
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

 قیمت: ۵۰۰ تومان

سرنهادن پای کوی 

یانکی ها...؟!

چندی پیش رهبر معظــم انقالب در دیدار 
عمومی، به جوانان ســفارش عدم فراموشی 
دشــمنی آمریکا را داشتند. در این ایام ۱۶ 
آذر و روزهای استکبارستیزی، یادآوری این 
ســفارش برایم هم شعف آور و هم غم آفرین 
است. شعف از آن حیث که سکان دار بصیر 
انقالب باگذشــت چهار دهه از پیروزی نور 
بر ظلمت طاغوت هنــوز انقالبی و منطقی 
بر دشــمنی گاوچران های قداره کش تأکید 
داشته و انذار می دهند؛ و غم از آن جنبه که 
هنــوز افراد و جریاناتی هســتند که غافالنه 
و یــا خائنانه این همه دشــمنی شــش لول 
بندها را از جمله پشــتیبانی از کودتای ضد 
مردمی ۲۸ مرداد ۳۲، شهادت دانشجویان 
در ۱۶ آذر ۳۲، دشمنی با انقالب اسالمی، 
واقعه طبس، اسقاط هواپیمای مسافربری، 
حمایت و پشــتیبانی از صدام عفلقی در ۸ 
ســال جنگ تحمیلی به ملت ایران، اعمال 
تحریم های ریزودرشــت اقتصادی در طول 
ســالیان پــس از انقالب و ده هــا و صدها و 
هــزاران خباثت و کارشــکنی های گوناگون 
در عرصــه بین المللی را به راحتی به کناری 
نهاده، خوش بینانه دل در گرو بذل محبت 
و عنایت یانکی ها داشــته و باعث ســفارش 
و تذکــر رهبری می شــوند! البته ســفارش 
رهبــری بــه جوانــان حکایــت از اصالــت 
رویش های انقالب و نه جریانات خودباخته 
و عقــب مانــده از ســیل خروشــان مردمی 
درحفــظ آرمان هــا و دســتاوردهای انقالب 
اسالمی ۵۷ دارد. عرض آخر آنکه هر انسان 
عاقل منصفی اگر حتی نــگاه آرمان گرایانه 
را در بایگانــی قــرار داده و نگاهی مختصر 
به واقعیــات صحنــه روزگار بینــدازد درک 
خواهــد نمود که اگــر دنبال رفــاه مادی و 
رشد و پیشــرفت اقتصادی هســتیم راهش 
مبارزه با آمریکاست و نه سرنهادن پای کوی 
ایشــان که این ســرنهادن با از دست دادن 
ســر در حال خــاری و ذلت همــراه خواهد 
بود و نه رشــد و پیشرفت که نمود واضح این 
مدعــا را می تــوان در کشــورها و نظام های 
 سرســپرده منطقه اظهر من الشمس دید و

 عبرت گرفت.

دانشــجویان  مجمــع  توســط  نامــه ای  آذرمــاه،  اول 
عدالت خــواه دانشــگاه تهــران خطاب بــه رهبر معظم 
انقالب نوشــته شــد که در آن خواســتار حضور ایشان 
در دانشــگاه تهران و گفت وگو با دانشجویان شده بود، 
این نامه در فضای رســانه ای و دانشــجویی واکنش های 
متفاوتی را در برداشت، برای بررسی بیشتر این موضوع 
گفت وگویی با کیوان سلیمانی دبیر مجمع دانشجویان 
عدالت خواه دانشگاه تهران داشتیم که متن آن به شرح 

زیر هست:
 

  در ابتدا تعریف مختصری از عدالت خواهی بیان کنید
ما به یک تعریف جامع و کلی از عدالت اعتقاد داریم که همان 
تعریف امام علی از عدالت مبنی بر »العدل اعطاء کل ذی حق 

حقه« است که تفسیری از نسبتی است که میان امکانات، 
فرصت هــا و توانایی هاســت که باعث شــود متغیرهای 

مختلف به ســمت رشــد و بالندگی طبیعی خودشان 
حرکت کننــد. مهم ترین نکته ی ایــن تعریف چند 

بعدی بودن آن، محدود نبودن به برچســب ها و 
حتی محدود نبودن به اقتصاد است.

برداشت ما از عدالت یک تعریف عام است 
که نه تنها تضــادی با والیت ندارد بلکه 

نوعــی والیت مــداری اســت که می 
شود از آن به عنوان عدالت خواهی 
توحیدی نام بــرد. درواقع جنبش 
عدالت خواهــی یک عمــل والیت 
مدارانــه و بر مبنای مطالبه رهبری 

بوده اســت و می توان گفت ذاتاً و منطقاً عدالت خواهی یک 
عمل والیت مدارانه است. )البته با تعریف منطقی و شرعی از 

والیت نه تعریف افسانه ای و سلطنتی(

 تفاوت عدالت خواهی جنبش عدالت خواه با عدالت خواهی 
افرادی مانند صدرالساداتی در چیست؟

مــا تکیه و تاکید بر اشــخاص را درســت نمی دانیم، درواقع 
می توانیم این سؤال را به این گونه مطرح کرد که تفاوت روش 
ما با افرادی مانند صدر الســاداتی در چه چیزی اســت؟ در 
این زمینه باید توجه داشــت که ما سعی می کنیم بر اساس 
مبانی خودمان حرکت کنیم و حال ممکن است در این مسیر 
مشترکات و یا شباهت هایی با افراد و روش هایی دیگر داشته 
باشیم اما در نهایت ما در حال حرکت در مسیر خود هستیم. 
اگر بخواهیم به صورت خاص تر به آقا صدرالساداتی 
بپردازیم، تفاوتی که در ذهنیت ایشان و ما پیرامون 
عدالت وجود دارد اهمیت پیدا می کند، برای ما 
ساختارهای تولید و توزیع بی عدالتی اهمیت 
بیشتری دارد. چیزی که در ذهنیت عمومی 
مطرح می شــود این است که ایشان کمتر 
به بحث ساختارها می پردازند، هرچند ما 
نیز به مصداق ها و اشخاص نیز در کنار 

ساختارها اهمیت قائل هستیم.

را   آیا عدالت خواهی هزینه هایی 
برای نظام به وجود مــی آورد و یا 

خیر؟

بســتگی دارد تعریف ما از نظام و هزینه چه چیزی باشد، اگر 
منظور از نظام انقالبی و امت و امامت باشــد، یقیناً ما همسو 
بــا  این شــاخه از نظام خواهیم بود، ولی اگــر منظور از نظام 
تشکیالت دیوان ساالر، تشکیالت فشل و ... باشند و  که قصد 
دارند خودشــان را مترادف با نظام و مقــدس بدانند، چه در 
سطح ائمه جمعه، استانداران، رئیس جمهور و ... اما درواقع 
خالف امت اسالمی در حال حرکت و عمل می کنند، بدانیم 
اتفاقاً هدف این است که برای این گروه هزینه زایی کنیم. چرا 
که ما درواقع آن ها را موجب هزینه زایی برای انقالب اسالمی 
می دانیم که باید از راه برداشــته شــوند و از این جهت ما این 
هزینه را هزینه مثبت می دانیم، هرچند اصل هزینه ساز بودن 
یا نبودن را نیــز تعریفی منحرف کننده می دانیــم زیرا مانند 

تعریف از نظام مغشوش و سلیقه ای هست.
باید توجه داشت ما برای نظام و بخش انقالبی درون سیستم 
هزینه ســازی ایجاد نمی کنیم و ســعی می کنیم که با کمک 
آن ها علیه تشــکیالت دیوان ساالرانه و افرادی که آن ها را ضد 
عدالت می دانیم حرکت کنیم. باید توجه داشــت زمانی که 
امــام خمینی حرف از جنگ فقر و غنا می زنند این محدود به 
خارج از مرزها نیســت، بلکه در ایران، در تهران و در ریاســت 
جمهوری و ... جاری و ســاری است و این یک جنگ است و 
جنگی بدون هزینــه وجود ندارد.هر پدیــده ی ضد عدالتی 
که در حالت چه در بازار، چه در ســاختار و ... باشــد، نوعی 
جنگ بی تعارف فقر و غنا بــا محوریت عدالت در معنای عام 
 و ذیل نظام والیت فقیه و با کنشــگری مردم نه جناح و قبیله 

معنا می دهد. 

 در نامه ی اخیر آرمان تهران به گونه ای مطرح شده 
که فرصتی برای پرسش و نقد رهبری وجود نداشته، 
جنبــش عدالت خواه در طی ســال های اخیری که 
دیدار دانشجویی داشــته فرصتی برای اظهارنظر 

شفاف نداشته؟
همین که شــما به عنوان یک رســانه پس از ده روز همچنان 
سؤالی را می پرسید که خالف اصل متن نامه ی ما بوده است، 
نشــان می دهد دقت کامل و کافی را در نامه است، ما در این 
نامه اشاره کرده ایم که بیســت سال از آخرین دیدار دانشجو 
محور در دانشگاه تهران می گذرد و  همه می دانند که رهبری 
هرساله دیدار دانشجویی داشته است، منتهی ما گفتیم که 
در دانشگاه تهران بیست سال است که اتفاق نیفتاده، هرچند 
بعد در دانشــگاه های دیگری چنین دیدارهایی اتفاق افتاده 

است.
تفــاوت این نوع دیدارها که در دانشــگاه و دانشــجو محور 
هستند را عماًل خود رهبری با حضورهای سرزده در دانشگاه 
و گاه به دعوت برخی از تشــکل های دانشجویی پذیرفته اند 
و هردو نوع را تائید کردند.با توجه به چهلمین سال پیروزی 
انقالب اســالمی ما در اردیبهشت امســال از طرف جنبش 
عدالت خواه روســای هر سه قوه را دعوت کردیم که نیامدند 
و حس کردیم که خود مقام معظم رهبری نیز الزم اســت که 
تشــریف بیاورنــد و توضیح بدهند، تحلیل بدهند، تشــریح 

کنند و  تحلیل خودشان را در مسیر چهل ساله بیان کنند.

ادامه در صفحه ۴ 

  سرمقاله

  مثنوی دانشجویی

  صندلی داغ

محمد ودود حیدری
مدیر مسئول

صفحه۳ |  

صفحه4 |  

صفحه4 |  

همین صفحه  و صفحه4 |  

همین صفحه | 

همین صفحه | 

 دانشگاه ماند 
کودتاچی رفت

در گفتگویی با چهره جنجالی و دانشجویی این روزهای 
جنبش  عدالت خواه درباره یک نامه به رهبری؛

 عدالت خواهی ما
  با صدرالساداتی ها 

تفاوت دارد

رد تشکیالت 
سوسیا لیست 
کارگری در 
یک دانشگاه

چند بیت طنز 
دانشجویی

بوفه، سلف و 
زمین ورزشی

سرنهادن پای کوی 

یانکی ها...؟!

 140روز بعد
  خط زمان ۱۶ آذر

صفحه۳ و۲ را بخوانید|  

 ناگفته های تازه قاسم تبریزی از واقعه ۱۶ آذر۱۳۳۲ 

تقابل عدالت و 
انصاف در ماجرای 

امالک ده ونک

   عکس نوشت

مرزعدالت خواهی؛ ۶۵ سا ل بعد

در گفتگوی تفصیلی »دانشجویان« با دبیر مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه تهران مطرح شد؛
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مثنوی دانشجویی

بوفه و سلف و زمین ورزشی
چهره ها پاک و موجه، ارزشی!

گفتم این جا عشق و حالم کامل است
زود فهمیدم خیالی باطل است
هست دانشگاه تهران بی قیاس

دارد از بهر خودش کلی کالس
هست این جا شعبه ای از کمبریج

البته با مردمانی گیج و ویج
درس می خوانم مهندس می شوم

در همین واحد مدرس می شوم
می نمایم در همین جا ازدواج
گیرم از دانشجویان خود خراج

صبح با سرویس دولت می رسم
با کالس و با ابهت می رسم
خانه های سازمانی آخ جان

پول های آن چنانی ، آخ جان
مدتی بگذشت شیرم موش شد

ذوق و شوق اندر دلم خاموش شد
چون همه ساز جدایی می زنند

حرف رفتن جابه جایی می زدند
دیدم این جا فکر عهد ماضی اند

بچه ها از رشته شان ناراضی اند
حرف از تغییر رشته می زدند

هرچه می گفتیم زشته، می زدند
معتقد بودند کوشش کافی است

سرنوشت ما همه عالفی است
کم کمک ما هم پشیمان می شدیم
آن چه آنان می شدند آن می شدیم

با نفیر خنده سر می شد کالس
ساده می گویم، دو در می شد کالس

نیم ساعت رفته آید زمزمه
جمله خسته نباشید از همه

عده ای چشمک چرانی می کنند
عده ای هم نعره هایی بس قوی

می کشند و خب به قول مولوی:
"هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش"

عباس احمدی
شاعر و طنز پرداز

ویژه ۱۶ آذر
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اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل از چالش عدالت خواهی جنبش دانشجویی  بعد از ۱۶ آذر ۱۳۳۲گفتند
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 دانشگاه

ســیر اتفاقات و تحوالتی که از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۶ آذر سال ۳۲ 
بر ایران رفت می تواند چراغ راهی باشــد برای آنکه ما بتوانیم تحلیل 
صحیحی از مناســبات سیاسی و تاریخی کشــورمان داشته باشیم. 
در ادامه ســعی بر آن شــده این مقطع زمانی از تاریخ کشورمان را به 

صورت تایم الین بررسی کنیم.

 موفقیت کودتا
 دستور کودتا از طرف چرچیل )نخست وزیر وقت انگلستان( و آیزنهاور )رئیس جمهور 
وقت آمریکا( صادر شد. رمز عملیات »آژاکس« بوده است. مصدق و یارانش توسط 
سرلشگر زاهدی که سردسته کودتاچیان و منصوب شاه به مقام نخست وزیر بود، 
دستگیر و روانه زندان شدند. سال ها بعد مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه دولت 

کلینتون در یک سخنرانی رسمی اعتراف کرد: »در سال ۱95۳ میالدی آمریکا نقش 
موثری در تربیت دادن براندازی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت 

}آمریکا{ معتقد بود که اقداماتش به دالیل استراتژیکی موجهند.«

 اولین اعتراض دانشگاه 
علی رغم اینکه یک بار و چند روز بعد از کودتا و در 

اوایل شهریور ماه دانشجویان اقدام به تظاهرات کرده 
بودند روز ۱۶ مهر ماه مصادف با ۲9 محرم از طرف 
دانشجویان و البته همراهی بازاریان برای اعتصاب 

گسترده به نشانه اعتراض به استبداد حاکم و سرنگونی 
دولت مصدق، انتخاب شد. 

اسامی شهدا
درحالی که سه تن از دانشجویان دانشکده فنی در درگیری های روز 
گذشته جان دادند، پزشکی قانونی علت فوت این سه نفر را گزارش 
داد: » ۱- 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. ۲- شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر به علت زخم 

سرنیزه فوت کرده است. ۳- 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.«

 سه قطره خون برای نیکسون
درحالی که دانشگاه ها و کشور همچنان ملتهب و تحت تاثیر جریانات ۱۶ آذر بود و دانشجویان به 
مناسبت سوم شهدای دانشجو به دنبال برگزاری تظاهراتی در دانشگاه بودند، نیکسون به همراه 
همسر و هیات همراه وارد تهران شدند. در این میان یکی از مجالت منتقد دولت در سرمقاله خود 

تحت عنوان »سه قطره خون« نامه ای سرگشاده 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 آیند گوسفند یا گاوی را قربانی می کنند و بعد 
از آن خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمریکا نوشت: »آقای نیکسون وجود شما آنقدر گرامی و عزیز 

بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.« 

دکتری افتخاری به نیکسون
نیکسون در روز سوم و پایانی سفرش به ایران پای به دانشگاه تهران 

گذاشت. همان جایی که چند روز قبل دانشجویان را به رگبار بستند. جو التهاب 
و حکومت نظامی به گونه ای بود که ادارات، بانک ها، مدارس، شهربانی 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.
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از  جمعی  اقدام  از  دهه  شش  از  بیش 
نیکسون  حضور  به  اعتراض  در  دانشجویان 
می گذرد،  آمریکا(  وقت  رئیس جمهور  )معاون 
اقدامی که منجر به شهادت سه تن از دانشجویان 
دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. همین مسئله 
بهانه ای برای گرامی داشت ۱۶ آذر هرسال شده 
توجه  با  دانشجویی  میزگردهایی  و  برنامه ها  و 
برگزار  اجتماعی  و  سیاسی  روز  موضوعات  به 
آذر   ۱۶ دانشجویی  بدنه  امسال  اما  می شود؛ 
متفاوتی را پشت سر می گذارند، بدنه اجتماعی 
عدالت خواهی  مبانی  ذیل  تازه ای  مسائل  درگیر 
شده است، موضوعی که پای دانشجویان را فراتر 
از دانشگاه گذاشته است و حضور در خرابه های 
ده ونک و همراهی کارگران هفت تپه از مصادیق 
بارز می تواند باشد. البته مدت ها است که تعاریف 
متفاوتی در حوزه عدالت خواهی در بین جریانات 
که  می شود  دست به دست  دانشجویی  مختلف 
همین  به  است،  کرده  ایجاد  نیز  را  خود  حواشی 
خاطر به سراغ دو تن از فعاالن سابق دانشجویی 
رفتیم، عماد بهاور مسئول شاخه جوانان و عضو 
دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و مهدی بلوکات 
دبیر تشکیالت سابق اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویان مستقل در این میزگرد ما را همراهی 

کرده اند.

  عماد بهاور: فهم عدالت بدون فهم آزادی 
دشوار است

سیاسی  مختلف  طیف های  که  است  چندی 
حول مسئله عدالت خواهی صحبت کرده و هرکدام 
عدالت خواهی را از دید خود تعریف می کنند. این 
موضوع بین فضای دانشجویی هم دغدغه شده 

است؛ تعریف شما از عدالت خواهی چیست؟
فهم عدالت بدون فهم آزادی دشوار است. هر دو مفهوم 
عدالت و آزادی، به مسئله »توزیع« اشاره دارند: توزیع برابر 
برابر و منصفانه ثروت یا بهتر بگوییم،  و منصفانه. توزیع 
است.  عدالت  همان  ثروت،  کسب  برای  برابر  فرصت های 
از طرفی هم توزیع برابر و منصفانه قدرت یا بهتر بگوییم، 
فرصت های برابر برای کسب قدرت، همان آزادی است. ریشه 
توزیع نابرابر، استبداد است. استبداد هم آزادی را از مردم 
می گیرد و هم عدالت را. استبداد منشأ استعمار هم هست. 
یک حکومت فردی وغیرمردمی برای بقای خود به جای 
اتکا به مردم به هر کشور خارجی باج می دهد؛ بنابراین، گام 
اول دموکراسی خواهی است تا شرایط توزیع برابر قدرت و 
آزادی فراهم آید. در چنین شرایطی، آزادی بیان و مطبوعات، 
مشارکت و نظارت شهروندان، موجب شفافیت شده و جلوی 
فساد و رانت را می گیرد. گردش آزاد اطالعات و افزایش آگاهی 
عمومی امکان دستیابی به فرصت های کسب ثروت و درآمد 

را برای تمام شهروندان فراهم می کند.

 بلوکات: عدالت الزاماً برابر طلبی نیست
 آقای بلوکات، ۶5 سال از ۱۶ آذر سال ۳۲ می گذرد 
اما هنوز بسیاری معتقدند که جنبش دانشجویی 
عدالت خواهی  از  دقیق  مفهومی  به  نتوانسته 

برسد، نظر شما در این رابطه چیست؟

مفاهیم نظری مثل عدالت خواهی، آزادی خواهی و حتی 
رفاه و تعالی و پیشرفت و توسعه ریشه در جهان بینی و مبانی 
فکری و اعتقادی افراد و گروه ها و جریانات دارد و جنبش 
دانشجویی از بدو شکل گیری این گونه نبوده که طیف های 
مختلف آن نگاه یکسانی به مفاهیم و مبانی نظری داشته 
باشند، بلکه گروه های مختلف با توجه به جهان بینی خود 
تعریفشان از عدالت، آزادی و توسعه و پیشرفت، معنویت 
و ... با یکدیگر متفاوت بوده است. به طور مثال افرادی که 
دیدگاه های نزدیک به مارکسیسم را داشتند نگاهشان به 
موضوع عدالت نگاه برابری طلبانه بوده به این معنی که باید 
بهره مندی های مساوی از موضوعات مادی و عدالت برای 
همگان وجود داشته باشد، در مقابل افرادی که دیدگاه های 
اصالت  عدالت  به  اساساً  داشتند  را  لیبرالیسم  به  نزدیک 
نمی دادند و می گفتند باید آزادی اصالت داشته باشند و 
برقراری عدالت از نتایج تحقق آزادی است، در مقابل جنبش 
دانشجویی مسلمان که از همان بدو تأسیس دانشگاه ایجاد 
می شود دغدغه اصلی اش عدالت و آزادی، رفاه و توسعه و ... 
نبوده؛ بلکه همه آن ها را ذیل مکتب اسالم تعریف می کرد و 
این اختالف نظرها هنوز نیز ادامه دارد و این ضعف جنبش 
دانشجویی هم نیست که به وحدت نظری درباره مفاهیم 
مختلف نرسیده اند بلکه طبیعت تنوع دیدگاه ها است که در 

دانشگاه از روز اول وجود داشته است.
با این حال نکته حائز اهمیت این است که تفوق و غلبه 
از بدو تأسیس نهاد دانشگاه در کشورمان تا امروز با کدام 
یک از این جریان ها بوده است؟ به عبارت دیگر مناقشه اصلی 
بر سر آن است که آیا آن جریانی که نگاهش به عدالت و 
سایر موضوعات برآمده از مکتب لیبرالیسم بوده و اساساً 
اصالت را به آزادی می دهد یا جریان دانشجویی مسلمان و 
یا هر جریان دیگری غلبه اصلی را در دانشگاه داشته است؟ 
که مجموع بررسی ها بنده به این نتیجه رسیدم که حتی 
افرادی که جریان دانشجویی مسلمان را جریان مناسبی در 
دانشگاه ها نمی دانستند آن ها هم اذعان داشتند که غلبه در 
این زمینه با جنبش دانشجویی مسلمان بوده است البته 
درباره چرایی این مسئله نیازمند بحث دیگری هستیم و 
شاهد آن نیز ظهور و اثرگذاری انجمن های اسالمی و از 
همه مهم تر پیروزی انقالب اسالمی و قرار گرفتن دانشگاه ها 
و جنبش دانشجویی در جریان پیروزی انقالب از سال 42 
به بعد و شکل گیری دانشجویان پیرو خط امام است. قرائت 
و برداشتی که جنبش دانشجویی مسلمان از عدالت دارد 

بیشتر می تواند محل بحث قرار بگیرد.
انجمن های  معنای  به  مسلمان  دانشجویی  جنبش 
اسالمی اعم از دفتر تحکیم وحدت یا انجمن اسالمی مستقل 
و سایر تشکل های دیگر به لحاظ خاستگاه فکری و مبانی 
نظری اختالف نظری در ارتباط با عدالت ندارند بلکه همه 
آن ها عدالت را به عنوان یکی از آرمان های تعریف شده در 
چارچوب نظری گفتمان انقالب اسالمی می دانند و در این 
گفتمان نیز عدالت با عدالتی که در مارکسیست و لیبرالیسم 
وجود دارد، متفاوت دارد چرا که مارکسیست ها عدالت را 
برابر طلبی می دانند و معتقدند همه افراد باید به طور یکسان 
از ثروت های موجود در کشور استفاده کنند در حالی که در 
گفتمان انقالب اسالمی عدالت به این معنی است که هر 
شی و فردی باید در جایگاه خود تعریف شود و الزاماً برابر 
طلبی نیست لذا در مفهوم جنبش دانشجویی مسلمان با 

هم اختالف نظر ندارند.

 بهاور: نمی توان عدالت خواه بود اما دموکراسی 
خواه نبود

صدر  عدالت خواهی  مدل  یک  روزها  این 
الساداتی و یک مدل هم از منظر کسانی وجود 
دارد که عدالت خواهی را با مسئله آزادی تحلیل 

می کنند. تحلیل شما در این باره چیست؟
جنبش عدالت خواهانه حتماً باید جنبش ضداستبدادی 
هم باشد؛ نمی توان عدالت خواه بود اما دموکراسی خواه نبود. 
هیچ نظام استبدادی، عادالنه نخواهد بود. البته اگر تعریف 
عدالت را توزیع برابر فقر بدانیم نه ثروت، ممکن بود برخی از 
نظام های کمونیستی عدالت خواه به شمار می آمدند؛ شاید کل 
جامعه به صورت برابر فقیر خواهد بود و از رفاه و رشد اقتصادی 
خبری هم خبری نبود. گرچه کشورهای کمونیستی حتی در 
توزیع فقر هم عادالنه رفتار نکردند. اعتراض دانشجویی در 16 
آذر 32 یک جریان ضد استبدادی بود. جنبش دانشجویی 
از دل نهضت ملی و در اعتراض به کودتا شکل گرفت. آن 
روزها مسئله استبداد از استعمار جدا نبود. آن دو، یکدیگر را 
تقویت می کردند. استعمار آمریکا و انگلیس پایه های استبداد 
با تقویت می کرد و استبداد هم زمینه های نفوذ و سلطه هرچه 
بیشتر استعمار را. در هر صورت، بیشتر از آنکه بحث فقر و 
بی کاری مطرح باشد، مسئله استبداد و استعمار مطرح بود. 
مبارزه با فقر از راه مبارزه با استعمار، بعدها متأثر از گفتمان 
چپ بین الملل فراگیر شد. چپ ها آزادی و دموکراسی را 
از  بسیاری  اما  بورژوازی می دانستند؛  به  متعلق  و  لوکس 
جریان های سیاسی به تدریج متوجه شدند که مسئله اصلی 
استبداد است و حذف دستگاه استبداد شاه در دستور کار 

انقالبیون قرار گرفت.

 بلوکات: اختالف نظرها درباره مسیرهای تحقق 
عدالت است

 اآلن چند دستگی بین جریانات دانشجویی 
در تحقق عدالت خواهی وجود دارد که از جمله 

آن می توان به جریان صدرالساداتی، تشکل های 
اصالح طلب و ... اشاره کرد، نظر شما درباره این 

تشدد تعاریف چیست؟
آنچه را که اآلن می بینیم تشدد و اختالف نظر در جنبش 
در ارتباط با مسیرهای تحقق عدالت است و از ابتدای انقالب 
نیز بین پیروان خط امام اختالف نظر وجود دارد و همان ابتدا 
نیز چند دیدگاه اصلی در حاکمیت در این خصوص مطرح 
بود که یک دیدگاه هاشمی رفسنجانی و همفکران آن در 
جریان راست سنتی پیگیری می کردند در مقابل افرادی مانند 
 مهدی کروبی و میرحسین موسوی در جریان چپ سنتی قرار 
داشته اند البته مبانی همه آن ها در عدالت خواهی یکسان 
بود ولی مسیرهای تحقق آن با هم متفاوت بود و همین 
اتفاق در چند سال گذشته تا امروز در جنبش دانشجویی 
نیز وجود داشته است. به طور مثال یک بخشی معتقدند که 
عدالت خواهی جریان دانشجویی به این است که یک مبارزه 
صریح و عیان و آشکار با مظاهر بی عدالتی و فساد داشته باشیم 
و در این مسیر نیز نباید هیچ گونه مالحظه و مصلحت اندیشی 
و در نظر گرفتن شرایط به معنای متعارف وجود داشته باشد 
و برخی نگاهشان این است که باید مسئله مبارزه با فساد 
را مطرح کنند ولو اینکه ممکن است منجر به این شود که 
بخشی از اعتماد مردم نسبت به حاکمیت سلب شود اما در 
نهایت این کار به نفع حکومت است؛ دیدگاه دیگری که در 
جریان دانشجویی وجود دارد این است که می گوید باید 
شرایط و مالحظات را در نظر گرفت و نوع پیگیری عدالت 
نباید به سمتی برود که بسترهای سوءاستفاده دشمنان و 
جریان اپوزیسیون داخل و خارج را داشته باشد و پیگیری 
مصداقی مبارزه با فساد وظیفه جنبش دانشجویی نیست 
بلکه دادگاه های صالحه باید این کار را کنند و تنها باید 
در بحث شاخص ها و کلیات عدالت حرکت کنیم. اختالف 
نظر در مسیر تحقق عدالت نیز یکی از ریشه های مهم آن 
به خاطر ناکامی های مهمی بود که جریان دانشجویی در 
مسیر تحقق عدالت از بدو تأسیس دانشگاه تا امروز داشته 

است. به عبارت دیگر چون یک تجربه و کارنامه موفقی در 
بحث عدالت خواهی وجود نداشته هر کسی تصور می کرد که 
مسیری که خود و جریانش پیگیری می کند، درست است؛ 
البته در مواردی که بعضاً موفقیت هایی وجود داشته و یا در 
نقطه مقابل شکست هایی وجود داشته جریان دانشجویی به 
اتفاق نظر می رسد به طور مثال اینکه به شکل خاص ایراد 
اتهامی به یک شخص در ارتباط با مسیر عدالت خواهی داشته 
باشند چون درگذشته منجر به این شد که اعضای تشکل های 
دانشجویی شاکی خصوصی پیداکرده و بازداشت شوند، اآلن 
می بینیم که در این مسیر اتفاق نظر وجود دارد و تشکل ها 
حواسشان است که اگر در ارتباط با اشخاص حرفی می زنند، یا 
حرف مستدل باشد و در غیر این صورت از رفتن به سمت یک 
شخص خاص خودداری می کنند و این درس هایی است که از 
تجربیات گذشته گرفته اند. درکل در بین جریان دانشجویی 
مسلمان در بحث مسیرهای تحقق عدالت خواهی است، چند 
دستگی وجود دارد و دلیلش نیز عدم وجود الگوی مشخص 

در این زمینه است.

 بهاور: فضای دانشگاه در دهه نود همراه با رکود 
و بی عالقگی بود

برخی  هستیم  شاهد  اخیر  سال  یک  طی 
اجتماعی  مسائل  به  دانشجویی  جریانات  از 
هفت تپه،  ونک،  ده  ماجرای  پیداکرده اند،  ورود 
مشکالت  درباره   9۶ سال  ماه  دی  اعتراضات 
اقتصادی و... از نمونه های آن است؟ به نظر شما 
چقدر این اعتراضات و حضور دانشجویان در این 

زمین ها می تواند مؤثر باشد؟
در هر صورت، درنتیجه سیاست های حاکمیتی، فضای 
دانشگاه ها در دهه نود همراه با رکود و بی عالقگی دانشجویان 
به  این بی عالقگی  از  بود. بخشی  فعالیت های سیاسی  به 
حوادث 88 و سرخوردگی دانشجویان از پیامدهای آن جریان 
بازمی گشت. دانشجویان شاید در حال حاضر بیشتر عالقه مند 

باشند تا در حوزه های فرهنگی و صنفی فعالیت کنند، یا 
موضوعات اجتماعی و زیست محیطی را دنبال نمایند.

و خارجی  داخلی  فشارهای  از  ناشی  اقتصادی  بحران 
با این بحران ها،  به دولت و ناکارآمدی دولت در مواجهه 
و  است  آورده  پدید  را  اجتماعی  اعتراضات  زمینه های 
رادیکال  و  دانشجویان که همیشه سعی در طرح صریح 
مطالبات مردمی داشتند، این بار نیز بلندگوی طبقه فقیر و 

ضعیف جامعه می شوند.
با این حال می دانیم که با اینکه مسائل کشور در حال 
دارند.  سیاسی  راه حل های  اما  هستند  اقتصادی  حاضر 
این گونه است که حتی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی نیز 
در اندک زمانی رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد؛ اما 
تجربه نشان داده هرچقدر دانشجویان به سمت فعالیت های 
حرفه ای سیاسی چه در نقش پوزیسیون و چه در نقش 
اپوزیسیون کشیده شوند بیشتر دچار آسیب می شوند؛ هم 
به لحاظ روابط فی مابین خودشان و هم به لحاظ امنیتی. 
و  بخشی  آگاهی  قالب  در  باید  دانشجویی  فعالیت های 
فعالیت های آموزشی و ترویجی حول مسائل اجتماعی و 
سیاسی باشد و به ارتقای فردی دانشجویان بیانجامد تا 
برای فعالیت های حرفه ای تر بعد از فارغ التحصیلی آمادگی 
الزم را کسب کند. البته می توان تحلیل دیگری هم از فضای 
فعالیت تشکل های دانشجویی نیز طی دهه های مختلف 
ارائه داد تا انقالب 57، بخش عمده مبارزات دانشجویی به 
سمت فعالیت های چریکی و مسلحانه تمایل پیدا کرد. بعد از 
انقالب و به ویژه پس از انقالب فرهنگی، انجمن های اسالمی 
به عنوان نماینده رسمی حکومت عهده دار تثبیت هژمونی 
ایدئولوژی حاکم در دانشگاه ها بودند. این وضعیت تا چند 
سال پس از درگذشت رهبر فقید انقالب ادامه داشت اما 
چون اکثر اعضای انجمن های اسالمی و دفتر تحکیم وحدت 
به چپ اسالمی خط امامی گرایش داشتند، به تدریج بافاصله 
گرفتن این جناح از هسته مرکزی قدرت، آن ها نیز در قامت 

منتقد و مخالف وضعیت موجود ظاهر شدند.

 میزگرد

بهاور: نمی توان عدالت خواه بود اما 
دموکراسی خواه نبود 

بلوکات: غلبه قرائت عدالت 
 با جنبش دانشجویی مسلمان

 بوده است

 چالش عدالت خواهی ۶ دهه بعد از ۱۶ آذر ۳۲ در میزگرد »دانشجویان« 
با عماد بهاور و مهدی بلوکات؛



۳    شماره ۷۱  هفته دوم آذر ماه ۹۷

  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

 دانشگاه

 اولین اعتراض دانشگاه 
علی رغم اینکه یک بار و چند روز بعد از کودتا و در 

اوایل شهریور ماه دانشجویان اقدام به تظاهرات کرده 
بودند روز ۱۶ مهر ماه مصادف با ۲9 محرم از طرف 
دانشجویان و البته همراهی بازاریان برای اعتصاب 

گسترده به نشانه اعتراض به استبداد حاکم و سرنگونی 
دولت مصدق، انتخاب شد. 

 تحکیم روابط 
درحالی که روابط ایران و آمریکا  یکی از عوامل کودتا به مثابه دو 

دوست تعریف می شد، انگلستان  عامل دیگر کودتا- هم دست دوستی 
خود را به سمت ایران دراز کرد. آنتونی آیدن، وزیر امور خارجه 

انگلستان پنجم آبان در مجلس عوام این کشور عالقه دولت بریتانیا 
برای بهبود روابط بین دو کشور را اعالم کرد. 

 دومین اعتصاب دانشگاه
از اوایل آبان ماه  خبرهایی مبنی بر اعتصابی مجدد در سطح شهر شنیده 

می شد. در این بین دادگاه محاکمه مصدق هم بی تاثیر نبود. هماهنگی 
میان بازار و دانشگاه برای بار دوم باعث شد ۲۱ آبان اعتصابی فراگیر 

پایتخت را تحت تاثیر قرار دهد. البته دو روز قبل هم درگیری ها و 
ناآرامی هایی در اعتراض به دولت وقت در تبریز انجام شده بود. 

 اعالم تحکیم ایران و انگلستان
سه  سال حبس نتیجه رای دادگاه نظامی مصدق در سوم آذرماه بود. همچنین دنیس رایت، 
کاردار سفارت انگلیس همان روز به تهران آمد. دولت سرلشگر زاهدی در اطالعیه ای اعالم 
کرد: »تجدید مناسبات ایران و انگلیس در ساعت معینی در تهران و لندن منتشر می شود.« 

رئیس جمهور آمریکا هم اعالم کرد که تمام تالش خود را برای پیوند دوباره ایران و بریتانیا به کار 
خواهد بست. نهایتا سرلشگر زاهدی در پیامی خطاب به مردم ایران اعالم کرد: »دولت تصمیم 

گرفته با تجدید روابط با انگلیس اختالفات موجود را با رعایت کامل قانون ملی شدن صنعت نفت 
حل کند.« و بعد از آن روز چهارم آذر به عنوان سالروز تجدیدروابط ایران و انگلستان اعالم شد.

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 ۱8 

آذرماه به تهران می آیند و اقامت سه روزه ای در ایران خواهند 
داشت 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.« 

 موج سوم اعتراضات دانشگاه
 تجدید رابطه با انگلستان و اعالم سفر نیکسون به ایران باعث شد 
که اعتراضات دانشجویان حاال به اوج خود برسد. روز چهاردهم آذر 

تظاهرات هایی به صورت پراکنده در مقابل هر دانشکده دانشگاه تهران 
صورت گرفت؛ تظاهرات هایی که شاید 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 رسید، به طوری که اوضاع غیرعادی شد و تعداد 
بازداشت شدگان و مجروحان افزایش پیدا کرد. 

و روز واقعه
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 

۱0 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 تا اعتراضات فروکش کند. از طرفی 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.

5 آذر ۱۴ آذر ۱۶ آذر

جنبـش دانشـجویی ایـران اگـر چـه بـا سـقوط 
دیکتاتـوری بیسـت سـاله شـکل گرفـت، اما بـا آغاز 
نهضـت ملی شـدن صنعـت نفت در ۱32۷ تـا ۱33۰ با 

محتـوای ضـد اسـتعماری، باالخـص روحیـه ضـد انگلیسـی آغاز شـد.
پایـان قـرارداد شصت سـاله دارسـی اگـر چـه در سـال ۱۹33 بـا توطئـه 
برنامـه حماقـت انجـام شـد امـا قـراردادی جدیـد و ذلت بارتر توسـط سـید 
حسـن تقـی زاده در جایـگاه وزیر دارایی و محمدعلـی فروغی در رأس کابینه 
بسـته شـد؛ امـا نـه تنهـا آن قرارداد از سـوی ملت پذیرفته نشـده بـود بلکه 

تقـی زاده اعتـراف نمـود کـه در عقـد قـرارداد او عنصـر فعال بوده اسـت.
بـه هـر صـورت دو جریـان ملـی و اسـالمی وارد مبـارزه شـدند؛ اگـر چه 
جریـان مذهبـی در سـطح جهان اسـالم دغدغه پیروزی و سـلطه صهیونیزم 
بین المللـی به عنـوان یـک پـادگان و پایـگاه در قلـب جهـان اسـالم را بنام 
دولـت جعلـی اسـرائیل داشـتند؛ امـا نفی سـلطه اجنبـی بر ملـت و مخازن 
مملکـت هـم بـه لحاظ اعتقادی و هم سیاسـی اهمیت ویژه داشت.سـال های 
۱32۷ تـا ۱32۹ جـو جامعـه انقالبـی، پرشـور و پرتـالش اسـت و از سـوی 
دیگـر حاکمیـت، رجـال وابسـته و اسـتعمار انگلیس و در این میان اسـتعمار 
نـو آمریـکا مترصـد فرصـت بـود. ولـی کل مملکت از دانشـگاه، بـازار و متن 
جامعـه روح سلحشـوری و جنبـش داشـت. خصوصـاً جریان چـپ با گرایش 
بـه اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالیسـتی، مخالف ملی شـدن صنعت نفت 
بودنـد و مدعـی منافـع ویـژه برای شـوروی در شـمال همچون جنـوب برای 
انگلیـس بود.ملـی شـدن صنعـت نفت پـس از اعـدام دو مانع هژیـر، رزم آرا 
و انـزوای حسـین اعـال در روز آخـر اسـفند ۱32۹ در مجلـس شـورای ملـی 
تصویـب شـد. بـاروی کار آوردن دولـت ملـی از درون نهضـت ملـی شـدن 
صنعـت نفـت و موانعـی کـه انگلیـس و دربار پدیـد آورده بود باعـث فعال تر 
شـدن جامعـه گشـت. اگـر چه در برخـی از احزاب و رجال غفلت از اسـتعمار 
جدیـد و پیونـد حفـظ منافـع میان انگلیـس و آمریکا پدید آمـده بود.در طی 
دو سـال ۱33۰ تـا ۱332 علی رغـم فـراز و نشـیب و مهربانـی و نامهربانـی 
درون نهضـت، بـا توطئـه ایاالت متحـده و انگلیـس زمینه های یـک کودتای 
نادرسـت و ناشایسـت بـه نـام عملیات آژاکس شـکل گرفـت و در 28 مرداد 
۱332 نهضـت پربـار و پرشـور و پرفـراز و نشـیب ملـی شـدن صنعت نفت به 

شد. کشـانیده  شکست 
کودتـای ننگیـن آمریکایی انگلیسـی 28 مرداد ۱332 بازگشـت سـایه 

شـوم اسـتعمار تاریک تـر و وحشـتناک تر و خطرناک تـر از گذشـته 
شـد. اگر در آن روزگاران دراز فقط یک متجاوز و غارت گر تسـلط 

بـر جامعـه و حکومـت داشـت اینـک قـدرت جدیـدی بـا توان 
بیشـتر و برنامه هـای درازمدت تـر بـه میـدان آمد.

انگلیـس،  انگلیـس، آمـدن سـفیر  بازگشـایی سـفارت 
تعییـن متـن اعالمیه مشـترک حکومـت شاهنشـاهی ایران 
بـا علیاحضـرت ملکـه انگلیـس، برقـراری روابـط سیاسـی، 
حـل اختـالف مربـوط بـه نفـت، مالقـات هندرسـون بـا 

جـاری(،  امـور  در  مذاکـرات  و  مفتـاح)۱332/۰6/2 
بـا  هندرسـون  لـوی  مالقـات 

فضـل اهلل زاهـدی نخسـت وزیر 
نظامـی)۱332/6/4( و مالقات 

و  آمریـکا  سـفیر  بـا  دوم 
 )۱332/6/۹( نخسـت وزیر 
و یادداشـتی کـه انتشـار 
و  یافـت)۱332/6/۱۰( 

نهایـت نامـه زاهـدی بـه دوایـت آیزنهـاور در )۱332/6/۱۱(؛ زمینـه نـه تنها 
نفـوذ کـه حضـور آمریـکا بـر ارکان مملکـت را بعـث شـد.

 امـا در ۱332/6/2۵ هندرسـون در مقـام سـفیر آمریـکا بـه دولـت ایران 
اطـالع داد طـرح جدیـدی بـرای حـل مسـئله نفـت تهیـه شـده کـه در آن 
تقاضـای غرامـت از ایـران حـذف شـده اسـت؛ امـا در طـی ماه هـای مهر تا 
آبـان تـا اوایـل آذر عضـو مکـرر مقامـات آمریکایـی ادامه دارد کـه پرداخت 
بـه آن نیـاز بـه زمـان بیشـتری کـه از حوصلـه ایـن مقالـه خارج می باشـد.

در ۱332/۷/2۵ هربـرت هـورد مشـاور وزارت خارجـه آمریـکا در پـی 
مذاکـرات خـود بـا معـاون سـوخت انگلسـتان وارد ایـران شـد و در 2۹ مهر 
دیدار مجدد هندرسـون با زاهدی، و در 2 آبان تشـکیل کمیسـیون مشـاوران 
نفـت در وزارت امـور خارجـه و فعـال شـدن دکتر علی امینـی در جایگاه وزیر 

دارایـی کـه در آذرمـاه بـا ایـن رونـد اوضـاع به شـکل دیگـری درمی آید.
 بعـد از بسـته شـدن قـرارداد بـا اعتـراض ۱۱ اسـتاد دانشـگاه مصاحبه و 
بیانیـه آیـت اهلل سـید ابوالقاسـم کاشـانی در اعتراض بـه این قـرارداد مواجه 
می شـویم. در ۱332/۹/۱4 تظاهرات دانشـجویان در دانشـگاه در ساعت ۱۰:۱۵ 
آغـاز می شـود کـه توسـط فرمانـدار نظامـی سـرکوب و ۱3 نفـر دسـتگیر و 

راهـی زندان شـدند.
امـا ایـن تظاهرات از دانشـگاه تهران به دانشـکده فنی کشـیده شـد. بعد 
از آن تیرانـدازی آغـاز و مطبوعـات اعـالم نمودنـد که 3 نفر مجـروح و ۱۷ نفر 
دسـتگیر شـدند. در روز بعـد دستگیرشـدگان را 3۰ نفـر اعـالم نمودنـد. این 

تظاهـرات بـر ضد آمریـکا و انگلیـس به عنوان اسـتعمارگران بود.
اگـر چـه به ظاهر دانشـگاه آرام شـد، امـا نیروهای نظامی بر اوضاع مسـلط 
شـدند و در یـک حملـه بـه تظاهرکننـدگان 3 دانشـجو؛ مصطفی بـزرگ نیا، 
شـریعت رضـوی، احمـد قندچـی به شـهادت رسـیدند.این در حالـی بود که 
رسـانه ها ورود قریب الوقـوع ریچـارد نیکسـون معاون رئیس جمهـور آمریکا 
بـه ایـران را اعـالم نمودنـد. در حقیقـت ایـن قربانیـان در اعتـراض به سـفر 

نیکسـون و تجدیـد رابطـه ایران و انگلیس به شـهادت رسـیدند.
در ۱332/۹/۱8 نیکسـون وارد تهران و مورد اسـتقبال قرار گرفت. اگر چه 
حضـور نیکسـون یک سـفر عادی نبود امـا در خـالل آن برنامه هایی همچون 
مالقات با رئیس مجلس سـنا و حتی تمدید مأموریت لویی هندرسـن سـفیر 

آمریـکا در ایـران کـه به پایان رسـیده بود، گنجانده شـده بود!
از ۱332 تا 22 بهمن ۵۷ روند جنبش دانشجویی ما علی رغم 
سلطه آمریکا و انگلیس، حکومت نظامی، تأسیس ساواک، 
کارنامه ساواک و حضور افزون از 6۰ هزار مستشار آمریکایی 
در جای جای قدرت و حکومت و تصمیم گیری در کنار 
جریان های فراماسونری یا تشکیالت الینز، روتاری، گروه 
صلح، جمعیت تسلیح اخالقی، جمعیت حکومت جهانی، 
اصل 4 ترومن و تشکیالت دیگر خصوصاً دفتر اطالعات 
سفارت آمریکا که مرکز فعالیت سازمان سیا در ایران و 
حتی منطقه گردید و گسترش عمق ابعاد مبارزات ملت با 
استعار نو و فرا نو، از ابعاد عمیق تر، وسیع تر و گسترده تری 
برخوردار شدند.جنبش دانشجویی علیه امپریالیسم 
غرب، استعمار شرق و غرب، سلطه جویی 
آمریکا و حضور عناصر سازمان سیا 
و همکاری تنگاتنگ سیا، موساد، 
با ساواک  اینتلیجنس سرویس 
 برای سرکوب هر چه بیشتر ملت

 فعالیت می کرد.

باشند تا در حوزه های فرهنگی و صنفی فعالیت کنند، یا 
موضوعات اجتماعی و زیست محیطی را دنبال نمایند.

و خارجی  داخلی  فشارهای  از  ناشی  اقتصادی  بحران 
با این بحران ها،  به دولت و ناکارآمدی دولت در مواجهه 
و  است  آورده  پدید  را  اجتماعی  اعتراضات  زمینه های 
رادیکال  و  دانشجویان که همیشه سعی در طرح صریح 
مطالبات مردمی داشتند، این بار نیز بلندگوی طبقه فقیر و 

ضعیف جامعه می شوند.
با این حال می دانیم که با اینکه مسائل کشور در حال 
دارند.  سیاسی  راه حل های  اما  هستند  اقتصادی  حاضر 
این گونه است که حتی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی نیز 
در اندک زمانی رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد؛ اما 
تجربه نشان داده هرچقدر دانشجویان به سمت فعالیت های 
حرفه ای سیاسی چه در نقش پوزیسیون و چه در نقش 
اپوزیسیون کشیده شوند بیشتر دچار آسیب می شوند؛ هم 
به لحاظ روابط فی مابین خودشان و هم به لحاظ امنیتی. 
و  بخشی  آگاهی  قالب  در  باید  دانشجویی  فعالیت های 
فعالیت های آموزشی و ترویجی حول مسائل اجتماعی و 
سیاسی باشد و به ارتقای فردی دانشجویان بیانجامد تا 
برای فعالیت های حرفه ای تر بعد از فارغ التحصیلی آمادگی 
الزم را کسب کند. البته می توان تحلیل دیگری هم از فضای 
فعالیت تشکل های دانشجویی نیز طی دهه های مختلف 
ارائه داد تا انقالب 57، بخش عمده مبارزات دانشجویی به 
سمت فعالیت های چریکی و مسلحانه تمایل پیدا کرد. بعد از 
انقالب و به ویژه پس از انقالب فرهنگی، انجمن های اسالمی 
به عنوان نماینده رسمی حکومت عهده دار تثبیت هژمونی 
ایدئولوژی حاکم در دانشگاه ها بودند. این وضعیت تا چند 
سال پس از درگذشت رهبر فقید انقالب ادامه داشت اما 
چون اکثر اعضای انجمن های اسالمی و دفتر تحکیم وحدت 
به چپ اسالمی خط امامی گرایش داشتند، به تدریج بافاصله 
گرفتن این جناح از هسته مرکزی قدرت، آن ها نیز در قامت 

منتقد و مخالف وضعیت موجود ظاهر شدند.

خط امامی ها از اواسط دهه 70 با تابلوی جدیدی به نام 
اصالحات به صحنه آمدند و منادی آرمان های جامعه مدنی، 
آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شدند. دفتر 
تحکیم وحدت نیز که یکی از عوامل اصلی روی کار آمدن 
سید محمد خاتمی بود، به تدریج خود را پرچم دار دموکراسی 

خواهی و مطالبات آزادی خواهانه معرفی کردند.
با رادیکال تر شدن اعتراضات دانشجویی و برخوردهای 
امنیتی با دانشجویان، از نیمه دهه 80 فضای رخوت و 
سکوت بر دانشگاه ها حاکم شد و به غیر از تشکل های رسمی 
وابسته به نهادهای حکومتی، فعالیت چندانی در عرصه 
دانشگاه ها دیده نمی شد. این فضا از سال 88 وخیم تر شد 
و تا سال 92 ادامه داشت. با روی کار آمدن دولت حسن 
روحانی، گشایش اندکی درفضای دانشگاهی به وجود آمد 
و تشکل های دانشجویی مجدداً مجوز فعالیت گرفتند؛ اما 
هرگز وضعیت دانشگاه ها به حالت قبل برنگشت. همچنان 
سایه سنگین برخوردهای امنیتی بر سر دانشجویان باقی 
ماند و از طرفی صدور مجوز به انواع تشکل های دانشجویی 
و وجود تکثر و تنوع بسیار تشکل ها، هم موجب از بین رفتن 
انسجام حرکت های فراگیر جنبشی شد و هم با تقسیم منابع 
انسانی، مادی و معنوی بین افراد و گروه های متعدد، انبوهی 
از تشکل های کوچک و ضعیف پدید آمد. این آزادی نسبی در 

دانشگاه ها شاید خود به نوعی سیاستی کنترلی بود.

 بلوکات: در طول ۱۰ سال اخیر جنبش دانشجویی 
نداشته ایم

آقای بلوکات، اگر جریانات دانشجویی به مسائل 
تأثیرگذار  می تواند  کرده اند،  ورود  روز  اجتماعی 

باشد.
در ابتدا برای پاسخ به این سؤال باید بگویم که بین 
جریان دانشجویی و تشکل دانشجویی تفاوت وجود دارد و 
این ها دو ساختار و دو کارکرد متفاوت است و الزاماً جریان 
دانشجویی همان تشکل های دانشجویی نیستند البته بعضاً 
تشکل ها توانسته اند یک جریان دانشجویی را ایجاد کنند 
ولی در بسیاری از موارد نیز این گونه نبوده است. به طور 
مثال پیوستن عموم دانشجویان به جریان منتهی به پیروزی 
انقالب در سال 57 را می توان جریان دانشجویی دانست و یا 
در سال های 59 تا 67 نحوه ورود دانشجویان به جبهه ها را 
به عنوان یک جریان عمومی می بینیم اما اینکه ما یکسری 
تشکل های دانشجویی داریم و بخواهیم اسم آنها را جریان 

دانشجویی بگذاریم، این گونه نیست. 
نتوانسته اند  بلکه هرجایی که تشکل های دانشجویی 
در  را  عمومی  حرکت  یک  خود  آرمان های  راستای  در 
را در آن  اسم آن ها  ایجاد کنند دیگر  دانشجویی  میان 
مقطع نمی توانیم جنبش دانشجویی بگذاریم ازاین رو در 
اخیر ما  اخیر و به خصوص در طول 10 سال  سال های 
دانشجویی  تشکل های  البته  نداریم  دانشجویی  جنبش 
داشتیم ولی اینکه آن ها بتوانند با فعالیت های خود فضای 
دانشجویی کشور را به گونه ای اغنا کنند صرف نظر از اینکه 
انقالب اسالمی بوده یا خیر و در  آن مسیر در راستای 
نهایت منجر به حرکت دانشجویان شوند، هیچ کدام از 
این موضوع خود  بررسی  البته  نبوده اند  تشکل ها موفق 
بحث دیگری است. اآلن تشکل ها فعالیت می کنند و دفاتر 
مختلفی نیز در دانشگاه ها دارند و اعضای بسیار خوبی 
نیز در بین آن ها وجود دارد اما بنا به دالیلی که بخشی 

از آن به خود تشکل ها برمی گردد و بخشی نیز مربوط به 
عوامل اجتماعی و بین المللی و تاریخی است، نتوانسته اند 
منجر به جنبش دانشجویی شوند. درباره مسائل روز مثل 
هفت تپه، گرانی ها و آسیب های اجتماعی نیز باید بگویم 
نکرده اند  ورود  این موضوعات  دانشجویی در  که جریان 
بلکه تشکل های دانشجویی بوده اند اما ورود تشکل ها به 
از  یکی  و  بوده  مهم  بسیار  بنده  نظر  به  موضوعات  این 
حلقه های مفقوده سال های گذشته است چرا که اساساً 
یکی از فلسفه های وجود تشکل های دانشجویی این است 
که زبان گویای مردم و مطالبه گر مردم برای حل مشکالت 
کشور است و این موضوع تنها مختص ایران نیست بلکه در 
سال های اخیر در کشورهای دیگر نیز صدق می کند و مردم 
یکسری مشکالت را دارند و ممکن است سماجت و توان 
کارشناسی برای به سرانجام رساندن مشکالت را نداشته 
باشند و تشکل های دانشجویی نیز این موضوع را به خوبی 
درک کرده اند. معتقدم هر اندازه که تشکل های دانشجویی 
به شکل متعارف وارد بازی های سیاسی نشوند و اگر هم 
دغدغه های سیاسی دارند، دغدغه هایشان از جنس مردم و 
پیگیری مطالبات مردم در عرصه سیاست باشد، توانسته اند 
به وظیفه تاریخی و دینی و انقالبی خود به شکل بهتر عمل 
کرده اند و هم نتیجه بهتری نیز در عرصه میدانی خواهند 
گرفت. وقتی مردم می بینند تشکل های دانشجویی دغدغه 
مردم دارند که نمونه آن را در زلزله کرمانشاه می بینیم 
زمانی که یک گره سیاسی نیز ایجاد می شود، آن زمان 
مردم حرف های آن تشکل دانشجویی را گوش خواهند 
داد. به عبارت دیگر صرف نظر از تکلیف دینی و انقالبی 
در حمایت از مردم و حضور در عرصه های اجتماعی که 
خودش یکی از فلسفه های وجودی تشکل های دانشجویی 
است، آن ها اگر بخواهند پشتوانه اجتماعی خود را باال ببرند 
حتماً مسیر درست آن حضور در عرصه های اجتماعی است 
نه ارتباط با البی های قدرت و ثروت در حالی که متأسفانه 
در برخی از سال ها تشکل های دانشجویی تحت عناوینی 
تعارف  با البی های قدرت و ثروت گره خوردند و بدون 
دولت خاتمی و اتفاق دوم خرداد 76 نیز در این مسئله 
بسیار مؤثر بود و دولت اصالحات و مدیران این دولت به 
دلیل اینکه از بدنه دانشجویی یارگیری کردند و از بدنه 
دانشجویی و تشکل های همسوی آن زمان به عنوان ابزاری 
برای کسب قدرت و جایگزین احزاب سیاسی استفاده کردند 
این موضوع تا چند سال تبدیل به یک بیماری شد که 
تشکل های دانشجویی ارتباط با مدیران و اصحاب قدرت 
را به عنوان دستور کار اولیه خود قرار دادند و همین مسئله 
باعث شد تا در مقطعی از مردم دور شوند البته این ایراد را 
جریان دوم خرداد و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی شروع کرد اما ادامه دهنده آن تنها مختص 
جریانات اصالح طلب نبود و متأسفانه جریان دانشجویی که 
به لحاظ فکری نزدیک به اصولگرایی بود نیز درگیر این 
بیماری شد اما در این سال های اخیر بازگشت به خویشتن 
در تشکل های دانشجویی ایجاد شده و آن هم رفتن به سمت 
مردم است معتقدم یکی از داروهای شفابخش مشکالت 
تشکل های دانشجویی و جنبش دانشجویی روی آوردن 
به حل مشکالت مردم و مسائل اجتماعی است که اگر 
این مسیر ادامه پیدا کند و تنبلی و سست شدن اراده ها 
ایجاد نشود چشم انداز روشنی را فعالیت های تشکل های 
دانشجویی و جنبش دانشجویی در کشور خواهیم داشت.

قاسم تبریزی
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

دانشگاه ماندکودتاچی رفت
 تصویر هوایی
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    خبر ویژه

ماجـرای اعتراضـات کارگران اعتراضات مجتمع کشـت و صنعت نیشـکر 
هفت تپـه کـه بـه اختصـار بـه کارگـران هفت تپه معروف شـده انـد نه تنها 
جدیـد نیسـت بلکه قدمتی بیـش از یک دهـه قدمت دارد، ایـن اعتراضات 
در سـال های 84 و 85 بـه دلیـل تعویـق در پرداخـت دسـتمزد کارگـران 
آغـاز شـد،اعتراضات ایـن کارگـران در سـال های 84 و 5 بـه دلیـل عـدم 
دریافـت دسـتمزد آغـاز گردیـد، درواقـع رونـد اداره ایـن شـرکت همواره 
موردنقـد قـرار گرفته اسـت، پس از اعـلام واگذاری ایـن کارخانه به بخش 
خصوصـی، بـه بهانـه ی واگذاری حقـوق کارگران بـه تعویق افتـاد تا آنجا 
کـه پـس از اعتـراض کارگـران در نهایت خصوصی سـازی این شـرکت به 
تعویـق می افتـد. در نهایت در سـال 94 این شـرکت از طـرف دو جوان 28 
و 31 سـاله خریداری می شـود، که خود این موضوع نیز حواشـی مختلفی 
را از نحـوه ی واگـذاری بـه وجـود مـی آورد، بـرای مثال نماینده ی شـوش 
در مجلـس خطـاب بـه وزیـر وقت اقتصـاد تذکـر داده و بیان می کنـد:» آیا 
واگـذاری ایـن مجموعه بزرگ اقتصـادی آن هم به دو جوان 28 و 31 سـاله 
بـدون هماهنگـی مسـئولان اسـتان و شهرسـتان به معنـای رها کـردن این 
مجموعـه نیسـت و آیـا کار درسـتی انجام شـده اسـت؟ «اعتراضـات اخیر 
کارگـران از نیمـه ی آبـان ماه امسـال نیز در اعتـراض به تعویق دسـتمزدها 

بـه مـدت چهار مـاه دوبـاره آغـاز گردیـد، تفـاوت عمده ی 
اعتراضـات اخیـر را می تـوان در ورود دانشـجویان بـه 
ایـن ماجـرا دانسـت، این بار تشـکل های دانشـجویی 
اسـلامی  انجمـن  و  بسـیج  ماننـد  اهـواز  دانشـگاه 
دانشـجویان در بیانیه هـای جداگانـه حمایـت خود را 
از کارگـران اعـلام کردنـد. این حمایت ها محـدود به 
دانشـگاه های اسـتان خوزسـتان نماند و پـس از مدتی 

دانشـگاه های تهـران نیـز بـه ایـن موضـوع واکنـش نشـان 
دادنـد و اعتراضاتی در دانشـگاه علامه طباطبایی و دانشـگاه 
تهـران در روزهـای 28 و 29 آبـان برگـزار گردیـد. رونـد 

مطالبـات دانشـجویان از دولـت در جهـت حمایـت از کارگـران هفت تپه 
به گونـه ای در جنبـش دانشـجویی تأثیرگـذار بـود که نشـریه های مختلف 
دانشـگاه های تهـران بخش هـای مهمـی از نشـریات خـود را بـه ماجـرای 
هفت تپـه اختصـاص دادند و بـا انتقـاد از دولت مبنی بر نحـوه ی واگذاری 
و خصوصی سـازی ایـن شـرکت خواهـان اقداماتـی در جهـت حمایت از 
کارگـران شـدند. سـی آبان مـاه نیز جمعـی از دانشـجویان دانشـگاه اهواز 
بـا حضـور در جمـع کارگـران هفت تپـه در شـوش حضـور پیـدا کردنـد 
کـه بـا قدردانـی کارگـران از ایـن اقـدام همـراه بـود. می شـود گفـت پس 
از مدت هـا ایـن بـار دانشـجویان نـه تنهـا بـا بیانیـه بلکـه خود در وسـط 
معرکـه بـه حمایت از کارگران دسـت زدند.روز پنج شـنبه 8 آذر ماه نیز میز 
گـردی با حضور بسـیج دانشـجویی دانشـگاه های تهـران اعم از دانشـگاه 
صنعتی شـریف، دانشـگاه شـهید بهشـتی، علوم قضائـی و امام صـادق در 
میـان کارگـران و در مقابـل فرمانـداری شـوش برگـزار گردیـد، نتیجـه ی 
ایـن نشسـت اما نقـد به نحـوه ی خصوصی سـازی از طـرف دولـت و در 
عیـن حـال سـکوت و عدم پاسـخگویی مسـئولین بـود. این دانشـجویان 
اعـلام کردنـد بـا توجـه به مشـکلاتی کـه بـرای شـرکت های مختلف پس 
از خصوصی سـازی رخ داده اسـت، مسـئولین بایـد بـه دنبـال راهکارهایی 
بـرای تصحیح روند خصوصی سـازی باشـند.نکته 
مهـم دیگـر این اعتراضات آن بود کـه کارگران به 
هیـچ عنوان تمایل نداشـتند تا رسـانه های بیگانه 
از اعتراضـات آنان سـو اسـتفاده کننـد، به همین 
دلیـل بـود کـه پویـا سـلیمانی، مسـئول واحـد 
سیاسـی بسـیج دانشـجویی دانشـگاه شـریف 
پیرامـون ایـن موضـوع بیـان داشـت:»همه مـردم 
ایـران نجابـت کارگـران را دیدند، بـه ردم  و همه افراد 
اثبـات شـده اسـت کـه کارگران تنهـا به دنبـال حقوق 

خود هسـتند.«
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  برگزاری کارگاه سیاسی رابط منافقین در دانشگاه الزهرا

اواخر آبان ماه کارگاه تاریخ جنبش دانشجویی به میزبانی مجمع اسالمی دانشجویان الزهرا با حضور مهدیه گلرو 
در دفتر این تشکل برگزار شد. مهدیه گلرو دانشجوی رشته اقتصاد صنعتی دانشگاه عالمه طباطبایی است که 
جریان اغتشاشات و فتنه سال ۸۸ دستگیر و زندانی شده بود او که به دلیل اتمام سنوات تحصیلی از دانشگاه 
اخراج شده است خود را دانشجوی سیاسی و ستاره دار می داند. او در اعترافات خود که با دست خودش نوشته 
و امضا کرده، گفته اســت که با سازمان منافقین ارتباط داشته اســت، وی ضمن بیان بخش هایی از روابط شنیع 
تشکیالتی با این سازمان، پرده از نحوه ارتباط گیری پوششی با دانشجویان برداشته و می گوید: » عدم باور قلبی 
اعضای این گروهک به مرام و ایدئولوژی خود این روزها برای دانشــجویان و جوانان ایرانی دردســر بزرگی شده، 
افرادی که چون نیک می دانند و آگاهند که تفکر منحط ســازمان هیچ برش و مقبولیتی بین نسل جوان و فعال 
نداشته و به همین دلیل خود را در پوشش فعالین حقوق بشر، مدافعان دموکراسی، طرفداران برابری و حقوق زنان 
و افرادی نگران حال و اوضاع دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار معرفی می کنند و با فعالین این زمینه ها 

مرتبط می شوند، بدون اینکه خود را معرفی کرده و منش و مرام خود را باز گویند«.

تیراندازی به استاد و فوت دانشجو در یک دانشگاه 

تیرانــدازی بــه یک اســتاد و فوت یک دانشــجو در دانشــگاه جندی شــاپور اهواز، این دانشــگاه را بــه یکی از 
پرحادثه ترین دانشــگاه های ایران طی روزهای اخیر تبدیل کرده است، سه شنبه ۲5 مهر معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شــاپور اهوازدر خبری اعالم کرد: شامگاه دوشنبه ۲۳مهر شهال وزیری متخصص اطفال و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی اهواز در محل کوی اســتادان، مورد اصابت گلوله  قرار گرفت؛ تیر به 
ناحیه بازوی ایشان برخورد کرده و هم اینک در بخش جراحی بیمارستان گلستان اهواز بستری هستند. فرزند 
این استاد دانشگاه ساعاتی بعد د مورد این حادثه گفته است: »کامالً ماجرا سهوی بود و تیراندازی ممکن است 
به دلیل برگزاری مراسمی در محل صورت گرفته باشد که گلوله پس از کمانه کردن   به مادرم اصابت کرد و باعث 
مصدومیت او شــد". از سوی دیگر ۳ آذرماه این دانشــگاه از مرگ یک دانشجوی علوم پزشکی ورودی سال 9۲ 
در خوابگاه اطالع داد. روابط عمومی این دانشــگاه در این خصوص توضیح داده اســت: "حوالی ساعت ۱۰ روز 
شنبه، سوم آذرماه 9۷، پس از اطالع از فوت مرحوم محمد سعید محمدی، دانشجوی رشته پزشکی، ورودی سال 
9۲، توسط مسئول شیفت خوابگاه، مراتب سریعاً به اطالع مرکز فوریت های پزشکی ۱۱5 و همچنین مدیریت 
حراست دانشگاه و مسئولین معاونت فرهنگی و دانشجویی رسانده شدعلت مرگ این دانشجو توسط پزشکی 

قانونی در دست بررسی است".

  تجمع جمعی  از دانشجویان چپ

 جمعی از دانشــجویان دانشــگاه هنر طــی روزهای اخیر 
در حمایــت از کارگــران هفت تپــه و فوالد اهواز دســت به 
اعتــراض در این دانشــگاه زدند؛ در این تجمع شــعارهایی 
همچون "دانشــجو، کارگــر، معلم؛ اتحاد، اتحــاد، اتحاد"، 
"کارگر زندانی آزاد باید گردد" و "هفت تپه خوزستان، الگوی 
زحمت کشان" سر داده شد؛ از نکات قابل توجه این تجمع 
حمل شعارنوشــته هایی با شــعار "نــان، کار، آزادی" و نماد 
تشــکیالت اتحاد سوسیالیســتی کارگری بــود. البته این 
دانشجویان اواخر مهر نیز در حمایت از وضعیت معلمان با 
شــعارهایی از جمله "تا معلم در حصر است کالسای درس 
بسته است"، "دانشجوی سیاســی، معلم زندانی آزاد باید 
گردد" و "نان کار آزادی آموزش رهایی" دست به تجمع کرده 
بودند. شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری چندی 
پیش در اطالعیه ای که بعد از اغتشاشــات دی ماه منتشر 
کرده، آورده بود: " شــعار "نان کار آزادی حکومت کارگری" 
با زبانی ساده و قابل فهم برای وسیع ترین توده های کارگر، 
همان چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است که 

در مانیفست کمونیست بیان شده".
 پروانه ایزدخواستپرتگاه فارغ التحصیلی تا اشتغال

 کاریکاتور

ماجــرای تخریب منازل ده ونک از آنجا آغاز می شــود 
کــه در ســال 1317 در اطراف کارخانه جات شــماره 
5 که اکنون به ده ونک معروف شــده اســت خانه هایی 
برای کارگران این مجموعه ســاخته می شود. اما بعد از 
کارگران و ساکنان خانه های شرکت شماره پنج همچون پهلــوی اول و در دوران حکومت پهلــوی دوم با این 

ساکنان خانه های سازمانی برخورد نمی شود، یعنی طبق 
روال همیشــگی که باید ساکنان این نوع خانه ها بعد از 
مدت مشــخصی آنجا را ترک  کنند، این افراد به رغم 
بازنشســتگی و حتی فوت آنجا را ترک نکردند و به 
صورت موروثی برخی خانه ها به فرزندانشــان تعلق 
گرفت که در آنجا ساکن شدند. در سال 135۰ کارخانه 
به کرج منتقل شده و زمین مزبور، به شرکت تجهیزات 
ایمنی راه تعلق می یابد. آموزش  و  پرورش قسمتی از 
زمین را که مربوط بــه کارخانه بوده به دلیل تغیر نوع 

بهره برداری به راه آهن منتقل می کند 
اختلاف میان دانشگاه و ساکنان ده ونک از سال 1381 
آغاز می شــود، در این سال دانشــگاه الزهرا از دولت 
در خواســت می کند زمین هایی را در جهت گسترش 
دانشگاه در اختیار دانشگاه قرار دهد، هیئت وزیران نیز 
طی مصوبه ای زمین های مذکور را از راه آهن به دانشگاه 
الزهرا منتقــل می نماید. این مصوبه موجب می شــود 

کشمکشی میان دانشگاه الزهرا و ساکنان به وجود بیاید 
تا آنکه در دوران ریاســت جمهوری احمدی نژاد بدون 
آنکه پرونده به نتیجه خاصی برسد با پای در میانی دولت 
پرونده به حالت مسکوت درآمد، این اختلافات مجدداً 
طی بخشنامه دولت در سال 94 که به دستگاه های دولتی 
موظف به مشــخص کردن امــوال می کند رنگ و بوی 
جدی تری به خود می گیرد، این بار دادگاه است که حق 
را به دانشگاه الزهرا می دهد و دانشگاه الزهرا می تواند با 

حکم قضایی جهت تخلیه منازل اقدام نماید.
پس از انتشار تصاویری از تخریب منازل ساکنان به دست 
دانشگاه الزهرا که گفته می شد بعضاً جز قشر مستضعف 
نیز هستند، جنبش دانشجویی عدالت خواه در حمایت از 
خانواده های مستضعف ترجیح دادند به بیانیه اکتفا نکرده 
و به میان مردم رفته و مانع از تخریب منازل مســکونی 
شوند. بخش مهمی از پی بردن به واقعیت های ماجرا نیز 
در حضور میان مردم به دست آمد، هرچند ابتدا به علت 
پیچیده بودن این مسئله دانشجویان با توجه به وضعیت 

و گفته های افراد ســعی می کردند مانع از تخریب منازل 
مســکونی شوند اما پس از گذشــت مدتی تشکل های 
دانشــجویی به اطلاعات و آگاهی لازم آن چنان دســت 
یافتند که دانشــگاه الزهرا را به مناظــره دعوت کردند. 
انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان و 
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا در بیانیه های جداگانه ای 
به تشــریح وضعیت پرداختند و خــود را در کنار مردم 

دانستند.
ورود جنبش دانشــجویی موجب حساس شدن جامعه 
نسبت به این موضوع شد و به دنبال آن درخواست های 
متفاوتی از دانشگاه الزهرا مبنی بر مشخص کردن پرونده 
صورت گرفت، برای مثال مجمع دانشجویان عدالت خواه 
علم و صنعت از مسئولین دانشــگاه الزهرا درخواست 
مناظره کرد. در همین زمینه بسیج دانشجویی دانشگاه های 
تهران،دانشــگاه امام صادق ئ دانشگاه الزهرا و مجمع 
دانشجویان عدالت خواه و جامعه اسلامی دانشجویان و 
دفتر تحکیم خواستار جلسه ای با مسئولین دانشگاه شدند.

اما شــاید نقطه عطف و مهم ماجــرا بتوانیم در میزگرد 
3۰ آبان ماه با حضور نمایندگانی از بســیج دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شریف انجمن اسلامی دانشگاه تهران، 
جنبش عدالت خواه و جامعه اسلامی دانشگاه الزهرا بدانیم 
که بدون هیچ واســطه ای و با حضور در میان خانه های 
تخریب شده توسط دانشگاه الزهرا به بیان مطالب خود 
پرداختند، پویا سلیمانی، مســئول واحد سیاسی بسیج 
دانشگاه شریف  با بیان این که »اگر ظلمی بر کسی شود 
چپ و راست از بعد دانشجویی همه با هم متفق هستند 
و تــلاش می کنند عدالت را اجرا نمایند.« این ســخنان 
سلیمانی نشان از اهمیت گفتمان عدالت در بین گروه های 

مختلف دانشجویی داشت
ورود جنبــش دانشــجویی به این موضوع باعث شــد 
بخش های مهم این پرونده که برای افراد و جامعه مورد 
ســؤال قرار می گرفت، بیان گردد، رسانه ای شدن نامه ی 
ترکان به وزیر وقت مســکن و ... برای اثبات حقانیت 
ســاکنان نشــانگر اهمیت ورود جنبش دانشجویی به 
مسئله ای بود که از نظر دادگاه و بسیاری از افراد مختومه 
فرض می شد اما در نهایت این جنبش دانشجویی است 
که ســعی می کند فارغ از جناح ها برای جریان عدالت و 

اثبات حق مظلومان تلاش کند.

تقابل عدالت و انصاف در ماجرای امالک ده ونک
   پیگیری دانشجویی

 ادامه از صفحه یک

 گزارش

ــه کل  ــود کـ ــن بـ ــد ایـ ــه شـ ــی کـ ــی از بدفهمی هایـ ــی یکـ منتهـ
ــم  ــان می دانیـ ــده ی ایشـ ــر عهـ ــال را بـ ــن ســـی سـ ــئولیت ایـ مسـ
ــا  ــرض مـ ــم، فـ ــان می خواهیـ ــال را از ایشـ ــی سـ ــخ کل سـ و پاسـ
ــت و در  ــته اسـ ــی داشـ ــه موفقـ ــری کارنامـ ــه رهبـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ــدیم، بخشـــی از  ــچ پیـــش داوری وارد شـ ایـــن نامـــه بـــدون هیـ
ـــن  ـــه ممک ـــتند ک ـــؤال هایی هس ـــا دارای س ـــجویان م ـــردم و دانش م
ـــت  ـــن اس ـــد، ممک ـــتباه باش ـــاس اش ـــؤال ها از اس ـــی س ـــت برخ اس

ــد ــاز باشـ ــه کارسـ ــد کـ ــته باشـ ــود داشـ ــنهاد هایی وجـ پیشـ
ــه  ــه هیچ گونـ ــه ای کـ ــن نامـ ــالگی چنیـ ــه در چهل سـ ــن کـ همیـ
توهیـــن و ... داخـــل آن نبـــوده اســـت از تشـــکلی انقالبـــی، 
ــه  ــه مطالبـ ــل بـ ــه عمـ ــت کـ ــی هسـ ــل جنبشـ ــه ذیـ ــکلی کـ تشـ
ـــای  ـــکوفایی و آزادی در عرصه ه ـــان از ش ـــت نش ـــوده اس ـــری  ب رهب
ـــال  ـــد س ـــن چن ـــی ای ـــد ط ـــری گفتن ـــال رهب ـــت. امس ـــف اس مختل

ــت. ــده اسـ ــن واقع شـ ــد مـ ــورد تائیـ ــما مـ ــکل شـ تشـ
این کـــه یـــک تشـــکل در کمـــال احتـــرام رهبـــری را دعـــوت 
ــان  ــود ایـــن نشـ ــاز می شـ ــد و پـــس از آن هجمه هایـــی آغـ می کنـ
می دهـــد کـــه یـــک جـــای کار می لنگـــد، درواقـــع اگـــر رهبـــری 
خودشـــان بخواهنـــد تشـــریف بیاورنـــد عـــده هســـتند کـــه کاســـه 

ــتند  ــر از آش هسـ داغ تـ

 تأثیـــر نامـــه اخیـــر در رســـانه های و فضـــای 
ــد؟ ــد می بینیـ ــه حـ ــا چـ ــی را تـ سیاسـ

فضـــای سیاســـی و حتـــی رســـانه ی مـــا رســـانه زده اســـت، یعنـــی 
ــانه ها مـــردم باشـــد، خـــود  به جـــای آنکـــه موضـــوع و محـــور رسـ
رســـانه ها  تبدیل شـــده اند.  محـــور  و  موضـــوع  بـــه  رســـانه ها 
درواقـــع بـــه اعـــالم واکنـــش رســـانه ها تبدیـــل شـــده اســـت 
ـــرای همیـــن  ـــر روی مـــردم و مســـائل مـــردم باشـــد. ب به جـــای آنکـــه ب
ـــگاه و  ـــه، دانش ـــه در جامع ـــن نام ـــر ای ـــه تأثی ـــود ک ـــیده نمی ش پرس
در مـــردم چـــه بـــوده اســـت بلکـــه پرســـیده می شـــود تأثیـــر آن در 

ــوده اســـت. ــه بـ ــانه ها چـ رسـ
ـــت از  ـــوده اس ـــردم ب ـــارکت م ـــردم و مش ـــت م ـــه تقوی ـــن نام ـــدف ای ه
ـــتقبال  ـــال و اس ـــد اقب ـــام ش ـــه انج ـــی ک ـــا پرس وجوی ـــت ب ـــن جه ای
ـــته  ـــود داش ـــجویان وج ـــردم و دانش ـــن م ـــه در بی ـــن نام ـــی از ای خوب

ـــوده  ـــاز بیـــن مـــردم ب اســـت و ایـــن حـــدس و تحلیـــل مـــا کـــه ایـــن نی
اســـت تائیـــد شـــد. جامعـــه علمـــی نیـــز اســـتقبال کـــرده و مـــورد 
توجـــه قـــرار داده اســـت. رســـانه های عمومـــی اســـتقبال کردنـــد، 
ـــر  ـــه ی دیگ ـــی توطئ ـــالب و برخ ـــه ضدانق ـــی آن را توطئ ـــد برخ هرچن

می دانســـتند.  گروه هـــا 
امـــا اینکـــه رســـانه های خارجـــی ماننـــد بی بی ســـی، مـــن و تـــو، 
ـــه  ـــد توج ـــد بای ـــرا پرداختن ـــل ماج ـــه تقلی ـــه ب ـــوز و ... چگون ـــد نی آم
ـــتی  ـــر کار درس ـــه اگ ـــم ک ـــار نداری ـــانه ها انتظ ـــن رس ـــا از ای ـــت م داش
ـــام را  ـــا نظ ـــر آن ه ـــد. مگ ـــان کنن ـــتی بی ـــه درس ـــم آن را ب ـــام دادی انج
ــش را  ــد، جنبـ ــف نمی کننـ ــالب را تحریـ ــد، انقـ ــف نمی کننـ تحریـ
ـــه را  ـــد و نام ـــف کردن ـــز تحری ـــه را نی ـــن نام ـــد و ای ـــف نمی کنن تحری
ـــت و  ـــی اس ـــن طبیع ـــه ای ـــد ک ـــل دادن ـــاص تقلی ـــان خ ـــک جری ـــه ی ب
ـــتفاده ی  ـــو اس ـــه و س ـــال بهان ـــه دنب ـــا ب ـــدارد. آن ه ـــری ن ـــدان اث چن

ـــتند. از آن هس
بـــه نظـــر مـــن رســـانه های داخلـــی بدتـــر از رســـانه های خارجـــی 
عمـــل کردنـــد به جـــای آنکـــه در فضـــای آزاداندیشـــانه، به جـــای 
ـــوری  ـــق مح ـــای منط ـــوری، به ج ـــاس مح ـــوری احس ـــت مح عقالنی
ــاص  ــش خـ ــال واکنـ ــرای مثـ ــد، بـ ــرار دادنـ ــوری را قـ ــدل محـ جـ
روزنامـــه جـــوان، مـــن کار روزنامـــه جـــوان رو بدتـــر از بی بی ســـی 
بدتـــر  را  ایـــران«  دانشـــجویان  »خبرنامـــه  گـــزارش  می دانـــم، 
بـــا  درجـــه   ۱۸0 کـــه  نســـبت هایی  می دانـــم   بی بی ســـی  از 
ـــای  ـــه را کودت ـــن نام ـــده ای ـــال ع ـــرای مث ـــالف دارد. ب ـــت اخت واقعی
احمدی نـــژادی خواندنـــد کـــه البتـــه به واســـطه انتقـــادات بنـــده 
ــد و  ــان تعجـــب کردنـ ــیاری از ایـــن جریـ ــاری بسـ ــان بهـ ــه جریـ بـ

مشـــخص شـــد کـــه ایـــن نامـــه در ایـــن جهـــت نبـــوده اســـت.
مـــن از رســـانه ها و جریان هـــا فکـــری و شـــخصیت ها دعـــوت 
می کنـــم کـــه نســـبت بـــه ایـــن نامـــه منتقدانـــه و منطقـــی و 
ـــاط و  ـــوع ارتب ـــاره ن ـــود؛ درب ـــی ش ـــن بررس ـــن مت ـــه ای ـــل محوران عق
پرسشـــگری مـــردم و مســـئولین چـــه ســـاز و کاری مطـــرح شـــده 
ـــن  ـــورد ای ـــت و در م ـــه اس ـــود دارد چگون ـــازوکاری وج ـــر س ـــت، اگ اس
ـــهم  ـــردم و س ـــورد م ـــوص در م ـــود به خص ـــد ش ـــی تولی ـــئله ادبیات مس
ـــه  ـــد ب ـــت و بای ـــا چیس ـــه ی ضعف ه ـــه ریش ـــالب و این ک ـــان در انق آن

ایـــن مســـائل فـــارغ از جوســـازی، امنیتـــی فکـــر شـــود.

در گفتگوی تفصیلی »دانشجویان« با دبیر مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه 
تهران مطرح شد؛

 عدالت خواهی ما 

با صدرالساداتی ها تفاوت دارد

 مدیر اجرایی: غالم رضا رفیعی


