. در حالـی کـه قبـل از آن جنبـش دانشـجویی رهبـر انقـاب 
را همیشـه در کنـار خـود می دیدنـد و نـه در مقابـل خـود؛ و ایـن آغـازی 
شـد بـرای ترویج گـزاره »قداسـت زدایـی از جایـگاه ولی فقیـه« در جریان 
دانشـجویی اسـتحاله یافتـه. در ادامـه نمونه هایـی از نفـوذ صاحبـان قدرت 
در جریانـات دانشـجویی و پیونـد شـوم بخشـی از ایـن جریانـات بـا احزاب 
سیاسـی در طـول دولت هـای گذشـته یـادآوری می شـود تـا ایـن نکته که 
متأسـفانه نـگاه غالـب دولت هـا بـه تشـکل های دانشـجویی، نـگاه »سـرباز 

پیـاده« بـرای پیشـبرد اهـداف خود اسـت بیشـتر نمایان شـود.

از آزادی تا رادیکالیسم
از  کمتر  در  غائله  همه 
یک هفته جمع شد، غائله ای 
که با تحریک چند دانشجو 
بعدی  اتفاقات  اما  آغاز شد 
پیش  به سمتی  را  فضا  آن 
برد که کنترل آن دیگر در 
اختیار آن تعداد دانشجوی معترض نبود و حادثه ای رقم هم حاال و پس از 
دو دهه از آن تفاسیر و گزاره های تازه ای از آن دیده می شود. 18 تیر ۷8 تنها 
یک اتفاق اعتراضی که درنهایت منجر به تخریب اموال، فوت یک مهمان و 
آسیب دیدگی تعدادی از دانشجویان و صف بندی دو جناح سیاسی  بلکه نبود، 
بلکه نتیجه یک نگاه رادیکالی در بستر یک تفکر به دانشگاه و علی الخصوص 
جریان دانشجویی بود، این جریان با تفسیری که از دانشجو داشت، جنبش 
فرآیندهای  در  تأثیرگذار  قدرت  یک   ۷۰ دهه  اواسط  در  که  دانشجویی 
تصمیم ساز داشت، در پایان دولت دوم خرداد به ضعیف ترین و چند پارگی 
شکل تبدیل شد. به عنوان یک دانشجوی فعال دانشگاه تهران که در سال ۷8 
دوران دانشجویی را می گذرانده،  در کوی دانشگاه سکونت داشته و آن ایام 
پرتنش را از نزدیک شاهد بوده است بیان می دارم که شدت و سرعت اتفاقات 
کوی به حدی بود که طراحی کلیت آن و برنامه ریزی ادامه روند حوادث آن 
صرفاً توسط تعدادی دانشجو را غیرممکن و دور از ذهن می نمود. شاهد مثال 
آنکه حتماً برخی تشکل های دانشجویی که به ظاهر سکان دار وقایع روزهای 
بعد از 18 تیر شدند نیز پس از وقوع اتفاقات اولیه موج سواری بر حوادث را 
عهده دار گردیدند و تا آنجا پیش رفتند که سخن از کشته ها و مفقودین چند 
ده نفر در این حادثه گفتند و نمایندگی متحصنین و معترضین دانشجویی را به 
عهده گرفتند. بدون تردید پرداختن به ابعاد مختلف واقعه کوی از حوصله این 

یادداشت بیرون است، اما می توان به چند نکته مهم توجه کرد:

ظرفیت دانشگاه برای تبدیل کردن محورهای مورد توجه خویش به 1 
موضوع اصلی و گفتمان غالب جامعه چیزی نیست که بتوان آن را 
کتمان کرد. از این منظر دانشگاه و دانشگاهیان همیشه مطمع نظر بوده اند. 
مراقبت از این محیط علمی و جریان دانشجویی اصیل آن که در طول تاریخ 
معاصر وامدار حق، حقیقت، عدالت و مردم بوده است. از وظایف مهم همه 
متولیان امر دانشگاه و دلسوزان جریان سره دانشجویی است. بی توجهی به 
این بحث ثمرات نامیمون و بعضاً جبران ناپذیری را در پی دارد که مواردی از 
آن در واقعه 18 تیر مشاهده شد و ضربات جبران ناپذیری را به ساحت دانش 

و دانشگاه وارد کرد.

نتیجه دستاویز قرار گرفتن در جریانات اجتماعی، خارج شدن کنترل 2 
نتیجه از دست شروع کنندگان وقایع اجتماعی است. اتفاقی که در 
واقعه 18 تیر برای بخشی از جریان دانشجویی رخ داد. شاید کسی در روزهای 
آغازین اعتراضات کوی دانشگاه که به دروغ آمار متعدد تعداد کشته شدگان 
در کوی دانشگاه و اعالم مراسمات ختم آن ها و سیاه پوش کردن های سردرب 
کوی در حنجره حرکت دانشجویی قرار داده می شد و از بلندگوهای دانشجویی 
کف  از  عنان  روز  چند  گذشت  از  پس  که  نمی کرد  تصور  می شد،  شنیده 
دانشجویان خارج شده و نواها و نداهای معاندین قسم خورده انقالب اسالمی 
از خیابان های تهران شنیده شود و به بهانه حادثه کوی بغض های فروخورده 

مطرودین ملت در قالب آشوب های خیابانی علیه نظام اسالمی جلو ه گری کند

فضای 3  سرخوردگی   ،۷8 تیر   18 همچون  حوادثی  آفات  از  یکی 
دانشجویی و کاهش عالقه دانشجویان برای حضور در تشکل های 
دانشجویی است، مسئله ای که تا مدت ها عواقب این غائله بر روی نیروهای 
تشکل های  که  سازی  جریان  حقیقت  در  شد.  احساس  تشکل ها  انسانی 
تغییر  آن  از  بعد  باشد،  داشته  می توانست  قائله  آن  از  پیش  تا  دانشجویی 

محسوسی کرد.

از سوی جریان ۴  قدرت   به  تلخ چسبندگی  آخر سرانجام  نکته  و 
دانشجویی بوده است، این مسئله طی سه دهه اخیر به وضوح دیده 
شده است که تعلق یک جریان دانشجویی به قدرت و احزاب سیاسی باعث 
زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین مبانی گفتمانی آن تشکل شده است، سال های 
میانی دهه ۷۰ نمونه واضحی از این مسئله است، سال هایی که بخشی از جریان 
دانشجویی با چسبندگی به جریانات سیاسی رسماً پرچم گفتمانی که مدعی 
آزادی بود را به عقب زدند، و با قرار گرفتن در مسیر »فشار از پایین، چانه زنی از 
باال« نقش پیاده نظام جریان موسوم به اصالحات در دانشگاه ها را در آن دوران 
ایفا کردند و منتها علیه رادیکالیسم حزبی رسیدند. این مسئله امروز هم دیده 
می شود جریان دانشجویی که تحت عنوان »تشکل دولت ساخته« فعالیت 
می کند طی ماه های اخیر و در مسائلی همچون برجام، مشکالت اقتصادی و... به 
جای حتی حمایت از دستگاه های اجرای و نه انتقاد، سکوت پیشه کرده اند. که 

این گزاره را می توان همان تفسیر چسبندگی به قدرت دانست
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فقط با یک باخت جام 

جهانی را ترک کرد

برای اولین بار در تاریخ 

جام جهانی تفاضل گل ایران 

صفر شد.

برای اولین بار در جام 

 جهانی تنها 2 گل 

دریافت کردیم

 از روی دکل نفتی 
تا کنج میدان فاطمی تهران

 سرنوشت تلخ دانشجوی بورسیه ای که تعهد محضری 
برای استخدامش داده بودند

فعالیت های عمرانی 
و فرهنگی قرارگاه 
جهادی خدمت 

رسانی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(

صفحه۳ |   صفحه۴ |  

 گپ و گفت »دانشجویان« 
با ذوالفقار یزدان مهر؛

 10 سورپرایز صندوق رفاه 
به دانشجویان درترم جدید

اعتراض در وقت امتحانات
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چه گذشت؟

کمتر دانشــجویی پیــدا می شــود در طول 
دوران تحصیلــش، کمک هزینــه تحصیلی 
یا وام دانشــجویی دریافت نکرده باشــد، 
وام هایــی کــه البته به گفته دانشــجویان 

شــاید پاســخگوی تمــام نیازهــای آنان 
نباشد؛ اما در سال های اخیر تقریباً 

درخواســت کنندگان  به تمامــی 
دانشــجویی  وام هــای  بیشــتر 

پاســخ مثبت برای دریافت وام 
داده شــده اســت و این حرکت 

خود نوعی ایجاد روحیه ...

دیماه 96 بــود که در جریان اعتراضات نســبت به وضعیت اقتصادی 
کشــور تعدادی از دانشجویان بازداشت شــدند، پس از آن در ابتدای 
خرداد ماه 97 احکامی برای آنان صادر شــد که به دنبال آن در حاشیه 
مراســم تشــیع قانعی راد استاد دانشــگاه تهران در دانشــکده علوم 
اجتماعی اعتراضاتی نســبت به این احکام توســط تعــدادی دیگر از 
دانشــجویان صورت پذیرفت و خواســتار لغو امتحانــات تا تعلیق و یا 

سبک کردن این احکام شدند...

   سيد نظام الدين 
موسوي: اغتشاشگران شعار 

مرگ بر خاتمی می دادند

صفحه2 |  صفحه2 |  

     حجتی: اينکه می گويند 
18 تير از بيرون از دانشگاه 

 خط دهی شد توهم 
توطئه است

 ديکتاتوری در تحکيم وحدت چگونه شکل گرفت؟ 
سرانجام تلخ نفوذ قدرت در تشکل ها

 اعتماد به نفس 
 کلید موفقیت 

 در مصاحبه دکتری
گفت و گو با یکی از اساتید و  

دانشجوی مقطع دکتری نکات 
کاربردی را درباره مرحله دوم در 

 اختیار داوطلبان 
قرار می دهد



هفته نامه دانشجویان2
   شماره ۶۶  هفته سوم تیر ماه ۹۷

 سیاسی

 سرانجام تلخ نفوذ قدرت در تشکل ها / ادامه صفحه یک 

روايت عينی از غائله 18 تير 78 در گفتگويی با سيد نظام الدين موسوی و رضا حجتی؛

موسوی:   اغتشاش گران دانشجو نبودند
حجتی: 18 تیر 78 به صورت خودجوش بود

سید نظام الدین موسوي، مسئول سیاسي وقت بسیج دانشگاه تهران

سـيد نظام الدیـن موسـوي در گفتگـو بـا »دانشـجویان« روایـت تـازه ای از 

اتفاقـات تیرمـاه سـال 78 دارد، مسـئول سياسـي وقـت بسـيج دانشـگاه تهـران 

می گویـد: »تجمـع از جلـوي سـاختمان 22 شـروع شـد. از طرفـی چـون ايـام 

امتحانـات بـود، خيلـي اقبالـي بـه این ها نشـد. يادم هسـت آن قـدر از كم بودن 

جمعيـت عصبانـي شـدند كـه شـروع كردنـد بـه شـعار دانشـجوي بي غيـرت، 

حمايت حمايت. نهايتاً حدود 150 نفر كه شـدند و ديدند در كوي نمي توانند 

كاري كننـد، بيـرون رفتنـد. مـا هـم رفتيـم ببينيم چه خبر اسـت. اسـم تجمع 

بـه نـام انجمـن نبـود ولـي فعاليـن آن، عناصـر انجمـن تهـران و دفتـر تحكيـم 

بودنـد«. او ادامـه می دهـد: »روال هـم هميشـه هميـن بـود كـه وقتي تجمعي 

مي شـد، مسـئولين كـوي بـا كالنتـري محل تمـاس مي گرفتند. حدود سـاعت 

11:30، 12 شب بود. نيروي انتظامي تقاضا كرد برويد داخل كه عده اي رفتند 

و عده اي حدود 30-20 نفر بيرون ايسـتاده بودند و خيابان را بسـته بودند كه 

عناصـر انجمـن اسـالمي هـم در بيـن این هـا بودند. اصرارهاي نيـروي انتظامي 

نتيجه نداد تا اينكه چند سرباز نيروي انتظامي آمدند و خواستند به زور اين 

افـراد را بـه داخـل كـوي هدايـت كنند، چون خيابان را بسـته بودند و يك حالت 

غيرعادي پيش آمده بود. و از همین جا بود كه فضا متشـنج شـد چون يكي از 

سـربازها را گرفتند، كتك زدند كه ما و يك سـري از بچه ها او را از دسـت آن ها 

رهـا كرديـم ولـي كالهـش را ندادند و با حالت تمسـخر به هـوا پرت مي كردند. 

بعـد از آن هـم شـروع كردنـد بـه سـنگ پـرت كردن به سـوی نیـروی انتظامی. 

اولين شيشـه اي هم كه شكسـته شـد، سـاعت بزرگ و شيشـه اي سـر در كوي 

بود. این طوری فضا باز هم متشـنج تر شـد. البته من معتقدم كه آنجا نيروي 

انتظامـي مي توانسـت مدبرانه تـر عمـل كند يعني اگـر آن زمان نيروي انتظامي 

مي رفـت، شـايد آن اتفاقـات نمي افتـاد امـا باالخـره آن هـا مقصـر اصلـی بودنـد 

کـه بـه نیـروی انتظامـی حملـه کردنـد.« موسـوی در ادامه بـه ادامه تنش ها و 

زمـان نقش یکی از اعضای حزب مشـارکت که معاون دانشـجویی آن 

دانشـگاه تهـران بـود اشـاره می کنـد و می گویـد: خطاب 

بـه دانشـجویان می گفـت این هـا مـا را كه نشسـته ايم 

كتـك مي زننـد، واي بـه حـال شـما كـه ايسـتاده ايد! 

يعنـي ظاهـر قصـه ايـن بـود كـه مي خواهنـد قضيه را 

جمـع كننـد ولـي باطـن آن تحريك كننده بـود. یا مثاًل 

يـادم هسـت كـه گفتنـد تجمـع تمام اسـت و 

برویم ولي  یکی از اعضای انجمن سـاعت 

يـك، يـك و نيـم نصف شـب بلندگـو آورد 

و قطعنامـه اي را تحت عنوان قطعنامه 

پاياني تجمـع خواند. 

مدیر عامل سـابق خبرگزاری فارس 

در ادامه به بیشـتر شـدن درگیری 

و کشـیدن شـدن آن بـه محیـط 

خوابـگاه اشـاره می کنـد و گفت: 

»شـما ايـن را هـم تصـور کنید که 

عـده ای از همـان فرصت طلبـان در داخـل محوطـه کـوی، ميزهـا و يخچال هـا 

و وسـايل را آورده بودنـد و آتـش مي زدنـد. افـرادي كـه اصـاًل خیلی های شـان 

دانشـجو نبودنـد. مثـاًل يـك نفـر از افـرادي را كه در مسـائل كـوي از محورهاي 

اصلـي خشـونت ها و آتش زدن هـا بـود، مي شناسـم كـه دانشـجوي اخراجـي 

دانشـكده علـوم قضايـي بـود. یـا مثـاًل احمـد باطبـي کـه عکس او همـان موقع 

بـا یـک پیراهـن خونـی بـه طـور گسـترده منتشـر شـد و االن هم مثـاًل به عنوان 

نمـاد کودتـای 18 محسـوب می شـود، اصـاًل دانشـجوي دانشـگاه تهـران نبوده 

اسـت و یا منوچهر محمدي كه اسـمش مطرح شـد، دانشـجوي اخراجي رشـته 

اقتصـاد بـود كـه بـه دليـل مشـروط شـدن اخراج شـده بود«.

موسـوی در ادامـه روایتـی از روز 18 تیرمـاه 78 دارد، و بـا بیـان اینکـه بـا آمدن 

افـرادی همچـون عبداللـه نـوري، اكبـر گنجـي، مصطفـی معيـن، سـيدهادي 

خامنـه اي، مصطـفی تـاج زاده، فائـزه هاشـمي و... آمدنـد، فضـا ملتهب تـر 

شـد، ادامـه داد:  »تـاج زاده هـم در آن چنـد روز بـه عنـوان معـاون سیاسـی 

وزیـر کشـور دائمـاً سـوار تـرك موتـور بيـن وزارت كشـور و كـوي در حال رفت 

و آمـد بـود.  از بعـد از ظهـر 18 تيـر، جريان هـاي ضدانقالب آمدند و تيپ هاي 

عجيـب و غريبـي مثـل پيرمردهـاي كراواتـي را مي ديـدي كـه مشـخص بـود، 

دانشـجو نيسـتند. اتفـاق جالـب ايـن بـود كه آقاي موسـوي الري وزير كشـور 

آمـد و تلويزيـون هـم نشـان داد كـه شيشـه ماشينـش را شكسـتند و عمامـه را 

هم از سـرش برداشـتند. اين نشـان مي داد اين جرياني كه وارد ماجرا شـده، 

جريانـي اسـت كـه ديگـر چـپ و راسـت نمي شناسـد«. او همچنیـن در ادامه 

بـه ادامـه درگیری هـا در 20 تیرمـاه اشـاره کـرد و گفـت:  »فضـاي ضدانقالب و 

خـارج از چارچوب هـاي نظـام بـود. این هـا روز در خيابان هـا تجمـع داشـتند و 

شـب مي آمدند در كوي شـعار مي دادند. يكشـنبه 20 تیر جلوي وزارت كشـور 

رفتند، در وزارت كشور را كندند، شعارهاي بسيار تند دادند اما نظام سعي 

مي كـرد، كنتـرل كنـد. به تدریـج محـور آشـوب ها از داخـل كـوي بـه داخـل 

خيابان هـا آمـد. يكشـنبه و دوشـنبه كـه ايـن فضـا در خيابان هـا به وجـود آمد، 

دفتـر تحكيـم و جريـان چـپ تـازه احسـاس كـرد فضا از دسـتش خارج شـده، 

مخصوصـاً اينكـه يكشـنبه جلـوي دانشـگاه شـعار مرگ بر خاتمـي هم گفتند، 

لـذا آمدنـد گفتنـد مـا داخـل دانشـگاه تحصن مي کنیـم.« موسـوی در پایان 

روایـت خـود گفـت: »روز دوشـنبه اتفـاق مهـم دیگـری هـم افتـاد و آن هـم 

دیـدار آقـا بـا دانشـجویان بـود كـه آقا فرمودند اگـر عكس مرا هم 

پـاره كردنـد، كاري نكنيد. 

در شـوراي امنيـت هـم بـه ايـن نتيجه رسـيده بودنـد كه اين 

جريـان، يـك جريـان ضدانقـالب اسـت كه همـان موقع آقاي 

خاتمـي بـه عنـوان رئيـس شـوراي عالـي امنيت ملـي آمد و 

گفـت این هایـی كـه مي ريزنـد در خيابان هـا اغتشاشـگر 

هسـتند و مـردم دور این هـا را خالـي كننـد كـه نيـروي 

انتظامـي بـا آن هـا برخـورد كند. يعني فضا طوري شـده 

بـود كـه آقـاي خاتمـي هـم مجبـور شـده بـود، بيايد اين 

حرف هـا را بزنـد«.

   اغتشاشگران شعار مرگ بر خاتمی می دادند

رضا حجتی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت

رضـا حجتـی، عضـو سـابق دفتـر تحکیـم وحـدت در گفتگـو بـا 

»دانشـجویان« در پاسـخ به این سـؤال که  لیدرهای اصلی واقعه 

18 تیر 78 در داخل دانشگاه بوده اند و یا از خارج به دانشجویان 

خط دهـی می کردنـد، گفـت: »دانشـگاه مرکز تحـوالت اجتماعی 

و سیاسـی تاریـخ معاصـر ایـران بـه شـمار مـی رود و از دهـه 20 بـه 

بعـد دانشـگاه خـود خاسـتگاه تحـوالت اجتماعـی بـوده و به تبـع 

آن زمـان نیـز دانشـگاه بسـیار فعـال عمـل می کـرد، از طرفـی نیز 

نه تنهـا دانشـگاه نمی پذیرفـت کـه کسـی خـارج از دانشـگاه بـر 

دانشـجویان تأثیـر بگـذارد، بلکـه کسـی نیـز ایـن توان را نداشـت 

کـه بتوانـد دسـت بـه چنیـن کاری بزند«. 

 حجتی: 18 تیر 78 به صورت خودجوش بود
اینکـه دانشـگاه در 50 سـال گذشـته مبـدأ تولیـد  بـا بیـان  او 

ادامـه داد: »اساسـاً  بـوده اسـت،  افـکار سیاسـی و اجتماعـی 

اصـاًل امکان پذیـر نیسـت کـه تصـور کنیـم کسـانی از بیـرون بـه 

دانشـجویان در واقعـه 18 تیـر خـط می دادنـد و یـا اینکـه کسـانی 

در داخـل دانشـگاه حضـور داشـتند کـه حاضـر بودنـد از بیـرون 

خـط بگیرنـد«. عضـو سـابق دفتـر تحکیـم وحـدت تصریـح کرد: 

»معتقـدم اینکـه گفتـه می شـود کسـانی از بیـرون دانشـگاه بـه 

دانشـجویان خـط می دهـد، نگاهـی همـراه بـا شـک و ظـن و تحت 

تأثیـر توهـم توطئـه بـوده و بـه نظـرم اتفاقـات آن سـال به صـورت 

خودجـوش رخ داده اسـت«.  

 حجتـی: بـار سیاسـی دانشـجویان بـه دلیـل عدم 
قدرتمنـد بـودن احزاب اسـت

به عنـوان  دانشـجو  از  دولت هـا  بهره گیـری  دربـاره  حجتـی 

پیاده نظـام گفـت: چـون احـزاب در کشـورمان فعالـی نیسـتند و 

مـا آزادی الزم بـرای فعالیـت احـزاب را نمی دهیم، این اتفاق 

رخ داده اسـت؛ در حالـی کـه احـزاب باشـگاه های سیاسـی 

هسـتند و باید نیروی سیاسـی پرورش داده و اسـتخدام 

سیاسـی داشـته باشند.

او در همیـن زمینـه افـزود: »کار حـزب ایـن اسـت کـه 

شـهروند عادی را به دولتمرد تبدیل کنند و چون اجازه 

فعالیـت آزادانـه بـه آن هـا را نمی دهنـد، احـزاب نیز 

اساسـاً بـرای تصاحـب قـدرت تشـکیل می شـوند 

و حتـی زمانـی کـه بـه سـمت تصاحـب قـدرت 

دموکراسـی  روش هـای  از 

آن هـا  می دهنـد،  حرکـت 

را سـرکوب می کنیـم. به 

عبـارت دیگـر احـزاب 

چـه قبـل و چـه بعـد از انقـالب قدرتمنـد نبودنـد و به همین دلیل 

بـار سیاسـی بـه دانشـجویان منتقل شـده اسـت.« 

 حجتی: دفتر تحکیم وحدت تالش کرد شبهه 
حزب باشد

عضو سـابق دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه از این در سـال 78 

بیـش از حـد بهره بـرداری حـد صـورت گرفتـه بـود، تصریـح کـرد: 

»دفتـر تحکیـم اصـاًل حـزب نبـوده، بلکـه یـک جریان دانشـجویی 

بـود کـه بایـد کار نظـارت اجتماعـی را انجام مـی داد، ولی آن زمان 

ایـن دفتـر تـالش کـرد کـه شـبهه حـزب عمـل کنـد، در حالـی که 

نه تنهـا ظرفیـت ایـن کار بلکـه ظرفیـت حضـور در قـدرت را نیـز 

نداشـت و به همین خاطر دچار آسـیب شـده و با تحت فشـار قرار 

گرفتـن از داخـل و خـارج دچـار انشـقاق شـد«. حجتـی در پاسـخ 

بـه ایـن سـؤال کـه آیـا دفتـر تحکیـم وحدت بـه دلیـل تأثیرگذاری 

احزاب سیاسـی بر دانشـجویان دچار انشـقاق شـد، گفت: »یکی 

از علل انشـقاق این دفتر این مسـئله بوده، البته کلیت این اتفاق 

علل داخلی و خارجی داشـته و مجموعه عوامل باعث انشـقاق بر 

بدنه بزرگ ترین اتحادیه دانشـجویی کشـور شـد که معتقدم خود 

عوامـل بیرونـی دودسـته بودنـد کـه یکـی دخالتـی کـه حکومـت 

بـر دفتـر و نگرانی هـای امنیتـی و دیگـری یارگیـری احـزاب و 

گروه هـای سیاسـی از دانشـگاه بـود کـه ایـن کار نیـز از طریـق 

یارگیـری از دفتـر تحکیـم وحـدت صـورت می گرفـت«. او با بیان 

اینکـه دو عامـل مطـرح شـده فـوق طاقـت دفتـر تحکیـم وحـدت 

به عنـوان اتحادیـه دانشـجویی بـود، اظهار داشـت: »دانشـجویان 

نمی توانسـتند مکانیزم هایـی را اتخـاذ کننـد کـه توانایی مقاومت 

در برابر این نوع مداخله ها را داشـته باشـند و این عوامل در کنار 

اختالفـات داخلـی موجبـات ایجـاد اختالفـات پایان ناپذیـر 

در داخل دفتر و درنهایت زمینه سـاز انشـقاق دفتر 

تحکیم وحدت را ایجاد کرد«. عضو سـابق دفتر 

تحکیـم وحـدت درباره عوامـل داخلی این دفتر 

در بـروز انشـقاق گفـت: »دفتـر آن زمـان بـا 

مشـکالتی همراه بود و از سـوی دیگر دفتر باید 

موضـع خـود را نسـبت بـه اصالحـات 

و دهـه 60 مشـخص می کـرد 

کـه ایـن کارهـا نیـز نیازمند 

و  بـود  درونـی  تحـوالت 

درنهایـت نیز شـاهد بودیم 

ایـن عوامـل  کـه مجموعـه 

بایـد انشـقاق دفتـر تحکیم 

وحدت شـد«.

    اینکه می گویند 18 تیر از بیرون از دانشگاه خط دهی شد توهم توطئه است

تیرماه یکی از آن ماه هایی است که طی چند دهه اخیر همچون گرمای تابستان، روزهای پرحرارتی را سپری کرده است، 18 تیرماه 78 یکی از آن ها است، روزی که هنوز هم بعد از گذشت نزدیک 
به 2 دهه از آن ابعاد تازه ای از آن منتشــر می شــود، ابعادی که ردپای جنبش دانشــجویی در آن دیده می شود، ردپایی که جنسش از نوع »انقالب دوم« نیست و به مراتب پیچیدگی های ظریف تری 
دارد. پیچیدگی که باعث شده است تفسیرهای متفاوتی از آن برجای بماند. به همین بهانه به سراغ دو تن از کسانی که در آن سال در »کف« میدان حضور داشتند و از نزدیک در جریان حوادث 
قرار داشتند رفته ایم. سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس و از اعضای بسیج دانشجویی وقت دانشگاه تهران و رضا حجتی از اعضای حزب اعتماد ملی و عضو وقت دفتر تحکیم 

وحدت دو تن از فعالین سابق دانشجویی هستند که روایت متفاوتی برای بیان غائله تیر 78 دارند.

طبرزدی؛ نامی که صاحبش زندگی پر پیچ و خمی در 
عرصه سیاست داشت، از تأسیس اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویی و فارغ التحصیالن دانشگاه ها مراکز آموزش عالی 
و تبلیغ آتشین مرجعیت رهبر معظم انقالب در آغاز والیت 
امر ایشان تا عضویت در جبهه مرتد ملی و تشکیل جبهه 
دموکراتیک ایران.هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز 
جمعه در تیرماه ۷۰ علیه تحکیمی ها سخن گفت و تشکیالت 
طبرزدی هم با بیانیه ای از این موضع حمایت کرد. تحکیمی ها 
پاسخ هاشمی و طبرزدی را دادند و بالفاصله پس از این 
واکنش، دفتر تشکیالت تحکیم واقع در ساختمان دانشکده 
قوه قضائیه در خیابان خارک به اشغال درآمد و تحکیمی ها 
از ساختمان اخراج شدند. اگر نبود ورود آیت اهلل خامنه ای، که 
فرمودند “خدا لعنت کند کسانی را که نمی گذارند دانشگاه های 
ما سیاسی باشند”، شاید این بار معادله به طور کامل یک طرفه 
می شد و نه تنها تحکیم که کل جنبش دانشجویی توسط دولت 
سازندگی، از میان می رفت. به طور کلی تفکر در دولت 
سازندگی بدین گونه بود که دانشجو باید کار علمی کند و 
کمتر به دنبال فعالیت های سیاسی باشد، اما سخنرانی مقام 
معظم رهبری روح تازه ای را در کالبد جنبش دانشجویی دمید.
دخالت گسترده دولت هاشمی در امور تشکل های دانشجویی 
سبب دلخوری گسترده و انشقاق در “اتحادیه انجمن اسالمی 
دانشجویی و فارغ التحصیالن” شد که سرانجام به پیدایش 
اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان” انجامید. تبدیل اتحادیه 
انجمن اسالمی دانشجویی و فارغ التحصیالن” به ستاد انتخاباتی 
دانشجویی هاشمی در سال ۶۸ و ۷۲ طبرزدی را در موقعیت 
باالیی قرار داد. اما عدم واگذاری پست وزارت به وی 
سرآغاز دشمنی وی و هاشمی شد. رادیکالیسم و طمع 
قدرت در طبرزدی و اطرافیانش سبب انشعاب دوباره در 
“اتحادیه انجمن اسالمی دانشجویی و فارغ التحصیالن” و 
پیدایش و تشکل »اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویی« 
و »جبهه متحد دانشجویی« شد. بعدها طبرزدی و دوستانش 
با »اتحادیه ملی دانشجویان« )به دبیر کلی منوچهر محمدی( 
پیوند خورده و جبهه دموکراتیک ایران را تأسیس کردند. 
تحریم انتخابات ریاست جمهوری 13۷۶ سبب همگرایی 

وی با جبهه ملی شد.

اگر بخواهیم دفتر تحکیم وحدت در دوره اصالحات و 
عملکردش را در یک جمله خالصه کنیم باید بگوییم 
سرگردان بین گرگ ها.دهه شصت، دهه نفوذ جریان 
چپ در انجمن های اسالمی و حذف جریان راست با عنوان 
مبارزه با امپریالیسم است. نفوذی که سرانجام با فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی و خأل گسترده ایدئولوژیک جریان 
چپ  به پایان رسید. تغییر ایدئولوژیک جنبش دانشجویی 
همراه شد با استحاله جریان چپ سابق که حاال شده بودند 
راست مدرن با گذر از هر آنچه روزی بدان همانند بت 

اعتقاد داشتند. 
از دهه هفتاد گروهک نهضت آزادی در سایه راست مدرن 
باز به عرصه برگشت و این بار تشکل های دانشجویی 
به علت خأل عقیدتی آسان ترین هدف برای شکار بود. 
هم راستا شدن دفتر تحکیم وحدت که چتری برای جنبش 
دانشجویی بود با دولت هاشمی، عماًل زمینه ای شد تا در 
دولت اصالحات در پیوند با جریان برانداز سازمان مجاهدین 
انقالب و اعضای سرشناس نهضت آزادی همانند عزت اهلل 
سحابی دچار استحاله شود. از سوی دیگر روشنفکری دینی 
به رهبری عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری و همچنین 
ترویج اندیشه های نوین سیاسی توسط بشیریه در دانشگاه 
تهران وظیفه تغییر ایدئولوژیک در میانه دهه هفتاد را بر 
عهده گرفتند.  این دو روند موازی در بستر سکوالریسمی 
دولت اصالحات سبب شد جنبش دانشجویی در این دوره 
به عنوان آوانگارد جریان سکوالر- لیبرال مطرح شود. در 
این دوره شاهد نشست ها و جلسات تابوشکنی هستیم که 
از دل آن ترویج همجنسگرایی، اعالم مرگ خدا، استیضاح 
امام حسین و خشونت طلبی پیامبر)ص( و امیرالمونین)ع( 

در جامعه دانشگاهی تولید شد. 
در عرصه سیاسی نیز شاهد تولد نسلی از بازیگران سیاسی 
بودیم که وطن فروشی در راستای منافع اسراییل و آمریکا 
مشخصه بارز آن ها بود، افرادی همچون باطبی ها، محمدی ها 

و فخرآورها.
سرانجام چنین استحاله ای را می توان حذف جنبش دانشجویی 
از گروه های مرجع اجتماعی مورد وثوق مردم و تبدیل شدن 

به آلت دست صاحبان قدرت دانست.

»گروه مشاوران جوان« نام حلقه ای از جوانان بود که 
احمدی نژاد از دوره شهرداری پیرامون خود جمع کرد تا 
نسل جوانی از مدیران را بر اساس نگرش فکری خود تربیت 
کند. یک سال زمان برد تا تغییرات گسترده و پی درپی در 
این نهاد رخ بدهد و نارضایتی مشاوران جوان از احمدی نژاد 
شکل بگیرد. نارضایتی و اختالفی که سرانجام سبب شد 
آبان ۸5 احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه علم و 
صنعت بدان واکنش نشان دهد: هدفم از تشکیل مشاوران 
جوان این بود که اوالً راه را باز کنیم تا جوانان ما که چند 
سال است از عرصه مدیریت دورمانده اند مجدداً ارتباطشان 
را با دولت برقرار کنند و دوم اینکه مشاوران پل ارتباطی 
جوانان جامعه شوند. آنچه از مشاوران جوان می خواستیم 
تاکنون اجرایی نشده است. هدفم از تشکیل گروه مشاوران 
جوان این بود که آن ها پلی برای ورود جوانان به سیستم 
اجرایی کشور باشند که موفق نبودیم و یک سوم انتظار من 
از مشاوران جوان هم برآورده نشده است.« این حلقه سرانجام 
در بهمن سال ۸۸ به دست اسفندیار رحیم مشایی و مدافعین 
سرسخت وی افتاد که باعث شد بسیاری از مشاوران جوان 
سابق با اعالم کناره گیری، مخالفت خود با رویه جدید را 
اعالم کنند. جریانی که بعدها با عنوان انحرافی معروف 
شد نتیجه جلسات و گروه های فکری این مجموعه بود که 
نهایتاً به تولید مکتب جدیدی در ساخت سیاسی- اندیشه ای 
کشور بنام مکتب بهار شد. نفوذ اعضای این حلقه به برخی 
تشکل ها زمینه ساز شکل گیری و در واقع بازتولید عدالت 
در چارچوب گفتمان چپ شد. اینکه عدالت ورای گفتمان 
اسالمی موجودیتی مستقل دارد و حتی کمونیسم نیز چون 
داعیه عدالت دارد پس می توان برای مبارزه با استکبار با آن 
به همگرایی رسید. اوج فعالیت سیاسی این حلقه را می توان 
ارسال اخیر مکتوبی با عنوان نامه 3۰۰ نفر از فعاالن حوزوی 
و دانشگاهی به رهبر انقالب دانست که محتوای آن ارائه 
تصویری از واقعیت های فعلی جامعه و سیاست در ایران و 
در ادامه تجویز توصیه هایی برای برون رفت از این وضعیت 
ادعایی بود. نامه ای که هم راستا با بیانیه گروه نهضت آزادی 
نوید فروپاشی اجتماعی در ایران توسط الیگارشی برآمده از 

ذات نظام جمهوری اسالمی را می داد. 

ظهور دوباره تشکل های دانشجویی لیبرال در دانشگاه ها 
در دوره اخیر با یک شکســـت هویتی همراه بود. استقرار 
دولت یازدهم، جریان اصالحات را برای تصاحب دوباره 
دانشگاه به طمع انداخت. تادا یا همان  اتحادیه تشکل های 
اسالمی دانشجویان ایران را می توان اوج انحطاط هر آنچه به 
عنوان جنبش دانشجویی شنیده اید نامید. اتحادیه ای که برای 
هنوز مجوز تأسیسش در هاله ای از ابهام است و انقدر برای 
جریان سیاسی همسو بی ارزش شده است که حتی یک خط 
خبر پیرامون فعالیت های آن روی خبرگزاری های وابسته 
به آن ها قرار نگرفته است. تادا را باید تجمیع تشکل های 
یک بارمصرف دولت ساخته دانست تا مواقع حساس بازیچه و 
پیاده نظام احزاب سیاسی خارج دانشگاه شوند.تادا و تشکل های 
دولت ساخته را باید نماد ارتجاع در جنبش دانشجویی یک 
طیف سیاسی دانست. پشت پا زدن به هر آنچه سال ها تبلیغ 
می کردند همانند آزادی، عدم وابستگی، بر قدرت شوریدن 
و آوانگارد بودن در طرح و پیگیری مطالبات عمومی بیانگر 
این اســـت که جنبش دانشجویی توسط دولت روحانی و 
طراحان سیاسی- امنیتی پشت پرده به فکر ذبح این جنبش 
برای جاده سازی مطامع سیاسی خود هستند. اینکه یکی از 
مسئوالن وزارت علوم یازدهم در گفت وگو با رسانه های 
دولتی باافتخار عنوان می کند: تشکل های دانشجویی را در 
دانشگاه ها فعال کردیم. بیش از 15۰ تشکل دانشجویی جدید 
شـــکل گرفت و به جد می گویم در هیچ دوره ای ما چنین 
وضعیتی نداشتیم. در زمانی که دولت یازدهم روی کارآمد 
در حوزه تشکل های اصالح طلب کمتر از 1۰ تشکل فعال 
بود. در حال حاضر وزارت علوم مجوز فعالیت برای 1۲۰ 
تشکل اصالح طلب صادر کرده است.البته این موضوع ابعاد 
دیگری نیز دارد، تشکل هایی که هم زمان خود را احیاگر 
جنبش دانشجویی اصیل می نامند و در عین حال مهم ترین 
مؤلفه آن یعنی آرمان خواهی و عدم وابستگی به جناح های 
سیاســـی را زیر سؤال می برند. هم زمان خود را نماد تام و 
تمـــام گفتمان آزادی می دانند اما آزادی و حریت خود را 
به حمایت از یک گروه و دولتی می فروشند. تشکل هایی 
که حاال صفت »یک بار مصرفی« را یدک می کشند و جز 

استفاده های مقطعی کارکرد دیگری ندارند.

تاداوشکستپرچمگفتمانآزادیاحمدینژادوحلقهچندضلعیمشاوراندودامبرایتحکیموحدتسرنوشتتلخمبدع»امامخامنهای«



۳ هفته نامه دانشجویان
   شماره ۶۶  هفته سوم تیر ماه ۹۷

 اجتماعی

انتقاد ۶۳ تشکل دانشجویی اصالح طلب 
به اعضای لیست امید مجلس

امروز آنان باید پاسخ گوی انفعال وزارت علوم 
در رابطه با دستگیری دانش جویان و صدور 

احکام چندین ساله آنان باشند. آنانی که از امید فقط نامش را به یدک 
می کشند و تنها مشغول باندبازی و زد و بندهای پشت پرده هستند، 
چه می دانند هشت سال حبس برای دانش جوی بیست و دوساله چه 

معنایی دارد؟

راهکار اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان برای حل التهابات بازار

سازمان محترم بازرسی کشور لطف بفرمایید 
و از الک محافظه کاری خود بیرون آمده و هم 
راستا با خواسته مقام معظم رهبری در امر به 

مبارزه با انواع فساد، تمام نهادهایی که در اثر کم کاری، بی برنامگی، 
بی خیالی و بی توجهی عامل به وجود آمدن التهابات اخیر شده اند را 
معرفی نموده و اقدام به تحقیقات پیرامون مسببان این حوادث نمایید

پیشنهاد ۲0 دفتر بسیج دانشجویی 
برای برخورد با اختالل گران

مشخص است زمانیکه از برخورد با عوامل 
منظور  می کنیم  صحبت  اخیر  ماجرا های 
چند کاسب خرده پا که تخلفاتی داشته اند 

یا چند نفری که در برخی آشوب ها دستگیر می شوند نیست. بلکه 
مقصود سرشبکه ها و مبادی اصلی و دانه درشت این قضایا است که 
خود بهتر عالم به این مسئله هستید که قطع و برگ ساقه این درخت 

ثمری نخواهد داشت.

 نقد دفاتر شورای صنفی 
از احکام قضائی

دانشجویان  برای  شده  صادر  احکام  در 
نقد  دانشگاه،  صحن  در  صنفی  تجمعات 
سیاست های اقتصادی که نتیجه ی سو آن را 

در زیست دانشجویی روزانه احساس می کنیم، به چشم می آید که 
قاعدتاً چنین احکامی از منظر نگاه هر انسان حق خواه محکوم است.

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل و مشکالت مردم خوزستان

انتظار می رود مسئولین کم توان منطقه ای 
این  مسئولیت  پذیرش  ضمن  کشوری  یا  و 
وضعیت، برای التیام آالم مردم مدیریت را به 
عناصر جوان و متعهد واگذار نمایند یا دست 

کم نسبت به عملکرد خود پاسخ های شفاف بدهند. آیا این مدیران 
شکست خورده و ناتوان برای مدیریت این وضعیت خالقیت و ابتکار 

عمل خاصی داشته اند؟

راهکار دفاتر دفتر تحکیم وحدت 
برای رفع جنگ روانی بازار اقتصادی

هم چنین برای جلوگیری از آسیب های روانی، 
باید اقداماتی نظیر دخالت در گران فروشی، 
دخیل کردن قوه قضاییه در مقابله با مجرمین 

نهادهای  از جانب  بازار،  به  قاچاق  کاالی  ورود  مقابله  و هم چنین 
نظارتی صورت بگیرد که متأسفانه شاهد قصور این نهادها بوده ایم. 
این ها حداقل اقداماتی بوده که یک وزارت در مقابل یک جنگ روانی 
می تواند انجام دهد، وزارتی که این جنگ را، یک جنگ روانی می خواند 
و در کنترل اوضاع روانی حاکم هیچ اقدامی انجام نمی دهد، درواقع 

در حال خیانت به یک کشور است.

جنبش عدالتخواه و بازار گوشی موبایل 
از  بعضی  به  دولتی  ارز  تخصیص  چرایی 
به خصوص  و  همراه  تلفن  گوشی  برندهای 
برند آمریکایی االصل اپل که بگذریم، انتظار 
است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایر 

ارز  تخصیص  اصلی  متولی  به عنوان  مرکزی  بانک  و  ها  وزارتخانه 
دولتی، لیست تمامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی)به ویژه 
شرکت های واردکننده خودرو و دیگر اقالم لوکس و غیر ضرور( را 

به صورت عمومی و در اسرع وقت منتشر کنند.

    حرف حساب تشکل ها

ایسـتادم تـا مشـتریش خریـد کنـد و 
بـرود، کنـار جـدول خیابـان ایسـتاده 
بـا  چطـور  بـودم  کنجـکاو  و  بـودم 
مشـتری حـرف میزنـد، دختـر خانمـی 
کـه می گویـد عاقـه بـه گل و گیـاه دارد از او می پرسـد، کاکتـوس 
چطـور بایـد ازش مراقبـت کـرد؟ بهـش گفـت: »کاکتـوس باید نور 
غیرمسـتقیم بخـورد، چـون اگـر نـور مسـتقیم بهـش بتابـد، زود 

چـروک می شـود و از بیـن مـی رود، آب زیـاد هـم پوسـیده اش 
می کنـد، حتـی داخـل اتـاق خـواب هـم می تواند باشـد. ایـن گیاه 
سرشـار از انـرژی اسـت، تحقیـق کردنـد و اثبـات شـده اسـت کـه 
کاکتوس هـا امـواج مغناطیسـی و غیرمجـاز را جـذب می کنـد، 
کاکتـوس گیـاه خاصـی اسـت و حـس هـر فـردی می تواند نسـبت 
بـه آن متفـاوت باشـد«، همیـن دیالـوگ کوتـاه کافـی بـود دختـر 
جـوان یـک گلـدان کوچـک 10 هـزار تومانـی از او خریـداری کند. 
سـرش خلوت می شـود و سـراغش می روم، از همان دانشـجویان 
معروف بورسـیه اسـت البته او بورسـیه شـرکت نفت شـده و چون 
دانشـجوی گـروه الـف دانشـگاه صنعـت نفـت بـوده اسـت، قـول 
اسـتخدام بهـش می دهنـد. امـا همـان بایی سـرش می آیـد که بر 
سـر دیگر دانشـجویان این دانشـگاه طی دو سـال اخیر آمده اسـت. 
ازش می پرسـم سرنوشـت تـو چگونـه اسـت؟ خـودش را معرفـی 
می کند: »حسـین زرین پور هسـتم، متولد سـال 1369 و اصالت 
گرگانـی دارم و چنـد سـالی اسـت بـه تهـران و کـرج آمده ام. معدل 
دیپلم 19:45 و رتبه کشـوری 2000 که به دانشـگاه صنعت نفت 
رفتـم، لیسـانس را بـا معـدل 16:10 تمـام کـردم جـزء گـروه اول 
دانشـگاه صنعت نفت بودم، در مقطع کارشناسـی ارشـد رتبه 20 
را کسـب کـردم و بـه خاطـر بورسـیه صنعـت نفت، مجـددا همان 
دانشـگاه را انتخاب کردم. در هنگام حرف زدن دسـت هایش را 
بـاال و پاییـن می کـرد و مشـخص بـود که تیغ گیاه هایی که 
می فروشـد بدجوری دسـت هایش را آسـیب زده اسـت، 
می گویـم خـب درسـتش تمـام شـد چه اتفاقـی برات 
افتاد: »بعد از اینکه درسـم تمام شـد خیلی تاش 
کـردم اسـتخدام وزارت نفـت شـوم، جاهـای 
زیـادی رفتـم، مصاحبه هـای زیـادی دادم، 
بـه  را  نفـت  شـرکت  معرفی نامـه  حتـی 
ارگان هـای مختلـف بـردم. ولـی بـه دلیـل 
اینکـه دسـتگاه ها عـدم نیـاز زده بودنـد، 
نتوانسـتم جایی مشـغول شـوم. بعد از آن 

در جـای دیگـر تـاش کـردم و موفـق نشـدم جایـی بـرم. بـا اینکه 
در آزمـون اسـتخدامی شـرکت کـردم و قبـول هـم شـدم آن هم با 
درصدهـای بـاال«. بـه مـن اعتمـاد می کنـد کـه ادامه دهـد، گفت: 
»یکسـال بـه عنـوان کارگـر روی دکل نفتـی بـودم، بـا حقوق 900 
هـزار تومـان، آنجـا هـم تعدیـل نیـرو کردنـد و اولیـن کسـی را که 

اخـراج کردنـد مـا بودیم. 
واقعـا از ایـن شـرایط راضـی نیسـتم و عاقبـت مـا این شـده اسـت 
کـه کاکتـوس فروشـی کنیـم«.  خواهـش می کنـد صدایـش را بـه 
کسـانی کـه حـرف از خودکفائـی می زننـد برسـانم، از وزارت نفـت 
گلـه دارد، می گویـد وزارت نفـت در ابتـدا بـه مـا تعهـد داد کـه بعد 
از اتمـام تحصیـات می توانیـم اسـتخدام شـرکت نفـت شـویم، بـا 
وعـده وعیـد آنهـا آمدیـم و ایـن دانشـگاه را انتخـاب کردیـم. آنهـا 
تعهـد محضـری دادنـد. االن می گوینـد جـا نداریم. نتیجه این شـد 
کـه گرچـه اینهـا نیـرو می خواهنـد و ظرفیـت هم دارنـد ولی کاری 

بـرای مـا انجـام نمی دهند«. 
گـپ و گفـت مـا داشـت بـه درازا می کشـید و چنـد نفـری هـم که 
گلدان هـای کاکتـوس برایشـان جلـب توجـه کـرده بـود ایسـتاده 
بـودن  و بـه حـرف مـا گـوش می دادنـد، به او گفتم چه مدت اسـت 
منتظـر اجـرای تعهـد دانشـگاه هسـتی، می گویـد: »مـن نزدیک 4 
سـال اسـت که منتظر هسـتم که پاسـخی به ما بدهند و نمی دانم 
کـه چـه موقعـی می خواهنـد جـواب مـا را بدهنـد خیلـی زحمـت 
کشـیدم. آیـا فرزنـد خودشـان ایـن شـرایط را داشـت ایـن کار را با 
مـا انجـام می دادنـد؟ بـرای مـن ایـن کار هیـچ ننگـی نـدارد چـون 
دارم کار می کنم، من فقط از اینکه بورسـیه هسـتم و قول و وعده 
بهـم داده انـد و بعـد زیـرش زده انـد ناراحـت هسـتم. اکثـر پروژه ها 
را دارنـد می دهنـد بـه چینـی و خارجی هـا مـن جنـوب کار کـردم 
و دیـدم چینی هـا دارنـد بـه جـای مـا کار می کننـد. مـن نمی دانـم 
چـه انگیـزه ای وجـود دارد کـه کار را از دانشـجوهای مـا بگیرنـد و 
بـه خارجی هـا بدهنـد. مـا سـرمایه همیـن مملکت هسـتیم و برای 

همیـن کشـور می خواهیـم زندگـی کنیم.«

دیمـاه 96 بـود کـه در جریان 
اعتراضات نسـبت به وضعیت 
اقتصـادی کشـور تعـدادی از 
دانشـجویان بازداشت شدند، 
پـس از آن در ابتـدای خـرداد مـاه 97 احکامـی بـرای آنـان صادر شـد که 
به دنبال آن در حاشـیه مراسـم تشـییع قانعی راد اسـتاد دانشـگاه تهران 
در دانشـکده علـوم اجتماعـی اعتراضاتـی نسـبت بـه ایـن احکام توسـط 
تعـدادی دیگـر از دانشـجویان صـورت پذیرفـت و خواسـتار لغو امتحانات 
تـا تعلیـق و یـا سـبک کـردن این احکام شـدند. این اعتراضـات در همان 
روزهـای ابتدایـی گرچـه بـا تعـداد کمـی از دانشـجویان برگـزار می شـد 

امـا بازتـاب رسـانه ای صـورت گرفتـه حساسـیت ها 
را نسـبت بـه آن بیشـتر می کـرد، ایـن موضـوع تـا 
حـدی پیـش رفـت کـه تنـی چنـد از اسـاتید ایـن 
دانشـکده بـا حضـور در بیـن تجمع کننـدگان بـا آنها 
بـه گفت وگـو پرداختنـد. عـاوه بـر ایـن تشـکل های 
دانشـجویی ایـن دانشـکده و مسـئولین دانشـگاه بـه 
اعـام مواضـع متفاوتـی نسـبت بـه هـم پرداختنـد. 
علـوم  دانشـکده  اعتمادی فـرد، سرپرسـت  مهـدی 
اجتماعی دانشگاه تهران گفت: »تاکنون هیچ امتحان 
پایان ترمـی از سـوی دانشـجویان معتـرض بـه احکام 
قضایی دانشـجویان دانشـگاه لغو نشـده اسـت. فقط 
برخی از این دانشـجویان سـر جلسـه امتحان حضور 
پیـدا نکردنـد کـه مـا با آنها صحبت کردیم و قرار شـد 
راهکاری برای امتحان آنها پیدا کنیم.« سیدحسـین 
حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران نیز در اظهار 
نظـری گفـت: »اگر فردی تحت هر شـرایط غیرموجه 
در امتحانـات شـرکت نکنـد، نمـره اش نیـم می شـود، 
به طـوری کـه در معـدل هـم تاثیر گـذار اسـت و ایـن 

طبـق قانـون دانشـگاه تهـران بـوده و خواهـد بود.«
از سـوی دیگر تشـکل های دانشـجویی نیز به اظهار نظر پرداختند، بسـیج 
دانشـجویی ایـن دانشـکده در بیانیـه ای اعـام کـرد: »یکـی از مؤلفه های 
پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی در دانشگاه، امکان برگزاری تجمعات 
و پیگیـری مطالبـات در چارچـوب قانـون اسـت. عـاوه بـر ایـن، یکـی از 
وظایف سنگین مدیران دانشگاه در موضوع اعتراضات مذکور، حراست از 
حریم دانشگاه است. اما متأسفانه عملکرد مجموعه ی مدیریتی دانشگاه 
تهـران، قبـل، حیـن و پـس از التهابـات دی مـاه کـه بـه اتخـاذ مواضعـی 
منفعانه و  نطق های پسـینی و پیگیری های نمایشـی اکتفا کرده اسـت، 
بـه هیـچ وجـه قابـل دفـاع نیسـت. ایـن تشـکل بنابـر وظیفـه ی دینی و 

انقابـی خـود ضمـن انتقـاد جدی نسـبت بـه هنجارشـکنی های دی ماه 
سـال گذشـته، از همگان برای پیوسـتن به کمیته ی پیگیری وضعیت 
دانشـجویان محکوم شـده در جهت روشـن شـدن روند دادرسـی، دعوت 
به عمل می آورد«.انجمن اسـامی دانشـجویان مسـتقل دانشکده ی علوم 
اجتماعـی دانشـگاه تهـران نیـز در نامـه ای بـه رییـس قـوه قضائیه ضمن 
درخواسـت شـفافیت نسـبت به احکام صادره نوشـت: »چگونه می شـود 
که در دادگاه های کشـور با کسـانی که سـبب سـاز به تاراج رفتن ثروت 
ایـن مـرز وبـوم شـده و از هیـچ تاشـی بـرای ضربـه زدن بـه ملـت دریغ 
نورزیـده انـد ماطفـت میشـود امـا کارگـر آق دره ای به جـرم اعتراض به 
وضعیت معیشت خود مستحق شاق شناخته میشود و دانشجویی که 
طبق آنچه در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، درتجمعی 
شـرکت کـرده و تحـت تاثیـر فضـای هیجانی چند شـعار 
داده مسـتحق تحمل 8 سـال حبس در بهترین سـال های 

عمر خود شـناخته می شـود.«
این دسـت واکنش ها در کنار ادامه تجمعات دانشـجویان 
در دیگـر دانشـگاه ادامـه داشـت، البتـه حضـور تعـدادی از 
دانشـجویان دیگر دانشـگاه ها در این تجمعات قابل توجه 
اسـت، امـا هرچـه زمـان از آن می گذشـت و بـا تشـکیل 
کمپینـی کـه بـا حضـور تنی چند از مسـئولین دانشـگاه، 
وزارت علوم، نهاد رهبری و دانشجویان صورت گرفت این 
تجمع به روزهای پایانی خود نزدیک شـد. حجت االسـام 
کرمـی، مسـئول نهـاد رهبـری در دانشـگاه تهـران چندی 
پیـش در گفتگویـی دربـاره احـکام صـادر شـده می گوید: 
»نبایـد در همـان ابتـدا بـه قوه قضائیه حمله کرد. درسـت 
اسـت که این احکام سـنگین اسـت، اما احکام اولیه اسـت 
و ممکـن اسـت مـورد تجدیدنظـر قـرار بگیرد بایـد به این 
اعتراضات رسـیدگی شـود.« به هر حال باید طی روزهای 
آینده آیا احکام صادر شـده به سـرانجامی خواهد رسـید؟

از روی دکل نفتی تا کنج میدان فاطمی تهران
سرنوشت تلخ دانشجوی بورسيه ای که تعهد محضری برای استخدامش داده بودند

اعتراض در وقت امتحانات
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چه گذشت؟

 گفت و گو 

  گزارش

  خبرهای ویژه

محمد کفيلی
روزنامه نگار

يزدان محمدی
روزنامه نگار

در جریان اعتراضات چند روزه برخی از دانشجویان دانشکده 

علـوم اجتماعـی در اعتـراض بـه احـکام قضائـی نشـریاتی بـا 

محتـوای یکسـان در دانشـگاه های امیرکبیـر )نشـریه آوای 

داد، نشـریه غیـاث و نشـریات صـدای برابـر، عصـر ترقـی و 

صدای دانشـگاه( و دانشـگاه تهران )با یادداشـت هایی به قلم 

سحرمهرابی عضو دانشجویی شورای ناظر بر نشریات وزارت 

علـوم، کامفیـروزی عضـو سـابق شـورای ناظـر بـر نشـریات( 

منتشـر شـد. سـحر مهرابی در یادداشـتی با عنوان ”نگذارید 

دیـر شـود“ مدعـی شـده اسـت: ”محکـوم شـدن بـه جرائمی 

چـون اجتمـاع و تبانـی علیـه نظـام، اقـدام علیـه منیـت ملی 

و.. آن هـم بـا شـرکت در یـک اعتـراض خیابانـی چنـدان پایـه 

منطقـی نـدارد.“ محمد علی کامفیروزی نیز دریادداشـتی با 

عنون ”نه به امنیتی سازی دانشگاه“ ضمن اعتراض به احکام 

صادر شـده به نقش نهادهای مختلف داخل و خارج دانشـگاه 

در آنچه امنیتی سـازی دانشـگاه می داند اشـاره کرده اسـت.

اخیـرا برخـی تشـکل های دانشـجویی چون انجمن موسـوم به 

فرهنگ و سیاسـت دانشـگاه زنجان اقدام به جمع آوری امضا 

بـرای حمایـت از آنچـه ”فعالیـت صنفـی معلمـان“ می دانند، 

کرده اند. 

در بخشـی از بیانیـه منتشـر شـده بـا عنـوان ”بیانیـه جمعـی 

از دانشـجویان ایـران در حمایـت از محمـد حبیبـی و معلمان 

زندانـی« بـا بیـان اینکـه »ما خواهـان آزادی فـوری و بی قید و 

شـرط محمد حبیبی و تمام فعاالن صنفی معلمی هسـتیم که 

بـدون ارتـکاب هیـچ جرمی، ناعادالنه در بازداشـت و زندان به 

سـر می برند  ادعا شـده اسـت: »ضرب و شـتم محمد حبيبى، 

نگهـداری او در سـلول انفـرادی، انتقال بـه زندان تهران بزرگ، 

عـدم قبـول وثیقـه بعـد از صـدور قـرار وثيقـه و اعمـال نفـوذ 

و دخالـت ضابـط در رونـد رسـیدگی، ممانعـت از انتقـال بـه 

بیمارسـتان بـا وجـود آسـيب ديدگى هاى بسـيار کـه سـالمت 

وی را بـه مخاطـره مى انـدازد و...«.

شماره نخست نشریه قومیت گرا با عنوان »هویت طلب« در 

دانشـگاه زنجان منتشـر شـده است. این نشـریه در گزارشی با 

عنوان »سالگرد اعتراضات حق طلبانه خرداد 85« با یاداوری 

حوادث اعتراضی این سـال در پی انتشـار مطلبی تحریک آمیز 

در روزنامـه ایـران مدعـی شـد: »در آخریـن مـورد برخوردهای 

غیـر قانونـی ]در سـالگرد مراسـم هـای مختلفـی کـه بـه پـاس 

رشـادت های آن معترضیـن در اقصـی نقـاط کشـور برگـزار 

میشـود[، روز جمعـه 4خـرداد که خانواده ی شـهدای سـولدوز 

و تعـدادی دیگـر از مـردم بر مزار آن شـهیدان حاضر گشـته... 

بـا ضـرب و شـتم نیروهـای امنیتـی 10 تـن از حضـار بازداشـت 

و بـه مکان هـای نامعلومـی منتقـل شـدند. نشـریه مذکـور در 

مطلبـی دیگـر بـا عنـوان ”آنامی الیمـدن آلدیالر“ به رد نشـریه 

مذکـور در مطلبـی دیگـر با عنـوان ”آنامی الیمـدن آلدیالر“ به 

رد انتخاب نام ”آنا“ بر پل تازه تاسـیس منطقه گلشـهر زنجان 

از سـوی شـورای شـهر معترض شـده است.

تشـــکل انجمـــن اســـالمی دانشـــجویی دانشـــگاه زنجـــان اخیـــرا 

در خبـــری مدعـــی شـــده اســـت: ائلیـــن نشـــریه ی ترکـــی 

ـــه  ـــه ب ـــگاه مراغ ـــی دانش ـــان شناس ـــون آذربایج ـــی کان فارس

ـــت.  ـــده اس ـــق ش ـــال تعلی ـــک  س ـــدت ی م

در ایـــن میـــان چنـــد پایـــگاه ضدانقـــالب نیـــز در خبـــری 

نوشـــته اند: بـــا حکـــم کمیتـــه نظـــارت بـــر نشـــریات دانشـــگاه 

ــون  ــی »کانـ ــی - فارسـ ــریه ی ترکـ ــن« نشـ ــه، »ائلیـ مراغـ

آذربایجـــان شناســـی دانشـــگاه مراغـــه« بـــه مـــدت یـــک  ســـال 

ـــده  ـــن در بردارن ـــریه ائلی ـــارده نش ـــماره چه ـــد. ش ـــق ش تعلی

ـــی زن، دوم  ـــارس روز جهان ـــت م ـــبت هش ـــه مناس ـــی ب مطالب

ـــت.  ـــوده اس ـــادری ب ـــان م ـــژه زب ـــده وی ـــارس پرون م

ــال 94  ــه در سـ ــماره نـ ــار شـ ــس از انتشـ ــن پـ ــش از ایـ پیـ

نشـــریه بـــه مـــدت یـــک ســـال تعلیـــق و مدیـــر مســـئول 

 وقـــت بـــه مـــدت یـــک نیـــم ســـال تحصیلـــی از تحصیـــل منـــع 

شده بود.

سـه شـنبه 5 تیر برخی دانشـجویان دانشـکده فنی اسـالم آباد 

غـرب )از دانشـکده های اقمـاری دانشـگاه رازی کرمانشـاه( 

بـه دلیـل آنچـه ”برطـرف نشـدن مشـکالت صنفی  دانشـکده“ 

می داننـد از شـرکت در امتحانـات خـودداری کردنـد. محمد 

محمدی، دبیر شورای صنفی دانشکده فنی و مهندسی اسالم 

آبـاد غـرب دانشـگاه رازی کرمانشـاه در ایـن بـاره بـه رسـانه ها 

گفتـه اسـت: 70 درصـد دانشـجویان این دانشـکده از شـرکت 

درامتحانـات خـودداری کرده انـد. رئیـس ایـن دانشـکدگفته 

اسـت: »امتحـان نـدادن دانشـجویان باعـث متضـرر شـدن 

خودشـان می شـود. بارهـا بـا آنها در جلسـات مختلف صحبت 

کردیم و در مورد روند سـاخت دانشـکده جدید توضیح دادیم، 

امـا نمی توانیـم بـرای اجـرا و زمـان اجـرا بـه آنهـا قولـی دهیم. 

دانشجویان باید بدانند که روند این کار بین دستگاهی است و 

زمان آن از دسترس ما خارج است، اما با نگاه مثبت می توانیم 

بـه آنهـا بگوییـم تـا آخر شـهریور زمیـن را تحویل مـی گیریم.

 تحريم امتحانات 
در دانشکده فنی اسالم آباد غرب 

 تعليق يک نشريه 
در دانشگاه مراغه

  امضا برای حمايت
 از معلمان زندانی

  انتشار محتوای قوميت گرايی 
در دانشگاه زنجان

اقدام مشترک چند نشريه پيرامون احکام 
قضائی برخی دانشجويان
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 امام صادق)ع(: سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمی شوند:
 بردبار جز در هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندی.

کمتــر دانشــجویی پیــدا می شــود در طــول دوران تحصیلــش، کمک هزینــه تحصیلی 

یــا وام دانشــجویی دریافــت نکــرده باشــد، وام هایــی کــه البتــه به گفته دانشــجویان 

ــاً  ــر تقریب ــال های اخی ــا در س ــد؛ ام ــان نباش ــای آن ــام نیازه ــخگوی تم ــاید پاس ش

به تمامــی درخواســت کنندگان بیشــتر وام هــای دانشــجویی پاســخ مثبــت بــرای 

ــه در  ــاد روحی ــی ایج ــود نوع ــت خ ــن حرک ــت و ای ــده اس ــت وام داده ش دریاف

دانشــجویان بــرای ادامــه تحصیــل می شــود کــه ایــن مهــم وظیفــه صنــدوق رفــاه 

دانشــجویان اســت.

یکــی از برنامه هــای صنــدوق رفــاه دانشــجویان ارائــه وام بــه دانشــجویان اســت کــه 

به محــض تائیــد و ارســال لیســت توســط دانشــگاه، فرآینــد پرداخــت در حداقل زمان 

ممکــن انجــام می شــود. صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم تاکنــون وام هــای 

مختلفــی را در اختیــار دانشــجویان قــرار داده اســت تــا جایــی کــه درمجمــوع 6 

مــاه اول ســال 96 مبلــغ 127 میلیــارد و 557 میلیــون تومــان وام دانشــجویی بنــا بــر 

اظهــارت رئیــس ایــن صنــدوق پرداخت شــده اســت. 

ذوالفقــار یــزدان مهــر رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان و مشــاور وزیــر علــوم در 

گفت وگــو بــا هفته نامــه »دانشــجویان« از افزایــش وام هــای دانشــجویی در ســال 

جــاری خبــر داد و گفــت: در ســال جــاری وام هــای شــهریه، ازدواج، ودیعــه مســکن، 

ــه  ــه افزایش یافت ــجویی و تغذی ــات دانش ــری، عتب ــروری دکت ــری، ض ــژه دکت وی

ــه  ــه ب ــوع وام دارد ک ــوع 21 ن ــوم درمجم ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف و صن

ــد. ــت می کن ــت پرداخ ــتعد و کم بضاع ــجویان مس دانش

ــال های  ــم در س ــعی کرده ای ــجویان س ــاه دانش ــدوق رف ــا در صن ــه داد: م او ادام

ــا دانشــجویان  ــوأم باکرامــت انســانی ب ــاء خدمات رســانی ت ــک ارتق ــر ی اخی

داشــته باشــیم.

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان افــزود: ســال گذشــته، حــدود 

417 میلیــارد تومــان وام بــه دانشــجویان پرداخــت کرده ایــم کــه 

باهم افزایــی و بــا حمایــت دولــت و افزایــش درآمــد اختصاصــی 

صنــدوق رفــاه دانشــجویان، ایــن رقــم بــه 673 میلیــارد تومــان در 

ســال جــاری افزایــش می یابــد. کــه البتــه باهم افزایــی بانک هــا 

تــا 1300 میلیــارد تومــان افزایــش می یابــد.

یــزدان مهــر تأکیــد کــرد: صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم 

از ســال 93 یــک وام ویــژه دانشــجویان دکتــری تعریــف کرده 

اســت کــه ماهانــه بــه دانشــجویان دکتــری تســهیالت 

ــد از  ــال بع ــجویان دو س ــود و دانش ــه می ش ارائ

فارغ التحصیلــی در اقســاط 60 ماهــه ایــن وام 

ــد. را برمی گردانن

ــجویان وزارت  ــاه دانش ــدوق رف ــس صن رئی

علــوم افــزود: ســال 95، حــدود 58 میلیــارد 

تومــان و ســال 96 حــدود 166 میلیــارد 

تومــان، وام ویــژه دکتــری پرداخــت شــد 

ــارد  ــه  220 میلی ــن وام ب ــال ای ــه امس ک

تومــان افزایش یافتــه و می توانیــم 

دانشــجویان  از  بیشــتری  تعــداد 

دکتــری را پوشــش دهیــم کــه ایــن 

بــا برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه 

ــد. ــد ش ــق خواه محق

او بــا اشــاره بــه افزایــش وام ضــروری 

دکتــری بیــان کــرد: بــه هــر دانشــجوی دکتــری 

3 میلیــون تومــان وام ضــروری ارائــه می شــود کــه درگذشــته مبلــغ ایــن وام 

یک میلیــون تومــان بــود و اکنــون ایــن رقــم 3 برابــر شــده اســت، ســال گذشــته 44 

میلیــارد و 700 میلیــون تومــان وام ضــروری دکتــری پرداخــت شــد کــه امســال بــه 

65 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان افزایش یافتــه و ایــن یعنــی 47 درصــد افزایــش 

ــاده اســت. فقــط در وام ضــروری دکتــری اتفــاق افت

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه وام شــهریه اشــاره کــرد و افــزود: 

ایــن وام یکــی از وام هــای پرطرفــدار صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم اســت 

چراکــه حــدود 85 درصــد دانشــجویان مــا شــهریه پــرداز هســتند.

ــا وام  ــا یکــی از بانک هــای دولتــی هم افزایــی داشــته ایم ت او افــزود: مــا امســال ب

قرض الحســنه بیشــتری بــه دانشــجویان ارائــه دهیــم، ســال گذشــته وام شــهریه ای 

کــه پرداخــت شــد 73 میلیــارد تومــان بــود، امســال اعتبــار وام شــهریه بــه بیــش 

158 میلیــارد و 600 میلیــون تومــان افزایش یافتــه و می توانیــم دانشــجویان بیشــتری 

را پوشــش دهیــم.

یــزدان مهــر بــه وام ازدواج دانشــجویی اشــاره کــرد و گفت: ســال گذشــته 11 میلیارد 

و 700 میلیــون تومــان عملکــرد وام ازدواج داشــته ایم کــه امســال بــه 19 میلیــارد و 

300 میلیــون تومــان افزایش یافتــه اســت.

یــزدان مهــر در ادامــه ضمــن تأکیــد بــر در اختیــار گذاشــتن بودجــه مناســب بــرای 

عتبــات دانشــجویی افــزود: وام عتبــات دانشــجویی درگذشــته 300 هــزار تومــان 

بــود کــه ســال گذشــته بــه یک میلیــون و 500 هــزار تومــان بــرای دانشــجویان متأهــل 

و یک میلیــون تومــان بــرای دانشــجویان مجــرد افزایــش یافــت کــه مجمــوع مبلــغ 

امســال ایــن وام بــه 6 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه و دانشــجویان بیشــتری تحــت 

پوشــش ایــن وام قــرار می گیرنــد.

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه وام تغذیــه اشــاره 

کــرد و افــزود: ســال گذشــته 3 میلیــارد و 800 میلیــون تومــان وام 

تغذیــه پرداخــت کردیــم کــه امســال حــدود  10 میلیارد تومــان تأمین 

اعتبــار کرده ایم.یــزدان مهــر افــزود: یارانــه غــذا کــه کمکــی اســت 

بــه ارتقــاء ســلف ســرویس ها و یارانــه غذایــی، امســال 48 میلیــارد 

ــدود 31  ــته ح ــال گذش ــه س ــت ک ــه اس ــون افزایش یافت و 500 میلی

میلیــارد و 700 میلیــون تومــان بــود.

مشــاوروزیرعلوم به وام ودیعه مســکن دانشــجویی نیز اشــاره کرد و 

تأکیــد کــرد: در بخــش وام ودیعــه مســکن متأهلی و کمک 

ــه دانشــگاه ها پرداخــت می کنیــم،  رهنــی کــه ب

ســال گذشــته 46 میلیــارد و 100 میلیــون تومــان 

ــارد   ــه  59 میلی ــال ب ــتیم و امس ــرد داش عملک

و200 میلیــون تومــان افزایش یافتــه اســت. 

او ادامــه داد: در ســال های گذشــته موضــوع 

وام مســکن در شــهر تهــران بــه دانشــجویان 

ــه  ــان ارائ ــزار توم ــون و 500 ه ــل 7 میلی متأه

ــون  ــه 15 میلی ــته ب ــال گذش ــه س ــد ک می ش

ــز  ــش یافــت، در کالن شــهرها نی ــان افزای توم

ــه  ــه ب ــد ک ــه می ش ــکن ارائ ــون وام مس 6 میلی

12 میلیــون تومــان افزایــش یافــت امــا در ســایر 

شــهرها 4 میلیــون و 500 هــزار تومــان وام مســکن 

ارائــه می شــد کــه بــه 9 میلیــون تومــان رســیده و 

آمادگــی داریــم پوشــش مناســبی در ایــن زمینــه 

داشــته باشــیم.

   اعتمادبه نفس رمز موفقیت قبولی\ زهرا نوروزیان دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه ارومیه

اولین و آخرین توانایی که باعث موفقیت در مصاحبه شما می شود، اعتمادبه نفس شما در جواب 

دادن به سؤاالت است. این را بدانید که اکثر ما ازنظر علمی سنجش شده و تا این مرحله رسیده ایم 

و درواقع ازنظر شخصیتی، توانایی، کنترل بر استرس )که به معنی نداشتن استرس نیست بلکه 

مدیریت صحیح آن است( و ... باید مورد سنجش قرار بگیریم.

 اساتید می خواهند بدانند آیا می توانند به ما اعتماد کرده و پروژه های خود را به ما بسپارند یا نه!نحوه 

پوشش نیز بسیار مهم است و بهتر است داوطلبان پوشش رسمی داشته باشند. مثاًل آقایان از پوشیدن 

پیراهن های آستین کوتاه و یا تی شرت و خانم ها از پوشیدن مانتوهای راحتی و غیررسمی خودداری 

کنند، چون این یک جلسه بسیار رسمی است حتی اگر در دانشگاه خود و با اساتید خود مصاحبه 

می کنید. مصاحبه کنندگان فعلی کسانی هستند که کرسی های آینده هیئت علمی را خواهند داشت 

پس از هر نظر باید مانند یک استاد دانشگاه حرفه ای و رسمی عمل کنند. رزومه کامل و مرتب نیز 

بسیار مهم است زیرا نشان دهنده سطح علمی در یک نگاه و عالیق مصاحبه شونده است. نحوه صحبت 

کردن نیز یکی دیگر از عوامل مهم در جلسه مصاحبه است. صحبت کردن باید رسمی، غیر خشک، 

به دور از شوخی و خنده های نامتعارف و همراه با احترام باشد الزم نیست طوری نشان بدید که 

خیلی می فهمید و دانای کل هستید و باید همه سؤاالت درست و درمان 

جواب بدید. اگر چیزی بلد نیستید خیلی ریلکس بگید نمیدونم. چون 

اگر بخواید هر سؤالی رو حتماً جواب بدید و بحث کنید، سؤاالت مرتب 

سخت تر میشه و بدجوری گیر می کنید.

لبخند زدن )البته نه از نوع ژکوندش!( و یه خوش وبش ساده موقع ورود به جلسه مصاحبه فراموش 

نشه. مثاًل گفتن خسته نباشید، نه اینکه فقط یه سالم بکنید و در سکوت مطلق بشینید

نکاتی که باید در هنگام مصاحبه دکتری رعایت کرد:

1- آراستگی ظاهری، منظم بودن، مؤدب و خوش برخورد بودن، احترام گذاشتن به اعضای هیئت 

مصاحبه کننده

2- معرفی کامل خود، تسلط به کلیات پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاالت چاپ شده خود

3- پاسخ دادن به سؤاالت علمی با اعتمادبه نفس کامل؛ حتماً با فردی که سؤال می پرسد ارتباط چشمی 

برقرار کنند و تا پاسخشان را تکمیل نکرده اند به جای دیگری چشم ندوزند به طوری که طرف مقابل 

حتی به پاسخ های اشتباه نیز نتواند شک کند و یقین حاصل کند که دانشجو پاسخ صحیح می دهد.

   نیازی نیست به همه سواالت پاسخ دهید 

حسن کامران  دانشیار جغرافیای سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

طبیعتــا حضــور در مصاحبــه آزمــون دکتــری کــه یکــی از عوامــل 

ــی نهایــی داوطلبــان دکتــری اســت  ــی تعیین کننــده قبول اصل

ــت.  ــه اس ــک دغدغ ــان ی ــجویان و داوطلب ــرای دانش ــه ب همیش

وقتــی یــک فــرد مــورد آزمــون رودرروی بــا چنــد نفــر از اســاتید 

ــم  ــر او حاک ــی ب ــی روان ــنگین روح ــای س ــرد فض ــرار می گی ق

اســت. پــس طبیعــی اســت کــه نتوانــد خــود و فضــا را مدیریــت 

کنــد. 

بنابرایــن وقتــی در جلســه مصاحبــه دکتــری حضــور پیــدا 

می کنیــد اوال بایــد از موقعیــت علمــی خــود مطمئــن شــوید. 

ثانیــا از رقبایــی کــه بــا آنهــا رقابــت می کنیــد و از همــه مهم تــر 

رتبــه ای کــه کســب کردیــد، مطمئــن باشــید. طبیعتــا هرچــه 

ــس  ــد اعتمادبه نف ــد می توان ــی باش ــر و تک رقم ــما بهت ــه  ش رتب

شــما را افزایــش دهــد. نکتــه بعــدی اعتمــاد و پشــتوانه ای اســت 

کــه دانشــجویان مصاحبه شــونده براســاس رزومه هــای علمــی 

ــد.  ــاد می کنن ــود ایج ــی خ - پژوهش

ــی و  ــاالت علم ــی در مق ــی باالی ــوان علم ــدار ت ــر مق ــس ه پ

پژوهشــی معتبــر داشــته باشــید بــه موفقیــت نزدیک تــر 

می شــوید. داشــتن مقــاالت در ســطح بین المللــی و ISI و 

ــر مثــل ســاینس و... در نمــره شــما  همچنیــن درجــات عالی ت

تاثیر گــذار خواهــد بــود، چراکــه ایــن موضــوع می توانــد 

ــا  ــد و ب ــه کن ــما غلب ــی ش ــی و روان ــنگین روح ــای س ــر فض ب

اعتمادبه نفــس بیشــتری وارد جلســه شــوید.

    عدد بازی با آمار صندوق رفاه دانشجویان در سال 97

 ،محمد امين شفق اندر حکايت سنوات تحصيلی

 کاریکاتور
گپ و گفت »دانشجویان« با ذوالفقار یزدان مهر؛

10 سورپرایز صندوق رفاه به دانشجویان درترم جدید

 ۶۷۳ 
 میلیارد تومان 
 تسهیالت دانشجویی 

در سال جدید

 19
 میلیا  رد تومان  
 وام ازدواج در سال 9۷

1۵۸
 میلیارد تومان 

پرداخت وام شهریه 

۶۵
 میلیارد تومان افزایش 

وام ضروری دکتری

 22۰ 
 میلیارد تومان

 پرداخت وام ویژه دکتری 

این روزها داوطلبان آزمون دکتری ســال 97 درگیر مرحله دوم این آزمون هســتند، »دانشجویان« در گفتگویی 
بــا یکی از اســاتید و دانشــجوی این مقطع چنــد توصیه کاربردی را برای موفقیت در این جلســه به اشــتراک 
گذاشــته   استتیرماه هرسال را می تواند، ماه استرس نامید، ماهی که امتحانات پایان ترم در آن برگزار می شود، 
یک میلیون دانش آموز را درگیر کنکور سراســری و حواشــی آن می کند و درنهایت ماهی است که دانشجویان 
دکتری نیز در مرحله دوم این آزمون شــرکت و در قالب مصاحبه محک جدی می خورند. بر اســاس زمان بندی 

دانشــگاه ها این مرحله از هفت خرداد آغازشده و تا هشتم مردادماه ادامه خواهد داشت. حاال طی مدت اخیر 
داوطلبــان عالقه مند جهت شــرکت در این آزمون قطعاً برنامــه ویژه ای را برای برآمدن از پس جلســه مصاحبه 
داشــته اند و خواهند داشــت، به همین بهانه به سراغ یکی از اساتید و دانشــجویانی که در این جلسه حاضر 
بوده اند، رفته ایم و در گپ و گفتی با آن ها شگردهایی که منجر به موفقیت در این جلسه می شود را به پرسش 

گذاشته ایم.

 5 ترفند برای موفقیت 
در مصاحبه دکتری


