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قاسم محمدی

انقالب اسالمی همواره یک  ÷عدالتخواهی در 
جریان چالش برانگیز بوده است. عدالتخواهی 
به  عمداً  گفتمانی  جهت  به  کشور  این  در 
شده  متمایل  مارکسیستی  جریان های  سمت 
است و در اجرا نیز یا در نهایت به افسردگی 
از چارچوب  یا  و  استاد حکیمی  رسیدند مثل 
انقالب خارج شدند مثل جریان احمدی نژاد. 

اگر  عدالتخواهی  گفتمان  هم  مواردی  در 
امام  دوگانه  گرفتار  نشده،  مالیزه  چپ 
رهبری  کردند  تصور  و  شدند  رهبری  و 
نیست.  عدالتخواه  و  انقالبی  امام  مثل 

اما چرا این اتفاق می افتد؟ چطور می توان  
یک انقالبی عدالتخواه بود که نه به افسردگی 

رسید و نه از نظام خارج شد؟

ابتدا دو مقدمه کلیدی داریم؛

در  روزگار  این  در  پرچم عدالت خواهی  یکم. 
ابعاد جهانی به دست کیست؟ حتمٌاً می گوید 
انقالب اسالمی. اگر اینطور فکر نمی کنید ادامه 
این متن بکارتان نمی آید. یک جبهه، استکبار 
امپریالیسم است و یک جبهه انقالب اسالمی.

چیست؟  عدالتخواه  اقدام  بزرگترین  دوم. 
در  بزرگ  ظلم  با  مبارزه  برای  ببینیم  باید 
استبکار  جبهه  با  تقابل  چطور  عالم،  این 
اقدام  بزرگترین  پس  کنیم.  تقویت  باید  را 
است. اسالمی  انقالب  به  کمک  عدالتخواهی 

اما  ازین  دو  مقدمه  یک  نتیجه  بسیار  مهم 
می گیریم؛ لطفًا دقت فرمائید. 

عدالت  نه  می سنجیم  عدالت  با  را  انقالب  ما 
با  هم  را  والیت  و  رهبری  انقالب.  با  را 
دو.  این  با  را  عدالت  نه  می سنجیم  عدالت 

اما؛ برای رسیدن به عدالت بزرگ که ایستادن 
مقابل مظهر شیطان اکبر است، والیت و 

رهبری و انقالب یک مقدمه است. 

یا  است  مهمتر  وضو  بزنم.  ساده  مثال 
مقدمه  وضو  اما  نماز.  است  روشن  نماز؟ 
نمی رسیم.  نماز  به  وضو  بدون  است.  نماز 

نتیجه اینکه؛ عدالتی عدالت است که این 
مقدمه اصلی را بهم نزند. نمی شود به اسم 

عدالتخواهی این مقدمه را ویران ساخت که 
این خود بزرگترین بی عدالتی است چون 

فرصت مبارزه با ظلم عالم گیر امپریالیسم را 
از بین می برد. 

انقالب  اشکاالت  مقابل  در  یعنی  خب؟ 
عدالتی  بی  کنیم؟یعنی  سکوت  اسالمی 
نبینیم؟  را  درونی  فساد  و  داخلی  های 

در  محکم  و  بود  عدالتخواه  باید  خیر. 
نیز  این  که  ایستاد  انقالب  انحرافات  مقابل 
عدالتخواهی  اصلی  بیرق  کردن  بلند  خود 
است.  شیطانی  ابرظالمان  با  مبارزه  و  جهانی 

اما؛ اینجا می رسیم به مصداق علیزاده و 
صدرالساداتی. 

در  دو  این  ماند.  مصداق  در  نباید  هرچند 
همه دوران ها بوده اند و خواهند بود؛ نمادند.  

معتقدم هردو بزرگوار نیت اصالحی و عدالت 
و  چند  ها  نیت  در  بنابراین  دارند.  خواهانه 
چون نمی کنم و با حسن ظن رفتار می کنیم. 
باشند؛  عدالتخواه  کنند  می  تالش  نیز  هردو 
است.  دو  این  بین  کلیدی  اختالف  یک  اما 

این اختالف دقیقًا  مرتبط به رعایت این مقدمه 
است. یعنی چه؟ از کجا متوجه شویم که یک 
این مقدمه را رعایت کرده است؟  عدالتخواه، 

پاسخ: از فهمی  که درباره اهم و مهم عدالتخواهی 
دارد. از شناختی که درباره اصل و فرع دارد. 

از هیچ ظلمی در این عالم نباید گذشت؛ برای 
جان  باید  یهودی  زن  پای  از  ربودن  خلخال 
بزرگ  سایه  وقتی  واقعی  عدالتخواه  اما  داد. 
بیند،  می  کشورش  سر  باالی  را  اصلی  ظالم 
درگیر الت پس محله و پس کوچه ها نمی شود. 

ظلم  حال  در  را  کوچه اش  الت  وقتی  یعنی 
دید رها می کند؟ خیر. با ظلم مبارزه می کند 
ظالم  ظلم،  با  مبارزه  این  کند  می  مراقبت  اما 
است؟  ممکن  چطور  نکند.  تقویت  را  اصلی 

امپریالیسم؟  به  دارد  چکار  تپه  هفت  ظالم 
انقالب  در  را  اخالق  و  معنویت  که  مبارزه ای 
در  و  کند  شکنی  قانون  و  تضعیف  اسالمی 
ظالم  به  دهد،  جلوه  ظالم  را  انقالب  نهایت، 
بزرگ، خواسته یا ناخواسته کمک کرده است.

علیزاده این مقدمه را فهم کرده است و امروز 
اصل  که  است  با جریانی  مقابله  تمام تالشش 
انقالب را هدف گرفته اند. اما صدرالساداتی همه 
تالشش معطوف به زندگی اشرافی فالن آقازاده 
و ساعت و کفش بهمان کوچک زاده است. در 
است. ها  روش  بنده  غرض  نمانید؛  مصداق 

خرده  با  مبارزه  و  داخلی  عدالتخواهی  رمز 
طولی  رابطه  به  مستمر  کردن  نگاه  ها،  ظلم 
است.  اکبر  عدالت  با  ها  عدالت  خرده  این 
با  تپه  هفت  و  ونک  ده  دادن  امتداد  هنر  اگر 
اهلل.  بسم  داریم  را  اسالمی  انقالب  تقویت 
و  بی نوا  از  دفاع  اسم  به  اینصورت  غیر  در 
شدیم.  بزرگتر  بی عدالتی  گرفتار  کارگر 

پایین  را  سرش  که  عدالت خواهی 
در  نبیند،  را  بزرگتر  عدالت  و  بندازد 
عدالت ها  خرده  برای  که  فریادهایی 
می شود. ها  ظلم  بزرگترین  دچار  می کشد، 

عقالنیت  رعایت  عدالتخواهی  این  لُب 
تقویت  عدالتخواهی  این  نتیجه  و  است 
نهایت  در  است؛  جامعه  در  معنویت 
عدالت  تا  را  ضدفساد  خواهی  عدالت 
می دهد. امتداد  ضدامپریالیستی  خواهی 

بازار عدالت خواهی چند سالی است که در جامعه ما 
بسیار داغ شده.

فرصت خوبی است با تبیین کلی این مسئله از بعد 
انقالب اسالمی و بررسی مصداق بروز آن شفاف تر 
در باب عدالت خواهی  تراز  انقالب اسالمی سخن 

بگوییم. 

از علیزاده تا صدرالساداتی...

#چالش_عدالتخواهی



علی پرویزی

94 مکانیک

مملکته
حوزه  در  برتر  کشورهای  از  یکی  نروژ 
سال  در  است.  فساد  با  مبارزه  و  شفافیت 
2۰۱۶، سازمان شفافیت بین الملل با بررسی 
را  ششم  رتبه  فساد،  از  ادراک  شاخص 
زمره  در  را  آن  که  داد  اختصاص  نروژ  به 
می دهد.  قرار  پاکیزه"  "بسیار  کشورهای 
بررسی ساختارهای مدیریتی  این جهت  از 
در این کشور می تواند برای تصمیم سازاِن 
باشد. مفید  شفافیت  حوزه  به  عالقمند 

از جمله شفاف ترین نهادهای نروژ می توان 
جزییات  که  کرد  اشاره  شهرداری ها  به 
به صورت آنالین در  درآمدها و مخارج آن 
با جدول ها و دیاگرام های  سایت شهرداری 
کلیک  با  است.  مشاهده  قابل  متنوعی 
کرد  خرج  های  بخش  از  کدام  هر  روی  بر 
از  بیشتری  جزییات  می توان  درآمد  یا 
آن  به  مربوط  قراردادهای  تمامی  جمله 
و  قرارداد  عقد  دقیق  تاریخ  ذکر  با  حوزه 
کرد. مشاهده  را  پیمانکار  کامل  معرفی 

نظر  مورد  شهر  در  ساکن  مردم  مالیات 
خود  به  را  شهرداری  درآمد   %4۰ نزدیک 
اختصاص می دهد. بقیه بخش ها شامل %۳۶ 
عوارض   %۱۵ دولتی،  عمومی  بالعوض  وام 
 %۱۰ شهرداری،  توسط  دریافتی  مختلف 
مالیات بر ارزش افزوده کاالها و خدمات و %4 
اعتبارات  تامین  وام بالعوض موردی، نحوه 
شهرداری ها در نروژ در سال 2۰۱۳ را مشخص 
می کند که نمودار آن در پایین آمده است.

اگرچه اداره مالیات، عدد و رقم مالیات هر 
او مکاتبه  با  و  به دقت محاسبه  را  شهروند 
خود  مالیات  نروژ  مردم  همه  اما  می کند، 
واریز  شهرداری ها  حساب  به  مستقیما  را 
از  شهری  نهادهای  سهم  درصد  می کنند. 
تصویب  پارلمان  توسط  ساله  هر  مالیات 
شهرداری   2۰۱۳ سال  در  مثال  می شود، 
مابقی  و  برداشته  را  مالیات  مبلغ  از   %۱۱.۶
تحویل  دولت  و  استان  شورای  به  را  آن 
از   %2.۶۵ راستا  همین  در  و  می دهد 
است. استان  شورای  به  متعلق  مالیات ها 

با تشکر از :

مهدی داراب فارغ التحصیل دکترای 
مهندسی و علم مواد از

Norwegian University of Sci� 
ence and Technology

            محمدامین سپیده دم

9۶ م.شیمی

عقیق گمشده
ششم فروردین 94 سال  بود که عربستان 
کشور  چند  از  ائتالفی  قالب  در  امارات  و 
آمریکا،  سبز  چراغ  و  کمک  با  و  عربی 
حمالت گستردهای را علیه یمن،  فقیرترین 
بهانه  به  تا  کردند  آغاز  عربی،  کشور 
این  مستعفی  جمهور  رئیس  بازگرداندن 
زیادخواهی  و  اهداف  به  قدرت،  به  کشور 
بپوشانند.  عمل  جامه  خود  سیاسی  های 
یا  روز  شاید  سال،   4 تقریبًا  این  تمام  در 
یک  از  خبر  که  نیست  و  نبوده  هفته ای 
کشور،  این  در  جدید  فاجعه ی  و  جنایت 
میان رسانه های منصف جهان مخابره نشود. 
به  تاکنون منجر  تجاوز ها  این  به طوری که 
کشته شدن بیش از ۱۶هزار یمنی بی گناه و 
ویرانی زیر ساخت های این کشور شده است.
ماه  خرداد   2۳ از  و  روزها  این  اما  یمن 
وارد  حمالت،  جدید  دور  شروع  با  امسال 
شده  دشمنی ها  و  ظلم ها  از  جدیدی  فاز 
نمایانگر  گفت  می توان  جرات  به  که  است 
و  سعود  آل  حکام  پیش  از  بیش  سفاکی 
اربابان غربی و صهیونیستی آنان می باشد.
این  طی  در  که  است  قرار  این  از  ماجرا 
خوانده،  خود  ائتالف  بی سابقه،  حجمه ی 
بندر  اشغال  برای  را  گسترده ای  حمالت 
الحدیده در غرب یمن آغاز کرده که تاکنون 
کمیته های  و  ارتش  نیروهای  مقاومت  با 
است. شده  رو  روبه  کشور  این  مردمی 
بزرگ  بندر  دومین  عنوان  به  الحدیده  اما 
ارتباط  راه  تنها  سرخ  دریای  در  یمن 
کشور  این  محاصره  تحت  مردم  دریایی 
گذرگاه  تنها  همچنین  و  خارج  جهان  با 
یمن  به  بشردوستانه  کمک های  ورودی 
یمن  کشور  حمالت  این  آغاز  با  و  است 
گرفته  قرار  سابقه  بی  محاصره ی  یک  در 
است. دادن  رخ  حال  در  جنایت  ابر  یک  و 
حال  در  که  بدانید  نباشد  بد  شاید 
یمنی  کودک  یک  ۱۰دقیقه  هر  حاضر 
فقر  خط  زیر  ملت  درصد   ۸۰ و  می میرد 
 2۳۵ کشور  این  ملی  پول  و  قراردارند 
است. داده  دست  از  را  خود  ارزش  درصد 
از طرفی اوضاع، زمانی وخیم تر می شود که 
این وقایع در خفقان معنادار بنگاه های خبر 
پراکنی غرب و همچنین مجامع بین المللی 
هیچ  و  میگیرد  صورت  بشر  حقوق  مدعی 
کس حاضر نیست برای حقوقی که در حال 
پایمال شدن و کودکی و زن و مردی که از 
قحطی در حال پرپر شدن است؛ کاری بکند.

جنگ و محاصره ادامه دارد...

سینا باقری
9۶ برق

دولتی برای توافقات
چندی پیش بود که خبری در سایت های 
ظریف  ))آقایان  رسید.  چشم  به  خبری 
رییس جمهور  به  نامه ای  طی  زنگنه  و 
نپذیرفتن  که  کردند  اعالم  روحانی  حسن 
در  را  بسیاری  تبعات  پاریس  توافق 
می کند.(( وارد  کشور  به  کنونی  موقعیت 

و اما توافق پاریس 

در روز 2۱ آذر سال 94 ،۱9۶ کشور جهان 
توافق کردند که تا پایان قرن جاری به جای 2 
درجه، ۱.۵ درجه هوای جهان را گرم تر کنند.

این  به  پیوستن  مجلس  نیز  ایران  در 
شورای  اما  کرده؛  تصویب  را  توافق 
ایراداتی  توافق  این  شکل  به  نگهبان 
بازگرداند. مجلس  به  را  آن  و  کرد  وارد 

شدن  کند  باعث  توافق  این  اول  وهله  در 
که  چرا  می شود  کشور  پیشرفت  مسیر 
محدودیت هایی  توافق،  این  پذیرش 
سوخت  از  استفاده  و  استخراج  در  را 
می کند. ایجاد  کشور  برای  فسیلی 

 نکته بعدی هزینه اجرای الزامات این توافق 
است که فشار زیادی را به کشور وارد می 
کند و حتی در صورت تامین منابع، با توجه 
کشور،   در  محیطی  زیست  مشکالت  به 
مشکالت  این  بهبود  در  چندانی  تاثیر 
نمی کند؛ زیرا فقط کشور را در زمینه کاهش 
می کند. هدایت  گلخانه ای  گازهای  تولید 

را  کشورها  توافق،  این  دیگر،  بعد  در 
کشورها  از  و  کند  می  شفافیت  به  ملزم 
که  را  ارگان هایی  عملکرد  تا  خواسته 
طی  را  کنند  می  مصرف  فسیلی  سوخت 
کند  ارسال  ملل  سازمان  به  گزارش هایی 
وجود  فراوانی  ابهامات  دارای  هنوز  که 
تصمیم  ابهامات  این  مورد  در  بعداً  و  دارد 
ارگان های  تواند  می  و  شد  خواهد  گیری 
نظامی و امنیتی کشور را نیز در بر بگیرد.

این  به  توان  می  که  دیگری  اشکال 
خروج  زیاد  هزینه  کرد  وارد  توافق 
است. کشور  برای  توافق  این  از 

طبق  که   است  این  آخر  سخن 
نکردن  عجله  در  رهبری  فرمایشات 
رساندن  تصویب  به  در  بیشتر  تامل  و 
تامل  مجلس  و  دولت  توافق ها  اینگونه 
باشند. داشته  زمینه  این  در  بیشتری 
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علی صابری توالیی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

عرایض بنده را به عنوان کسی در نظر بگیرید 
که با مطالعاتی که داشته نهاد شورای نگهبان 
کلیت عملکردش هم  از  و  را ضروری می داند 
دفاع می کند و با عالقه سعی در تقویت عملکرد 
که  بر کسی  وای  بنابراین  دارد. پس  نهاد  این 
اسم هر یک از نقد های بنده را تخریب بگذارد. 
که درست هست  است  این  بنده  اصلی  حرف 
تاکیدات  خاطر  به  که  هست  زیادی  مدت  که 
از جایگاه  امام و رهبری و درکی که خودمان 
است  سال  سالیان  داشتیم  نگهبان  شورای 
که محتاطانه در مورد شورای نگهبان صحبت 
کردیم. خب این تا اندازه ای هم به خاطر اهمیت 
جایگاه شورای نگهبان درست بوده است و این 
قانون  و  نظام  ایمنی  کمربندی  عنوان  به  نهاد 
اساسی وظیفه حفاظت از آرمان های انقالب را 
به طور طبیعی ضربه  و  است  داشته  بر عهده 
خوردن این کمربند ایمنی به کل محتوا ضربه 
است  بوده  نیز  درستی  دغدغه  و  زد  خواهد 
کنار  را  تعارف  باید  کم  کم  می کنم  فکر  اما 
بکنیم که عملکرد  اعالم  و  بپذریم  و  بگذاریم 
شورای نگهبان باید زیر ذره بین برود. شواهد 
آشکاری وجود دارد که نشان می دهد شورای 
نگهبان به راحتی خطا می کند و از این لحاظ 
مصون نیست و زمانی که خطا می کند طبیعتا 
باید بتوان به این نهاد انتقاد کرد. بگذارید یک 
مثال واضح و آشکار بزنم. برای مثال آن چیزی 
می دانیم  نجومی  های  حقوق  عنوان  به  ما  که 
مستند به تصویب آگاهانه شورای نگهبان بوده 
است یعنی خطای غیر عمد در کار نبوده است. 
زمان  در  که  دارد  وجود  اشکاری  شواهدی 
تصویب قانون مربوطه خیلی ها تذکر می دادند 
زد  گوش  شورا  به  را  قانون  این  عواقب  و 
دریافتی های  به  میشه  منجر  این  و  می کردند 
این چنینی و وضعیت نابرابری که امروز با آن 
گرفت  نادیده  را  آن  شورا  اما  هستیم  مواجه 
وتصمیم به تصویب آن گرفت و زمانی نگذشت 
آشکار  قصور  و  خبط  این  که  فهمیدیم  که 
رهبری  که  است. چیزی  بوده  نگهبان  شورای 
از آن به عنوان حقوق های نجومی یاد کردند و 
جامعه هم آن را نپذیرفت و هیچگونه مدافعی 
نداشت و با وجود تذکر های بسیار متخصصان 
بنابراین  رسید.  نگهبان  شورای  تایید  به  باز 
ایا  کرد؟  نقد  را  نگهبان  شورای  نمی توان  ایا 
شورای نگهبان قابل نقد نیست؟ روشنا است 

که باید شورای نگهبان را نقد کرد. جلوتر نیز 
نگهبان  شورای  تصمیمات  از  متعددی  موارد 
هست که جامعه را بهت زده می کند. شورای 
نگهبان در تایید صالحیت هایش به شدت در 
اتهام است. من نمی گویم محکوم است  مظنه 
اما جامعه سواالت جدی دارد از تایید ها و رد 
صالحیت های شورای نگهبان. شورای نگهبان 
بر اساس قانون اساسی باید احراز بکند مدیر 
و مدبر و باتقوا بودن رییس جمهور مملکت را 
که مطمئن  انتخابات  برای  بفرستد  را  و کسی 
با تقوا هست.  این فرد  شده و احراز شده که 

کند.  اعتماد  آن  به  است  قرار  بنابراین جامعه 
باتقوا  کارت  آن  به  نگهبان  شورای  که  کسی 
انتخابات  وارد  که  داده  اجازه  و  است  داده 
و  دروغ  مرتکب  روز  آن  فردای  از  نباید  شود 
اشتباهات  این  شود.    ... و  توهین  و  بددهنی 
می شود  مجوزی  نگهبان  شورای  خطاهای  و 
نقد کنم. جوانان  را  بتوانم شورای نگهبان  که 
و  شدن  وارد  جا  هر  نظام  و  انقالب  به  وفادار 
هر  ما  است.  بوده  مثبت  نتیجش  کردند  نقد 
جا مصلحت را کنار گذاشتیم و نگفتیم آبروی 
قوه  اگر  است.  بوده  مثبت  نتیجش  نظام، 
مثبت  نتیجش  کردیم  نقد  جایی  را  قضاییه 
به نفع نظام شده  بوده جواب داده بهتر شده 
داریم  نیاز  جا  همه  در  را  کاری ها  چکش  این 
که  است  نگهبان  شورای  جا ها  این  از  یکی 
عرض کردم مواردی بی احتیاطی از آن ساطع 
ما  و  داریم  نقد  به  نیاز  که  داده  نشان  و  شده 
کنیم. اجرا  آن  قبال  در  را  وظایفمان  باید 

عرایض بنده بعد از این مقدمه چند بخش دارد:

نگهبان در جا هایی  اینکه شورای  نکته  اولین 
که نظارت داره مانند روند انتخابات که تایید 
چه  اساس  بر  است  آن ها  از  یکی  صالحیت 
سوال  یک  این  می گیرد  تصمیم  مالک هایی 
که  می پرسم  سوال  سوال  این  ذیل  و  است. 
و شرع  قانون  فراتر  مالحظات  با  مصلحت  آیا 
نگهبان  شورای  استفاده  مورد  می تواند  هم 
این  ادامه  در  سوال،  یک  این  خیر  یا  باشه 
تاریخی  مختصر  خیلی  بررسی  یک  سوال 
جواب  سوال  این  به  می کنم  سعی  و  می کنم 
آیا  مصلحت  ابتدا  از  که  بدهم  تاریخی 
داشته در تصمیم گیری های شورای  جایگاهی 

در  مصلحت  از  می تواند  االن  آیا  و  نگهبان 
خیر. یا  کند  استفاده  تصمیم گیری هایش 

و  می دهم.!  منفی  جواب  سوال  این  به  بنده 
شورای  اگر  است  خطرناک  بسیار  می گویم 
نگهبان متوسل بشود به مصلحت وصالح دید 
اعضا برای تصمیم گیری خود و نهایتا می خواهم 
شواهدی نشان دهم که اثبات می کند در حال 
استفاده  مصلحت  از  نگهبان  شورای  حاضر 
می کند یا به عبارتی مصلحت سنجی می کند.

برگردم به سوال اولم. مالک عمل شورا چیست؟ 
آیا مصلحت یکی از مالک های این شورا هست 
یا خیر؟ طبق قاعده از بدو تاسیس به موجب 
قانون اساسی دو مالک برای تصمیم گیری دارد. 
شرع.  دوم  مالک  و  اساسی  قانون  اول  مالک 
شورای  مجلس  مصوبات  مغایرت  مثال  برای 
با این دو مالک بیابد و اعالم کند.  اسالمی را 

تصمیم گیری  اصلی  مالک  و  معیار  این 
یا  تایید  همچنین  و  است  نگهبان  شورای 
معیار هایی  اساس  بر  نیز  صالحیت ها  رد 
تصمیم  باید  قراردارد  اساسی  قانون  در  که 
آیا  که  بپرسید  شورا  از  االن  اگر  اما  بگیرد 
رد  مالک  دو  این  اساس  بر  را  مصوبه  این 
دهند  می  جواب  سریع  کردید  تصویب  یا 
قانون شرع  آن  و  داریم  معیار  یک  فقط  ما 
است و مطلقا ما مصلحت سنجی نمی کنیم  
و این اصلی ترین ادعای شورا است اما من 
عرض می کنم لزوما این طور نیست از اوایل 
کنم. می  تاریخی  اجمالی  بحث  یه  انقالب 

از بدو تاسیس شورای نگهبان وظیفه اش فقط 
بر  است  نبوده  و شرع  اساسی  قانون  به  عمل 
بوده  موظف  نگهبان  شورای  امام  نظر  اساس 
نظر  در  را  مصلحت  و  شرع  اساسی  قانون 
بگیرد به اصطالح فقهی گفته می شود که شرع 
منظور احکام اولیه است اما اگر شرایط خاصی 
به  اصطالحًا  که  بحرانی  شرایط  آمد  وجود  به 
آنها عناوین ثانویه حادث شده شورای نگهبان 
آن حکم  اساس  بر  می تواند  حاکم شرع  یا  یا 
که  است  این  اولیه  حکم  بدهد.اگر  ثانویه 
روزه واجب است در شرایط خاص مثال وقتی 
حادث  ثانویه  عنوان  میمری  تشنگی  از  داری 
ثانویه  حکم  می تواند  شرع  حاکم  و  شود  می 

نقد پذیری شورای نگهبان
این معیار و مالک اصلی تصمیم گیری شورای نگهبان است و 
همچنین تایید یا رد صالحیت ها نیز بر اساس معیار هایی که 
در قانون اساسی قرار دارد باید تصمیم بگیرد اما اگر االن از 
شورا بپرسید که آیا این مصوبه را بر اساس این دو مالک رد یا 
تصویب کردید سریع جواب می دهند ما فقط یک معیار داریم 
و آن قانون شرع است و مطلقا ما مصلحت سنجی نمی کنیم  



۵

نیست. واجب  روزه  اینجا  بگوید  و  بدهد 

در اوایل انقالب زمانی که ما چیزی بنام مجمع 
شورا  به  امام  نداریم  نظام  مصلحت  تشخیص 
تاکید می کند که شما در قوانین مصلحت نظام 
از صحبت  و در بخشی  بگیرید  نظر  نیز در  را 
اگر  که  گویند  می  شورا  به  صریحا  امام  های 
عناوین ثانویه حادث شد شما موظف به دادن 
انقالب  اوایل  بنابراین  هستید.  ثانویه  حکم 
داشت.  گیری  تصمیم  برای  مالک  سه  شورا 
قانون  دومی  اولیه  احکام  منظور  شرع  اولی 
نظام.  مصالح  گرفتن  نظر  در  سوم  و  اساسی 
برای مثال در جایی احکام اولیه مصالح نظام را 
در بر نمی گرفته بنابراین امام به شورا نگهبان 
مصالح  مسایل  قبیل  این  در  تا  دادند  دستور 
نظام را نیز در نظر بگیرند. پس اگر در جایی 
عهده  بر  آن  تشخیص  باشد  کار  در  مصلحت 
بنابراین  هست.  فقها  و  حقوق دان ها  همان 
مالک سوم که در حال حاضر مالک خطرناکی 
است در آن زمان مالک قابل درکی بوده است 
به دلیل آنکه انقالب به بلوغ نرسیده ونهاد ها 
و  جامعه  رویکرد  و  تفکر  و  است  نشده  کامل 
انقالب  آرمان های  سمت  به  سیاسی  نهادهای 
آن  در  البی  یا  بند  و  زد  عبارتی  به  یا  و  بوده 
این  نبوده.  کننده  نگران  و  بوده  کمتر  زمان 
مجمع  تشکیل  زمان  تا  داره  ادامه  وضعیت 
تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸. در آن 
زمان اختالفاتی بین مجلس و شورای نگهبانی 
به وجود می آید. مجلس مصوبه ای را تصویب 
می کند این مصوبه توسط شورای نگهبان رد 
می شود و به مجلس بازمی گردد و بعد مجلس 
حرف شورا را قبول نمی کند و این طور قضیه 
به بن بست می خورد. سپس عده ای نامه ای به 
امام می نویسند و خواستار مرجعی ثالث برای 
نگهبان  شورای  و  مجلس  بین  اختالف  حل 
با  تشخیص  مجمع  زمان  از  بعد  و  می شوند. 
وارد  بعد  و  می شود  تشکیل  اندک  عده ای 
قانون  به  ورود  از  بعد  می شود  اساسی  قانون 
بر  مصلحت  اساس  بر  تشخیص  دیگر  اساسی 
آن  از  و  می گیرد  قرار  تشخیص  مجمع  عهده 
به بعد شورای نگهبان دو مالک برای ارزیابی 
دارد. شرع و مالک دوم قانون اساسی. بنابراین 
تا آن زمان سه مالک داشت یعنی مجاز بود که 
مصلحت سنجی کند بر اساس مالحظات فراتر 
از قانونی اساسی ولی بعد از آن اصال توجیهی 
ندارد و دیگر اجازه این کار ندارد و االن باید 
بگیرد. تصمیم  مالک  دو  اساس  بر  باید  فقط 

دانشجویی  عدالتخواه  جنبش  نامه 
نگهبان شورای  دبیر  به  خطاب 

موافقم  صددرصد  نگهبان  شورای  نهاد  با  من 
همیشگی  و  قوی  باید  که  هست  عقیده ام  و 
به دست خود  باشد، ولی حفظ شورا مقداری 
باشد  صورتی  به  باید  شما  برخورد  شماست. 
نخورد.  صدمه  شورا  این  به  هم  آینده  در  که 
بگویید  و  باشید  حاال  فکر  به  فقط  نباید  شما 
مواضع  روی  شما  باشد...  شد،  چه  هر  آینده 
اسالم قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که 
انتزاع شود شما در همه جا دخالت می کنید. 
باشد که همه  به صورتی  باید  صحبتهای شما 
عمل  خودتان  محدوده  قانونی  در  کنند  فکر 
نه یک قدم کم.  نه یک قدم زیاد و  می کنید، 

)امام خمینی در جمع اعضای شورای نگهبان 
)۶7/۱2/29

محضر حضرت آیت اهلل جنتی
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سالم علیکم

کنونی  نحوه  مستحضرید  که  همانگونه 
و عدم  نگهبان  ها در شورای  احراز صالحیت 
شفافیت رسانه ای پیرامون آن در هر انتخابات 
شائبه هایی را برای کاندیداها و طرفداران شان 
افکار  برای  روند  این  ادامه  آورد.  می  بوجود 
مدت  بلند  در  انقالب  مردمی  بدنه  و  عمومی 
دنبال خواهد داشت. به  را  آسیب های جدی 

مشکالت  این  حل  برای  و  رابطه  همین  در 
رهبر انقالب قریب هفت ماه پیش متن مترقی 
به  انتخابات  کلی  سیاست های  عنوان  با  را 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  گانه  سه  قوای 
دیگر  برخی  مانند  اگر  که  کردند  ابالغ  نظام 
مسئولین  توسط  ابالغی  های  سیاست  از 
گره  تواند  می  نشود  نهاده  کناری  به  ذیربط 
باشد. کنونی  مشکالت  از  بسیاری  گشای 

۱. در شرایطی کماکان بررسی صالحیت نامزدها 
قانون   ۱۱۵ اصل  در  مندرج  کلی  عبارات  با 
شفاف  جهت  که  گیرد  می  صورت  اساسی 
در  ها  کردن شاخص  روشن  و  و جزئی  سازی 
تبصره ۱ ماده ۱۰ این متن رهبر انقالب صراحتا 
تاکید کرده اند "معیارها و شاخص ها و شرایط 
چارچوب  در  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی 
گردند" تعیین  دقیق  باید  اساسی  قانون 

واژه های  برای  هنوز  درحالیکه  همچنین   .2
کلی مثل "رجل سیاسی" هیچ تعریف مشخص 
و دقیقی وجود ندارد در تبصره ۵ ماده ۱۰ این 
است   شده  موظف  نگهبان  شورای  سیاست ها 
رجل  تشخیص  برای  معیارها  و  الزم  "شرایط 
سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای 
کند" دقیق  تعریف  را  جمهوری  ریاست 

کدخدایی  آقای  جناب  حالی  ۳.  در 
برنامه  یک  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
"اعتراض  کردند:  اعالم  صراحتا  تلویزیونی 
چون  ندارد  تاثیری  هیچ  ردصالحیت شدگان 
قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است" که 
موارد  سیاست ها  این   ۱۱ بند  در  انقالب  رهبر 
نحوه  شدن  ساختارمند  جهت  در  را  متعددی 
و  شدگان  صالحیت  رد  شکایات  به  رسیدگی 
اند  کرده  ذکر  رسیدگی  مهلت  و  زمان  تعیین 
نموده  موظف  را  نگهبان  شورای  همچنین  و 
دالیل  خصوص  در  مکتوب  "پاسخگویی  اند 
داوطلبان  صالحیت  رد  و  انتخابات  ابطال 
دهد. انجام  را  آنان"  درخواست  صورت  در 
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فراوان  نکات  گفته  پیش  برنکات  عالوه 
نشان  که  است  موجود  سند  این  در  دیگری 
انقالب  رهبر  ابالغی  های  سیاست  دهد  می 
محسوب  کشور  باالدستی  اسناد  از  خود  که 
هماهنگ  آن  با  باید  قوانین  همه  و  شود  می 
ساز  اصالح  و  رویه  تغییر  در  باشند  شده 
قوانین  سایر  و  نگهبان  شورای  کارهای  و 
انتخاباتی کشور از هفت ماه پیش تاکنون هیچ 
است. نهاده شده  کناری  به  و  نداشته  تاثیری 

محترم  شورای  آن  بی توجهی  حاضر  حال  در 
عدم  و  انقالب  رهبر  ابالغی  سیاستهای  به 
شفافیت مالک ها و معیارهای احراز صالحیت 
انتخابات ریاست جمهوری سواالت  نامزدهای 
باالخص  را در ذهن مردم،  ابهامات بسیاری  و 
جوانان و دانشجویان انقالبی ایجاد کرده است. 
احراز  با  سال92  در  که  ابهاماتی  و  سواالت 
طنزهای  مایه ی  دست  که  فردی  صالحیت 
انتخاباتی مردم گشت، و عدم احراز صالحیت 
مسئولیت  دوره  چند  یا  و  یک  که  نامزدهایی 
شد  آغاز  اند  بوده  دار  عهده  را  وزارتخانه ای 
احراز  نامزدهای  اسامی  رسمی  اعالم  با  و 
تشدید  رو  پیش  انتخابات  در  شده  صالحیت 
کاری  سوابق  دانشجویان  و  جوانان  گردید. 
برخی  نام  حتی  تاکنون  که  شدگانی  احراز 
و  افراد  کارنامه  با  اند؛  نشنیده  نیز  را  آنان  از 
مقایسه  هم  با  شده  احراز  عدم  چهره های 
مقایسه،  این  با  که  است  بدیهی  و  می کنند 
بر طرف  که  دارند  فراوانی  ابهامات  و  سواالت 
نگهبان  شورای  ی  اراده  و  عزم  آنها،  شدن 
می طلبد. را  ابهامات  رفع  و  پاسخگویی  برای 

می شود  درخواست  محترم  شورای  آن  از 
صالحیت  احراز  سازوکار  سازی  شفاف  با 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، زمینه ی 
شورای  سازوکارهای  از  عمومی  آگاهی 
نگهبان و تنویر افکار عمومی را فراهم آورید.



۶

و  کم  که  بود  پیش  هفته  سه  از  تقریبًا 
کلیدواژه  با  کوتاهی  و  پراکنده  اخبار  بیش 
شنیدیم. می  تظاهرات  و  تپه  هفت 

کانال ها و خبرگزاری های  ناقص  اخبار  بررسی 
و  رسانه ها  انواع  در  مدت  این  در  مختلف 
اصلی  دلیل  فهم  امکان  مجازی  شبکه های 
را  کننده  شرکت  افراد  شناخت  و  تظاهرات 
واقعیت  این  اما  کرد.  می  فراهم  حدودی  تا 
رسانه ها  این  که  که  کرد  کتمان  نمی توان  را 
جهت گیری های  گاهًا  گرایششان  به  بسته 
برخی  ذکر  از  و  داده  تظاهرات  به  مختلفی 
شایعات  برخی  به  و  شده  غافل  مهم  جزئیات 
واقعیات،  واقعیِت  راستی  به  اما  میزنند.  دامن 
علت، چگونگی و جهت این تظاهرات چیست؟

شرکت نیشکر هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه 
از  بیش  سابقه ای  با  نیشکر،  از  شکر  تولید 
اشتغال  موجب  حاضر  حال  در  که  قرن  نیم 
طور  به  کارخانه  این  است.  کارگر  هزار   ۶
تا  کرد  افول  به  شروع   ۱۳۸۰ سال  از  مالیمی 
در  که  حالی  در   ۱۳94 سال  در  نهایتًا  اینکه 
شکلی  )به  داشت؛  قرار  ورشکستگی  مرز 
اطالع  و  مزایده  بدون  واگذاری  عجیبی!( طی 
نور  “دریای  و  “آریاک”  شرکت  دو  به  قبلی 
موجود  شائبه  مهمترین  شد.  فروخته  زئوس” 
درستی  عدم  شرکت  این  خصوصی سازی  در 
به چه  واگذاری است، که  و شفافیت سیستم 
دو  این  به  تپه  هفت  شرکت  چگونه  و  علتی 
شفاف سازی  که  است  شده  فروخته  شرکت 
کارگران  مطالبات  ترین  اصلی  از  شائبه  این 
)تفاوت  است.  آنان،  با  شده  همراه  مردم  و 
از  بعد  و  قبل  کارخانه  عمومی  وضع  فاحش 
باشد.( مطلب  این  موید  تواند  می  واگذاری 

به هر حال به هر شکل بعد از واگذاری شرکت 
اوضاع  تنها  نه  خصوصی  بخش  به  دولت  از 
عمومی سابق شرکت و نحوه و میزان پرداخت 
به  شرایط  بلکه  نشد  بهتر  کارگران  حقوق 
میزان  درصدی  )کاهش۵۰  رفت  پیش  گونه ای 
تجمعات  با  ماهانه  حقوق های  دریافت  تولید، 
حقوق(  از  جدای  مختلف  معوقات  و  مداوم 
وضع  به  اعتراض  راه  موثرترین  کارگران  که 
مطالبات  سایر  و  حقوق  دریافت  و  موجود 
کردند. پیدا  جمعی  دسته  تظاهرات  را 

کلیه  و  اعتراضات  هدف  شدن  روشن  برای 
اولیه و بسیار ساده(  حقوق کارگران )حقوقی 
مطالبات منتشر شده از ایشان را مرور کنیم :

۱. سلب مالکیت بخش خصوصی از شرکت و 
بازگرداندن آن به بخش دولتی

2. تغییر در وضعیت قرارداد کلیه کارگران 
روزمزد

۳. پرداخت ۸ ماه پول معوقه به کارگران 
روز مزد )مربوط به سال 9۶(

4. برقراری حق و ذهاب کارگران روزمزد
۵. صدور احکام ارتقاء رتبه و صدور احکام 

مزایای ماندگاری
۶. اعمال 2۵ روز مرخصی استحقاقی با 
توجه به شرایط سخت و زیان آور بودن 

کارگاه طبق قانون
7. محاسبه حق ایاب و ذهاب بر اساس 

ساعت اضافه کار خود شخص
۸. افزایش حق غذا )با توجه به افزایش 

نرخ تورم  از سال ۸۶ تا کنون هیچگونه 
افزایشی در این مورد صورت نگرفته است(

9. افزایش حق همسر و بدی آب و هوا 
)از سال ۸۶ تاکنون افزایش در این موارد 

صورت نپذیرفته است(
۱۰. پرداخت کلیه معوقات اعم از لوازم و 

تحریر لباسکار کفش و غیره
۱۱. عدم کاهش ساعت اضافه کاری کارکنان
۱2. پرداخت حق بیمه های پرداخت نشده 

کارکنان به سازمان تامین اجتماعی
۱۳. تعیین یک روز ثابت در ماه برای 

پرداخت حقوق کارکنان
۱4. پرداخت یک ماه حقوق ثابت بابت 
پاداش کشت_تعمیرات )بهره برداری(

۱۵. سه سال پاداش مذکور پرداخت 
نگردیده است

۱۶. پرداخت مابه تفاوت بازنگری طرح طبقه 
بندی مشاغل از تاریخ ۳۱ خرداد 9۳ تا ۱ 

شهریور 9۳
۱7. پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بابت 
فجریه دهه مبارک فجر مربوط به سال 

۱۳9۶
۱۸. پرداخت ۱۵۰ هزار تومان بابت جیره ماه 

مبارک رمضان مربوط به سال ۱۳9۶

ناکاملی  این زمان بود که اخبار کم و بیش  از 
به گوش  تپه  اتفاقات هفت  از رسانه ها درباره 
که  هم  نظام  معاند  گروه های  البته  و  رسید؛ 
خوزستان  استان  در  خوبی  تنوع  قضا  از 
تا  گرفته  طلب  سلطنت  گروه های  )از  دارند 
به  معمول  طبق  که  االحوازیه(  و  عربی  خلق 
جریان  تا  چنینی اند  این  فرصت های  دنبال 
اعتراضات را به سمت اهداف خواسته خویش 
به وسیله رسانه های  یا الاقل  و  منحرف کرده 
را در راستای جهت هدف خویش  واقعه  خود 
منعکس کند؛ بیکار ننشسته و تمام توان خود 
را برای بهره برداری مناسب از تظاهرات به کار 
بردند؛ که البته تالش این گروه ها برای انحراف 
جزء  شاید  ماند.  نافرجام  اعتراضات  جریان 
بازداشت  تظاهراتی  چنین  مرسوم  و  الینفک 
نظم  زدن  برهم  اتهام  به  کارگران  از  نفر  چند 
اتهامشان  تنها  اگر  البته  که  دانست.  عمومی 
از یک  افراد را  این  این بود چه دلیلی داشت 
از  حق  کمترین  بیان  برای  ساده  مصاحبه 
که  کارگرانی  کنند؟  قدغن  خود  رفته  دست 
هیچ رسانه ای ندارند و عمومًا هم هیچ هدفی 
دنبال  خود  مسلم  حق  به  دستیابی  جز  را 
نمی کنند؛ کارگرانی که آخرین راه دستیابی به 
دیدند.  اعتراضات  در  را  مطالبات صنفی خود 
نقیضی ست  و  ضد  اخبار  دیگر،  مهم  حاشیه 
تمام  تقریبًا  گفته  به  شرکت.  مدیر  پیرامون 
شرکت،  این  کارگران  برخی  و  ها  خبرگزاری 
کجاست  اینکه  از  خبری  و  شده  متواری  وی 
از  که  دیگر  خبر  ولی  نیست؛  دسترس  در 
منابع خبری درونی استان خوزستان و برخی 
است  این  می رسد  گوش  به  کارگران  از  دیگر 
متواری  شرکت(  )رئیس  بیگی  اسد  آقای  که 
نشده و به دنبال رفع مشکالت موجود است.

 ۵۰ مقدار   9۳ سال  در  تپه  هفت  کارخانه 
نفر  هزار   ۶ برای  و  تولید  شکر  تن  هزار 
تعطیلی  صورت  در  است.  کرده  شغل  ایجاد 
شکر  مقدار  این  واردات  هزینه  کارخانه  این 
است. سال  در  دالر  میلیون   2۵ با  برابر 

پرداخت  عدم  و  باال  گزاره  گرفتن  نظر  در  با 
ادعای  که  رسانه هایی  و  سیما  و  مناسب صدا 
دارند  مستضعفین  از  حمایت  و  بودن  انقالبی 
و بی توجهی مسئولین مربوطه از ملی و کالن 
گرفته تا مسئولین محلی و استانی )که به اذعان 
تظاهرکنندگان  جمع  در  هم  یکبار  کارگران 
حاضر نشده اند( به کارگران ساده ای که عمومًا 
و  امنیتی  نه  و  دارند  سیاسی  ای  خواسته  نه 
خویش اند،   واضح  مطالبات  پیگیر  تنها  و  نه... 
اقتصاد مملکت  به  نتیجه ای جز ضرر هنگفت 
وارداتی  ضرر  و  شده  ایجاد  بیکاری  طریق  از 
داشت.  نخواهد  شود،  انجام  باید  نتیجتًا  که 
امید است از این پس رسانه ها اهتمام بیشتری 
مطالبات  و  اعتراضات  پوشش  به  نسبت 
خواه  که  مسئولینی  و  باشند  داشته  کارگران 
این مطالبات می شوند خالصانه  ناخواه درگیر 
با نگاه خدمت به مستضعفینی که صاحبان  و 
حقیقی این نظامند، مشکالت موجود را رفع و 
شرایط ادامه کار را برای کارگران فراهم کند.

  امیرعباس جعفری

  9۶ مکانیک

سقوط یک تپه
را کفایت  بی  مدیران  تدبیری  بی  هزینه  کارگران  باید   چرا 

 بدهند ؟
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آقای مسئول سوال شما از شورای نگهبان چیست ؟
با سالم و عرض خسته نباشید

  آقای ...... با توجه به حضور آقای کدخدایی به مناسبت ویژه برنامه ۱۶ آذر، سوال شما از ایشان در رابطه با شورای نگهبان چیست؟ 

محمدجواد جمالی نوبندگانی 

نماینده فسا

محمدعلی رامین

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد )دولت دهم(
معاون مطبوعاتی رئیس جمهور )دولت نهم( 

محمود صادقی

نماینده تهران

شهرام کوسه غراوی

نماینده مینودشت

ضیا ا... اعزازی

نماینده بناب

افکار  توجیه  برای  نگهبان  شورای  چرا 
از  خود،  تصمیمات  به  نسبت  عمومی 
یک جمع نخبگانی و تحلیل گر رسانه ای، 

بمثابه

مستقل"،  و  غیررسمی  "سخنگویان   
استفاده نمی کند؟ 

آیا ضرورت اینکار را تشخیص نمی دهد؟

انتخابات  قبلی  دوره   ۵ در  حداقل  آیا 
از  درصد  چند  که  کرده اند  برآورد  مجلس 
صالحیت  رد  اولیه  درمراحل  که  افرادی 
را  صالحیت  احراز  عدم  یا  می شوند 
به  مانده  روز  چند  ولی  اعالم  میکنند 
آورده اند؟  رای  میکنند،  تایید  انتخابات 
دارد؟ وجود  رای  در  تزلزل  همه  این  چرا 

 نتیجه اش مجلس دهم است .

 CFT باالخره سرنوشت
چه خواهد شد ؟

آیا شورای نگهبان حاضر 
است مذاکراتشان را به طور 
زنده یا با یک فاصله معمول 

و متعارفی پخش کند؟

حمید رسایی
نمایده تهران در

در دوره هشتم و نهم

تعریف رجل سیاسی
تفسیر شده است ؟

  ؟؟؟؟؟؟
نخواستند منبع نقل شود

محمدصادق شهبازی

از ادوار جنبش دانشجویی

نگهبان  شورای  درباره  موضوعات 
به  توان  می  اجماال  اما  است.  زیاد 
شفافیت  نداشتن  مثل  موضوعاتی 
در  چه  و  مذاکرات  زمینه  در  چه 
و  صالحیت ها  تایید  یا  رد  زمینه 
واقعی  شاخص  نداشتن  همچنین 
کرد اشاره  سیاسی  رجل  برای 

شدن  استانی  بحث  االن 
است  مطرح  مجلس  انتخابات 
مخالفانی  و  موافقان  طبعا  و 
دارد که از نظر آنان این باعث 
رای نیاوردن آنان می شود و به 
نماینده  از  همین علت عده ای 
کنار می کشند.  انتخابات  از  ها 
شورای  رویکرد  است  بهتر 
بپرسید اینباره  در  را  نگهبان 

موضوعی که برای بنده سوال است ؛ 
و  زد  درباره  نگهبان  شورای  نظر 
آنان  حقوقدانان  توسط  که  بندی 
بخصوص  و  قضاییه  قوه  رئیس  با 
می گیرد. صورت  مجلس  رئیس 

فردی  که  داشته  وجود  نمونه ای 
در  و  نیاورده  رای  اول  دور  در 
با  صحبت  از  پس  بعد،  دوره های 
بیاورد رای  توانسته  مجلس  رئیس 



 مستند راه طی شده
11 ام آذر ماه در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه 

من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسالم است. همیشه انحرافات به 

تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی را ساقط مینماید. الزم است همه به طور اکید به مصالح اسالم و مسلمین توجه کنیم و به 

قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست؛ وفادار باشیم.

@sut_rasam

جنجال در روز اول اکران

ظریف : پولشویی در ایران گسترده است
 روحانی : چرا سر مسائل روشن با هم

بجنگیم؟

حقوق کارگران

مهدی عزیزی

اعتراض کن !

سرکوب میکنم ...!!

میزگرد فعالین دانشجویی در

 خرابه های ده ونک 
 با حضور نمایندگان بسیج دانشگاه شریف، انجمن

 اسالمی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران،
 مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا و جنبش

عدالتخواه دانشجویی


