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 روز دانشــجو، روز تاکیــد بــر نقــش بــی ماننــد مجاهــدت 
ــان  ــت ایم ــار تقوی ــش، در کن ــم و دان ــب عل در راه کس
ــادی و  ــرفت م ــی، در راه پیش ــرت سیاس ــی و بصی دین
ــی  ــجو یعن ــود. دانش ــد ب ــوده و خواه ــور ب ــوی کش معن
ــن،  ــی م ــو، یعن ــی ت ــر، یعن ــده، صب ــد، آین ــاش، امی ت
یعنــی تمــام آن هایــی کــه رفتنــد تــا مــا بمانیــم. پــس 
ــو،  روز قلــم هــای تیــز، فکرهــای خــاق، اندیشــه های ن

ــو،  ــده، روز ت ــای آین امیده
روز دانشجو مبارک . 

ــزرگ نیــا،  ــاد ســه دانشــجو؛ مصطفــی ب ــه ی ایــن روز، ب
ــه  ــان س ــوی، هم ــریعت رض ــی، آذر ش ــد چ ــد قن احم
ــمی  ــدار رس ــه دی ــراض ب ــگام اعت ــه هن ــجویی ک دانش
ریچــارد نیکســون، معــاون رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت 
متحــده آمریــکا و همچنیــن از ســرگیری روابــط ایــران 
بــا بریتانیــا، در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، در دانشــگاه تهــران کشــته 
شــدند، گرامــی داشــته مــی شــود. روز دانشــجو، توســط 
کنفدراســیون دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور، کــه 
مرکــز اجتمــاع و مباحثــه مخالفــان حکومــت پهلــوی در 
ــن  ــد. ای ــده ش ــام، نامی ــن ن ــه ای ــود ب ــران ب ــارج از ای خ
ــخ  ــذار در تاری ــم و تاثیرگ ــک روز مه ــوان ی ــه عن روز، ب
دانشــگاه تهــران ثبــت شــد. از آن پــس همــه ســاله، بــه 
ــجویان  ــاواک، دانش ــوی و س ــم پهل ــش رژی ــم کوش رغ
ــران،  ــر ای ــگاه های سراس ــر دانش ــران و دیگ ــگاه ته دانش
ــد. از آن  ــا کردن ــهیدان برپ ــاد آن ش ــه ی ــم هایی ب مراس
ــرای  ــی، ب ــار خوب ــه معی ــع ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ب ــس وقای پ

ــی و  ــزان نفــرت از حکومــت اســتبدادی و توانای ــی می ارزیاب
نفــوذ مخالفــان در میــان روشــنفکران تبدیــل شــده اســت. 
می تــوان گفــت یکــی از شــروط اصلــی در تضمیــن امــروز و 
فــردای دانشــجو، میــزان برخــورداری از معنویــات و همچنین 
روحیــه ی امیــد و کار و تــاش اســت. فارغ التحصیــان 
دانشــگاه ها بایــد نســبت بــه کشــور و میهــن خــود احســاس 
تعهــد داشــته و از هیــچ کمکــی در ایــن راه دریــغ نکــرده، بــا 
رافــت و عطوفــت بــا یکدیگــر برخــورد و به خوبی پاســخگوی 
پرســش هــای یکدیگــر باشــند و بــرای رســیدن بــه هــدف، 
انــس بــا خــدا و تضــرع بــه درگاهــش را ســرلوحه ی زندگــی 
خویــش گرداننــد و از هیــچ تاشــی در راه رســیدن هــر چــه 

بهتــر و ســریع تر بــه هــدف خــودداری نکننــد. 
در پایــان بــه گوشــه ای از ســخنان شــهید چمــران پیرامــون 
۱۶ آذر و بزرگداشــت یــاد و نــام شــهیدان دانشــجو خواهیــم 

پرداخت.
ــه  ــربازان و آن هم ــرنیزه س ــرق س ــر ب ــرات زی ــن تظاه )) ای
ــی از  ــی، یک ــت نظام ــیانه حکوم ــی وحش ــی رحم ــم و ب ظل
بزرگ تریــن و باشــکوه ترین تظاهــرات دانشــجویان بــه شــمار 
می رفــت و گــواه از خودگذشــتگی و تصمیــم کوه آســای 
ــن  ــه ای ــرد ک ــعی ک ــا س ــتگاه کودت ــود و دس دانشــجویان ب
ــزار  ــس از آن، م ــا پ ــازد؛ ام ــان س ــاک را پنه ــه دردن فاجع
شــهدای شــانزده آذر، همچــون مقبــره شــهدای ســی ام تیــر، 
زیارتــگاه مــردم آزاده و مبــارز ایــران، به خصوص دانشــجویان 
ــی  ــد، روز شــانزده آذر ۱۳۳۳، دانشــکده فن شــد و ســال بع
از کارآگاه و نظامــی پــر بــود کــه هــر گونــه عکــس العملــی 

را در نطفــه خفــه کننــد؛ امــا مطابــق قــرار قبلــی، پــس از 
ــه شــد، تمــام دانشــجویان در  ــگ صبــح نواخت آن کــه زن
محوطــه مرکــزی دانشــکده فنــی بــا حالــت عــزا و احتــرام 
ســه دقیقــه ســکوت کردنــد؛ ســکوتی عمیــق و پــر معنــی؛ 
ســکوتی کــه خاطــرات دلخــراش ســال پیــش را تجدیــد 
می کــرد و رگبــار گلولــه و نالــه دردنــاک مجروحیــن 
شــنیده می شــد؛ ســکوتی کــه در خــال آن، شــکنجه های 
روحــی ســال گذشــته، جنایــات هیئــت حاکمــه و بدبختی 
ــربازان و  ــت. س ــا می گذش ــران از نظره ــت ای ــت مل و مذل
کارآگاهــان در مقابــل ایــن ســکوت، قــادر بــه هیــچ عملــی 
نبودنــد و هیــچ بهانــه و دســتاویزی بــه دستشــان نیامــد. 
ــته  ــک دس ــرار دادن ی ــکوت و ق ــس از س ــجویان پ دانش
گل بــر روی پله هــا، دانشــکده را تــرک کــرده، عــازم مــزار 
شــهدا شــدند و تمــام دانشــگاه نیــز به پیــروی از دانشــکده 
ــت از کار  ــانزدهم آذر، دس ــهدای ش ــرام ش ــه احت ــی، ب فن
کشــید. در ســال های بعــد از آن نیــز دانشــجویان، در 
شــرایط دشــواری بــه یــاد شــهدای شــانزده آذر، دســت از 
کار کشــیده، بــا برگــزاری مراســمی در دانشــگاه و بــر مــزار 
شــهدا، پیونــد خــود را بــا شــهدا و راه آنــان، تجدیــد کردند 
و شــانزده آذر را روز دانشــجو اعــام نمودنــد و بــه جاســت 
ــام شــهدا و خاطــره شــانزده  کــه دانشــجویان، همیشــه ن
آذر را زنــده نگــه داشــته، دربزرگداشــت آن بکوشــند و در 
راه مبــارزه برضــد حکومــت کودتاچیــان جنایتــکار، از روان 

پــاک شــهدای ۱۶ آذر طلــب همــت کننــد.((

طراح لوگو : محمد عادل یوسفی
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- توی اون دانشــگاه چی به شما چی یاد دادن؟ 
ــم  ــنی ه ــخ روش ــت. پاس ــرش برنمی داش ــت از س ــی دس ــش لعنت ــن پرس      ای
ــزد  ــنگین را می ــفی و س ــوال فلس ــن س ــار ای ــادرش روزی صدب ــت. م ــش نداش برای
ــید و  ــزش نمی کش ــودش مغ ــول خ ــه ق ــه ب ــی ک ــاً وقت های ــرش؛ خصوص ــوی س ت
ــوری  ــکاری بدج ــا بی ــود ام ــی نب ــۀ بی ادب ــاال. بچ ــت ب ــه میرف ــوی خان ــش ت صدای
ــه خــودش فحــش میــداد کــه چــرا چهارســال از  اذیتــش میکــرد. بعضــی وقتهــا ب

ــت.  ــدر داده اس ــگاه ه ــرش را در دانش ــال های عم ــن س بهتری

ــه  ــتی حکیمان ــا ژس ــواده ب ــل و خان ــای فامی ــود بزرگتره ــه ب ــتانی ک      دبیرس
ــرای  ــا ب ــرو دانشــگاه ت ــوان و ب ــه پســرجان! درســت را بخ ــد ک ــش میکردن نصیحت
خــودت چیــزی بشــوی! بعــد از فارغ التحصیلــی خــودش را آقــای چیــز صــدا میــزد. 
ــت  ــدرک و موقعی ــرای م ــس ب ــده. هیچک ــزی ش ــه چی ــاً چ ــت دقیق ــا نمی دانس ام
ــجویی اش  ــۀ دوران دانش ــای کودکان ــۀ آرزوه ــرد. هم ــرد نمی ک ــره خ ــدش ت جدی
ــام  ــت؟ نظ ــود کیس ــع موج ــر وض ــت مقص ــد. نمی دانس ــه می دی ــت رفت را از دس

ــیاهش.  ــت س ــا پیشانی نوش ــه و ی ــودش، جامع ــگاه، خ ــور، دانش ــی کش آموزش

ــه او  ــی ب ــیب زمین ــیدن س ــال کش ــه در ح ــروش محل ــن آقا میوه ف ــار حس     یکب
ــرد و  ــدس ســینه اش را صــاف ک ــکاری؟«. مهن ــوز بی ــو هن ــا ســیامک ت ــت: »آق گف
همــۀ تقصیرهــا را انداخــت گــردن نبــود ارتبــاط موثــر، کاربــردی و منعطــف صنعــت 
و دانشــگاه. نامبــرده بــا حــرارت ایــن ارتبــاط را بسترســاز ظهورخاقیت هــای 
نوآورانــه و انتقــال دانــش و توســعۀ تکنولــوژی دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــه صنعــت را همــوار  ــا سیاســت گذاری درســت راه ورود دانشــگاهیان ب مســئولین ب
ــد  ــگاهی را کلی ــان دانش ــرای فارغ التحصی ــتغالزایی ب ــه اش ــازند. وی در خاتم س
ــع کشــورهای  ــه جم ــران ب ــتن ای ــادری و پیوس ــرزمین م ــن س حــل مشــکات که

ــان برشــمرد. پیشــرفتۀ جه
ــۀ علمــی و مفیــد  ــه ارائ ــدون توجــه ب ــه اش کشــید و ب ــه چان ــا دســتی ب حســن آق
ــه  ــی ب ــگاه چ ــوی اون دانش ــت: » ت ــاده اش گف ــل افت ــاغ فی مشــتری از دم
ــما  ــی ش ــطح علم ــت س ــا اف ــۀ م ــکل جامع ــن مش ــاد دادن؟ مهمتری ــما ی ش
دانشگاهی هاســت. شــما نصــف وقتتــون تــو دانشــگاه صــرف جنبــش میشــه! 
پایان نامــه رو کــه میخریــد. دانشــگاه رو بــا ســالن مــد و اجتماعــات  مدنــی 
ــاد.  ــاد و مرده ب ــدام زنده ب ــد. م ــاس میکنی ــط پ ــا رو فق ــد. درس ه ــتباه گرفتی اش
ــه  ــار ب ــانس یکب ــرای لیس ــتی ب ــت گذاش ــه وق ــالی ک ــو اون چندس ــش ت خدایی
ــدی  ــتی توانمن ــار نشس ــی؟ یکب ــتارتاپ چ ــه اس ــه ی ــردی؟ ب ــر ک ــی فک کارآفرین
می خواســتی  وقتــی  کنــی؟  ارزیابــی  درســت  رو  خــودت  اســتعدادهای  و 
ــتی؟«.                                                                                                                  ــه داش ــم توج ــه ای ه ــز دیگ ــه چی ــتیژ ب ــز و پرس ــر از پ ــگاه غی ــری دانش ب
ــه از دل  ــرای اینک ــدی زد و ب ــا لبخن ــود. حســن آق ــدس حســابی جاخــورده ب مهن
ــی کــه زدم ناراحــت  ــن حرفای ــه وقــت از ای ســیامک درآورده باشــد ادامــه داد: »ی
ــال  ــد از لیســانس دنب ــر. بع ــه چندســال بزرگت ــم؛ ی ــل خودت ــم مث نشــی پســر. من
ــه  ــکر ی ــار. خداروش ــوه و تره ب ــف می ــو صن ــدم ت ــد اوم ــدا نش ــی پی ــودم. جای کار ب
آب باریکــه میاد«.مهنــدس ترجیــح داد کرســی آزاداندیشــی کنــار جعبه هــای 
ــا کافگــی کیســۀ ســیب زمینی را گرفــت و از مغــازه  لیموشــیرین را تــرک کنــد. ب

ــرون.  زد بی

ــتایی  ــش از ناش ــح پی ــر روز صب ــود. ه ــران ب ــدس عم ــی مهن ــیامک طهران     س
یــک پــل بــزرگ تــوی خیالــش می ســاخت. ســازه ای رویایــی و شــکیل تر از 
ــر  ــی ظه ــان. حوال ــل خودم ــه پ ــت سانفرانسیســکو و سی وس ــدن و گلدنگی ــرج لن ب
ــخنرانی  ــس و س ــرای تدری ــا ب ــر دنی ــگاه های معتب ــیده از دانش ــای رس دعوت نامه ه
را پــاره میکــرد و میگفــت وطنــم پــارۀ تنــم! دم غــروب هــم امــاک و مســتغات و 
ــه اش را از راه دور دیــد مــی زد و مشــغول نوشــتن بیزینــس پلــن ایده هــای  کارخان
ــش  ــود پی ــا رســیده ب ــه اوج روی ــی ب ــدش می شــد. ســر شــب وقت اقتصــادی جدی
از پــرواز بــه ســمت ســواحل آســیای جنوبــی بــرای گذرانــدن تعطیــات، بــا داد و 

ــی: ــای واقع ــه دنی ــت ب ــدرش برمی گش ــاد پ فری

   - توی اون دانشــگاه چی به شما یاد دادن؟
ــفاف  ــن و ش ــنهاد روش ــک پیش ــدرش ی ــوالً پ ــروف، معم ــۀ مع ــن جمل ــد از ای بع
ــی داد:  ــواب م ــم ج ــدس ه ــودم. مهن ــش خ ــازی پی ــو کارگاه مبل س ــا ت داشــت؛ بی

ــوام   ــن می خ ــب م ــی؛ خ ــزی بش ــه چی ــون ی ــد درس بخ ــما نمی گفتی ــه ش »مگ
ــا  ــا جوون ه ــر م ــه فک ــس ب ــچ  ک ــن کشــور هی ــو ای ــن. ت ــزی بشــم، همی ــه چی ی
نیســت. شــدیم نســل ســوخته.« البتــه خــودش هــم می دانســت کــه نبایــد همــۀ 
تقصیرهــا را گــردن مملکــت بینــدازد. مهنــدس بــود ولــی نــه آنطــوری کــه بایــد 
ــدر  ــانس آنق ــورد. در دورۀ لیس ــی بخ ــای عمران ــه درد کار در پروژه ه ــد و ب باش
ــه چالش هــای  ــن ب ــرای پرداخت ــی ب دل  مشــغولی و ســرگرمی داشــت کــه فرصت
ــدرش  ــه پ ــچ. البت ــه هی ــی ک ــت. کارعمل ــی نداش ــای تحقیقات ــی و فعالیت ه علم
دانشــگاه را مقصــر میدانســت کــه عرضــۀ تربیــت کارشــناس متخصــص را نــدارد.

      دعــوای پــدر و پســر هیچوقــت بــه جایــی نمی رســید. عمــوی ســیامک اســتاد 
دانشــگاه آزاد اســامی بــا ســابقۀ چهاردهــه مدیریــت در نظــام جــور دیگــری بــه 
موضــوع نــگاه می کــرد. بنــدۀ خــدا معتقــد بــود تنهــا راه  برون رفــت از مشــکات 
ــوای علمــی رشــته ها و  ــی اصــاح نظــام آموزشــی، ســاختار دانشــگاه، محت کنون
ــاد  ــیامک را ی ــو، س ــای عم ــت. حرف ه ــجو اس ــذب دانش ــای ج ــر معیاره تغیی
کاندیداهــای  کلیشــه ای  و  قشــنگ  حرف هــای  و  ریاســت جمهوری  تبلیغــات 
ــرأت  ــر... ج ــدر بی اث ــی؛ همانق ــدر کلّ ــت. همانق ــش می انداخ ــدوم و زحمتک خ
اعتــراض نداشــت. یکبــار مخالفــت کــرد. عمــو بــا غضــب جــواب داد: » تــوی اون 
ــد روی حــرف  ــاد نگرفتــی کــه نبای ــوز ی ــاد دادن؟ هن ــه شــما ی دانشــگاه چــی ب

بزرگتــر حــرف بزنــی«.  

     ســیامک هــر روز بیشــتر در خــودش فــرو می رفــت. نــه راه پــس داشــت و نــه 
راه پیــش. کلّــی هزینــۀ درس و دانشــگاه کــرده بــود. البتــه پــدرش تمــام هزینــه 
را بــا کمــال میــل پرداخــت کــرد تــا پســرش ســری در میــان ســرها در بیــاورد. 
ــا  ــود ت ــن ب ــال راه جایگزی ــم دنب ــاال ه ــید. ح ــش می رس ــه دهان ــم ب ــتش ه دس
ــه زندگــی  ــگاه ســیامک را ب پســرش بیــش از ایــن آســیب نبینــد. می خواســت ن
و شــغل و آینــده عــوض کند.امیــد زیــادی هــم داشــت کــه ســهیل پســر دومــش 

از راه هــای رفتــه و نرفتــۀ بــرادر درس بگیــرد. 

ــه دارد،  ــد فاصل ــد باش ــه بای ــزی ک ــا چی ــنگ ها ب ــا فرس ــگاه م ــه دانش      اینک
چــه بــه لحــاظ زیرســاخت های آموزشــی و چــه از نظــر کیفیــت و ســطح علمــی 
ــا و  ــه جوان ه ــه ب ــتغال زایی و توج ــه اش ــر ب ــئولین ام ــه مس ــدم توج ــت؛ ع درس
ــا  ــا ب ــت؛ ام ــم درس ــگاه ه ــت و دانش ــد صنع ــد نظام من ــرای پیون ــازی ب زمینه س
ــروزش  ــکاری ام ــل بی ــن عام ــودش مهم تری ــم کاری خ ــا ک ــن حرف ه ــام ای تم
ــه رویدادهــای جدیــد نداشــت. ســیامک بهتــر  ــود. چــاره ای جــز فکــر کــردن ب ب

ــردد. ــوی برنمی گ ــه ج ــه ب ــه آب رفت ــت ک ــه میدانس از هم
ــس  ــه پ ــه را گرب ــاد / جوج ــر فری ــی و گ ــرع کن ــر تض ــد: گ ــا می گفتن قدیمی ه

ــدارد.  ــده ای ن ــرود، حســرت فای ــد داد. فرصــت از دســت ب نخواه

ــا  ــی زد و ب ــه م ــه دادگاه آیین ــری ب ــید س ــتخوانش می رس ــه اس ــه ب     کارد ک
افســوس از جنــاب خــودش می پرســید: 

- توی اون دانشــگاه چی به ما یاد دادن؟  
 

 
خــارج از قصه امام علی علیهالســام می فرمایند: 

ــحاِب   اِنَتِهــُزوا ُفَرَص الَخیِر؛ فإنّها تَُمرُّ َمرَّ السَّ
فرصت هــای خوب را دریابید؛ زیــرا فرصت ها همچون ابر می گذرند.  

   
ــرای  ــی اســت ب ــه دانشــگاه فرصت ــم ک ــر بگویی ــود اگ ــررات می ش ــرار مک    تِک
پیشــرفت. مجالــی بــرای ریــل  گــذاری مســیر زندگــی. امــا تَکــرار همیشــه بــد 
نیســت! ایــن چندســال دانشــجویی مــا بــه هــر وضــع و صورتــی میگــذرد. بعدهــا 
ــه اســم و طمطــراق  ــا ن ــار ســنجش م در دنیــای بیــرون از دانشــگاه، متــر و معی

موسســۀ آموزشــی اســت و نــه عــدد معــدل. حواســمان بــه خودمــان باشــد ...  
آدم زرنــگ از زمانه اش جا نمی ماند.

محمدحسین سفیدچیان

کارشناسی روانشناسی

فضای دانشگاهی یا دانش، گاهی!

(ره) نشریه سیاسی دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

۲
(ره) نشریه سیاسی دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

۳
شماره سی و دوم - آذرماه ۱۳۹۸ ویژه نامه ۱۶ آذرشماره سی و دوم - آذرماه ۱۳۹۸ ویژه نامه ۱۶ آذر

مصاحبه با اسماعیل کوهی مقدم
)دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت(

ــت  ــجو، در خدم ــالروز ۱۶ آذر، روز دانش ــبت س ــه مناس ب
جنــاب آقــای اســماعیل کوهــی مقــدم دبیــر ســابق 
ــن اســامی  ــبق انجم ــر اس ــم وحــدت ) دبی ــر تحکی دفت
دانشــجویان شــهید بهشــتی ( بودیــم و پیرامــون موضــوع 
جنبــش سیاســی دانشــجویی و نحــوه ی تاثیــر و عملکــرد 
دانشــجویان علــی الخصــوص تشــکل ها صحبــت کردیــم، 
ــه  ــه ب ــه دســت آمــد. در ادام ــل توجهــی ب ــج قاب کــه نتای
بیــان هریــک از نظــرات ایشــان ، پیرامــون موضــوع مربوطه 

ــم پرداخــت .  خواهی
۱.تعریــف شــما از جنبــش دانشــجویی و بــه طــور 

خــاص جنبــش سیاســی دانشــجویی چیســت ؟ 
ــد کــه نتــوان  ــر چیــزی می گذارن ــام جنبــش را ب اساســا ن
اهــداف آن را از طریــق ســاختار ها محقق نمــود. در مباحث 
علــوم اجتماعــی نیــز ایــن تعریــف را پذیرفته انــد. جنبــش 
دانشــجویی  ویژگــی هایــی جامعــه شــناختی دارد کــه در 
ایــن مقــال نمی گنجــد. بــه طــور کلــی از ســال ۱۳۲۰ کــه 
انجمــن اســامی در ایــران شــکل گرفــت در طــول چندیــن 
ســال، مــوج هــای مختلفــی بــرای آن ترســیم مــی شــود. 
فاصلــه ی میــان ســال هــای ۲۰تــا ۵۶، مــوج اول  جنبــش 
دانشــجویی کــه آن را جنبــش چــپ _ مارکسیســتی نیــز 

ــزب  ــه ی ح ــان غلب ــان زم ــد هم می نامن
اســت.  دانشــجویی  جنبــش  در  تــوده 
ــا اواســط  ــای ۵۷ ت ــدی ســال ه ــوج بع م
دهــه ی ۷۰ اســت کــه مــوج اســام گرایــی 
ــاب  ــی در انق ــش اساس ــت و نق ــام گرف ن
ــدای  ــال های ابت ــت و در س ــامی داش اس
ــه  ــوط ب ــائل آن مرب ــده مس ــاب، عم انق
ســطح نظــام و حاکمیــت بــود. و در آخــر 
ــط  ــا اواس ــه ی ۷۰ ت ــر ده ــه ی اواخ فاصل
ــتی و  ــای لیبرالیس ــه فض ــه ی ۸۰ ، ک ده
روی کار آمــدن دولــت اصاحــات و نظیــر 

ــود .  ــن دوران ب ــه ای ــوط ب آن مرب
ــجویان را  ــت دانش ــزان فعالی 2. می
ــی  ــه ارزیاب ــر چگون ــه ی اخی در ده
و  فعــال  بیشــتر  می کنیــد، 
ــل و  ــا منفع ــد ی ــذار بوده ان تاثیر گ

پذیرنــده ؟
ــش از آن مقایســه  ــا ســال های پی ــن موضــوع ب ــا ای طبیعت
ــای  ــا دهه ه ــادی ب ــای زی ــود، تفاوت ه ــه ی ن ــود، ده می ش
پیشــین دارد و حتــی االن کــه در ســال ۹۸ هســتیم، فضــا 
ــی از  ــت. یک ــاوت اس ــیار متف ــال های ۹۰ و ۹۱ بس ــا س ب
ــت  ــزی اس ــود چی ــاوت، وج ــن تف ــای ای ــن علت ه مهم تری
بــه نــام شــبکه های اجتماعــی . در دهه هــای پیشــین، 
ــی  ــد. ول ــکل ها بودن ــردم تش ــدای م ــاندن ص ــا راه رس تنه
االن فضــای مجــازی کــه جامعــه را بــه ســوی متکثر کــردن 
کنشــگر ها بــرده اســت، ســبب شــده کســی احســاس نیــاز 
ــت  ــن ذهنی ــاید االن ای ــد. ش ــته باش ــه تشــکل ها را نداش ب
ــه  ــم ب ــرد می توان ــک ف ــوان ی ــه عن ــن ب ــه م وجــود دارد ک
خــودی خــود، پیامــی را بــه جامعــه برســانم، پــس چــرا باید 
ــد دیگــر،  ــم. در بع ــت کن ــک تشــکل فعالی در چارچــوب ی
دغدغه هــای شــغلی، اقتصــادی و معیشــتی، فشــاری را برای 
دانشــجویان ایجــاد کــرده کــه ســبب تغییــر شــرایط نســبت 
ــرایط  ــر ش ــن تغیی ــت. همی ــده اس ــل ش ــال های قب ــه س ب
نیــز ســبب تغییــر در میــزان فعالیت هــای دانشــجویی بــوده 
اســت. ولــی ایــن مــوارد، چیــزی از اثرگــذاری تشــکل های 
دانشــجویی کــم نکــرده و حتی ســبب تاثیــر گــذاری متمایز 
ــر  ــه ســمت متکث ــروزه تشــکل ها ب ــده اســت. ام ــا ش آن ه
شــدن می رونــد، بنابرایــن بــا وجــود ایــن شــرایط بــاز هــم 

می تواننــد، تاثیــر گــذار باشــند ولــی بایــد، اقتضائــات فعلی 
ــی بشناســد، پــس مــدل دهــه شــصتی دیگــر  ــه خوب را ب

ــد داد.  ــواب نخواه ــکل ها ج ــرای تش ب
ــرات  ــته ها و نظ ــان خواس ــرس از بی ــت ت ۳.عل
توســط دانشــجویان ریشــه در چــه چیــزی دارد ؟

ــت،  ــرس گذاش ــم آن را ت ــق اس ــور مطل ــه ط ــوان ب نمی ت
چــرا کــه دالیــل متعــددی می توانــد داشــته باشــد، شــاید 
ــر  ــجویی را موث ــکل دانش ــه تش ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ب
نمی بیننــد، شــاید احســاس می کننــد، تشــکل دانشــجویی،  
بســتری بــرای رشــد آن هــا ایجــاد نخواهــد کــرد یــا آن ها را 
بــه هدف شــان نخواهــد رســاند. امــا بــاز هــم بایــد بررســی 
ــی  ــن عــدم بیــان خواســته ها چیســت. ول شــود، علــت ای
می تــوان گفــت، بخــش زیــادی از موضــوع برمی گــردد بــه 

ــر اولویت هــای دانشــجو.  تغیی
ــای  ــدود آن را در فض ــاری و ح ــه اختی ــش ب ۴.آت

ــد؟ ــف می کنی ــه تعری ــجویی، چگون دانش
ــم  ــا ه ــد، م ــان کرده ان ــوع را بی ــن موض ــا ای ــرت آق حض
همانطــور کــه ایشــان فرمــوده انــد، قبــول داریــم و بیــان 
ــکل  ــتگاهی مش ــر دس ــتر، اگ ــح بیش ــم. در توضی می کنی
داشــته باشــد و دچــار اختــال و معطــل باشــد، بایــد بــه 

ســمت اصــاح آن رفــت، کــه ایــن همــان بنــد )م( وصیــت 
ــا  ــای آق ــررا در صحبت ه ــم مک ــت و ه ــام ره اس ــه ام نام
ــان از تشــکل های  ــه خودم ــم  فهمــی اســت ک ــوده و ه ب
ــن  ــم، همی ــجویی ه ــش دانش ــم. جنب ــجویی داری دانش
ــی  ــا خیل ــما لزوم ــی ش ــد، یعن ــان می کن ــوع را بی موض
ــر  ــه ســاختار ها وابســته نیســتید، دیگــر نقــش اصلــی ب ب
ــردم اســت  ــر عهــده ی م عهــده ســاختار نیســت، بلکــه ب
ــاوری  کــه می توانــد ســبب گفتمان ســازی شــود، یعنــی ب
ــود.  ــاختار ش ــه س ــل ب ــپس تبدی ــی و س ــه درون در جامع
در مــورد حــدود اختیــارات هــم، کامــا واضــح اســت کــه 

ــدارد.  ــود ن ــی وج محدودیت
ــرای تاثیــر گــذاری هــر چــه  ۵.پیشــنهاد شــما ب

ــر جامعــه چیســت؟ بیشــتر قشــر دانشــجو ب
دانشــجویی کــه می خواهــد تاثیــر گــذار باشــد، بایــد عضــو 
ــت  ــر فعالی ــکل  موث ــه ش ــده و ب ــکل  ها ش ــا و تش واحد ه
کنــد. اگــر درغیرایــن صــورت باشــد، او یــک فــرد عــادی 
ــودن  ــجو ب ــای دانش ــد از ویژگی ه ــه نمی خواه ــت ک اس
خــود، بــه طــور موثــر اســتفاده کنــد. امــروزه ظرفیتــی بــه 
ــی  ــه برخــی از راه های ــام فضــای مجــازی وجــود دارد ک ن
کــه در گذشــته بســته بودنــد را بــاز کــرده اســت. می تــوان 
گفــت، فضــای مجــازی تــا حــد زیــادی از نقــش تشــکل ها 

کاســته اســت، ولــی همیــن امــر یــک ظرفیــت مهــم برای 
بســیج کــردن فضــای ذهنــی مــردم جامعــه اســت و ایــن 
ــای  ــود نداشــت. راه ه ــته وج ــه در گذش ــزی اســت ک چی
ــی  ــد ول ــال نمی گنج ــن مج ــه در ای ــت ک ــی هس مفصل
ــان  ــه خصــوص در زم ــا مشــخص شــود، ب ــد اولویت ه بای
حاضــر کــه مســائل و مشــکات افزایــش یافتــه و هــر روز با 
یــک مســئله جــدی روبــرو هســتیم. بــه ایــن منظوربایــد، 
نقطــه نظــر خــود را مشــخص کنیــد و ماموریــت خــود را 
بشناســید، یعنــی مــن دانشــجو می خواهــم ظرفیــت وعمر 
و زمانــم را صــرف چــه مســئله ای کنــم. لــذا بایــد نقطــه ی 
مــورد نظــر را مشــخص و بــر اســاس آن بــه ســمت هــدف 

ــرای تاثیر گــذاری بیشــترحرکت نمــود.  ب
۶.در پایــان، شــما رابطــه ی دانشــجو و سیاســت را 

ــد ؟ ــی می دانی ــه ارتباط چگون
واضــح اســت کــه دانشــجو در عرصــه ی سیاســت ، نقــش 
ایفــا می کنــد، ولــی همانطــور کــه حضــرت آقــا فرمودنــد 
ــت،  ــت زده نیس ــی سیاس ــت ول ــی اس ــجو سیاس ، دانش
پــس نمی تــوان گفــت کــه تشــکل دانشــجویی، حتمــا بــا 
فعالیــت سیاســی اش تعریــف مــی شــود. رابطه ی دانشــجو 
ــت،  ــی اس ــن َوجه ــه ی ِم ــی، رابط ــای سیاس و فعالیت ه
یعنــی بخشــی از فعالیت هــای دانشــجو، 
ــت  ــا هوی ــس لزوم ــت، پ ــی اس سیاس
ــود.  ــف نمی ش ــی تعری ــجو، سیاس دانش
ــال  ــک فع ــوان ی ــه عن ــدا ب ــه ابت بلک
دانشــجویی بــه وی نــگاه می شــود کــه 
ــم  ــی ه ــت سیاس ــان فعالی ــن می درای
دارد. پــس دانشــجو و سیاســت را دو 
ــم  ــر می گیری ــم در نظ ــدا از ه ــاد ج نه
ــا یکدیگــر وجــوه اشــتراکی هــم  کــه ب

ــد.  دارن
ــه  ــه ای ب ــا توصی ــت ب ــان در نهای ایش
قشــر نوپــای دانشــجو و همچنیــن 
تشــکل های دانشــجویی بحــث خــود را 
ــه  ــان رســاندند، کــه در ادامــه ب ــه پای ب

ــت.   ــم پرداخ ــان آن خواهی بی
ــبت  ــتباهی نس ــت اش ــروزه ذهنی )) ام
بــه تشــکل های دانشــجویی شــکل 
ــی  ــی کاف ــدم توانای ــوت وع ــر رخ ــد ب ــه معتق ــه ک گرفت
تشــکل ها اســت. نمی گوییــم ایــن صحبت هــا کامــا هــم 
نادرســت اســت ولــی بــه طــور کامــل هــم صــادق نیســت. 
االن تعــداد کثیــری تشــکل و اتحادیــه داریــم، کــه همیــن 
ــوان  ــی می ت ــر رخــوت باشــد ول ــی ب ــد دلیل ــر می توان تکث
اذعــان کــرد، هــر جــا بــر روی مســئله ای متمرکــز شــدیم 
ــیم و  ــر باش ــتیم موث ــم، توانس ــری آن پرداختی ــه پیگ و ب
بــه عنــوان یــک بــردار قــدرت، خودمــان بــه یــک مســئله 
ــجویی  ــکل دانش ــه تش ــی ک ــم. آن جای ــی کنی جهت  ده
خواســته اســت، الزامــات را رعایــت کــرده و متوجــه بــوده 
ــذاری  ــد، اثرگ ــام می ده ــه کاری انج ــه دارد چ ــت ک اس
ــروزه  ــه ام ــوری ک ــداد ام ــک تع خــود را داشــته اســت. ی
بــرای مــردم مســئله شــده اســت، مانند مســئله شــفافیت، 
ــه در  ــره، ریش ــری و غی ــات کارگ ــازی، مطالب خصوصی س
همیــن فعالیت هــای تشــکلی دارد و دیگــر کســی نیســت 
کــه بتوانــد ایــن موضوعــات را نادیــده بگیــرد. اگــر بحــث 
از عــدم تاثیــر گــذاری تشــکل ها هــم باشــد، صرفــا بــرای 
مایــوس کــردن افــراد اســت. دانشــجو نــه تنهــا بــه خــودی 
خــود، موثــر اســت، چــه رســد بــه ایــن کــه وارد جمعــی 
شــود و شــروع بــه فعالیــت هــم کنــد کــه تاثیــر گذاریــش 

ــر خواهــد شــد. (( چندیــن براب

زینب سادات قریشی محمدی
کارشناسی علوم سیاسی
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(ره) نشریه سیاسی دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

ــر کوب  ــوی س ــرد؟ ب ــد کاری ک ــر می ش ــًا مگ اص
ــمام  ــتی استش ــی می توانس ــه راحت ــاق را ب و اختن
ــود.  ــته ب ــا نگذش ــاه از کودت ــار م ــوز چه ــی. هن کن
کودتایــی کــه دیگــر جایــی بــرای امیــد بــه بهبــود 
نــاآرام  موج هــای  نمی گذاشــت.  باقــی  شــرایط 
ــا از  ــد و آب ه ــده بودن ــردم خوابی ــای خشــم م دری
ــد،  ــه می ش ــم ک ــی ه ــود. اعتراضات ــاده ب ــیا افت آس
راه بــه جایــی نمی بــرد. مردمــان وطــن هــم از 
بودنــد  ناامیــد  دیگــر  نــادری  آوردن  بــر  ســر 
دوران  در  را  ســرزمین  شــدن  ویــران  انتظــار  و 
ــت  ــاع مملک ــیدند. اوض ــد می کش ــکندری جدی اس
داشــت بــه همیــن ترتیــب رقــم مــی خــورد تــا آن 
کــه حکومــت وقــت تصمیــم گرفــت روابطــش را بــا 
دولتــی از ســر بگیــرد کــه بیش تریــن دخالت هــا و 
ــان  ــی میهنم ــت های داخل ــه ها را در سیاس دسیس
شــکل داده بــود. روابطــی کــه بــرای مدتــی تعلیــق 
ــر  ــده ی ملــت ب ــت برگزی ــود؛ چــرا کــه دول شــده ب
ســر کار بــود و اکثــر ملــت از ایــن روابــط رضایــت 
ــگان  نداشــتند. آن هــا نمــی خواســتند دســت بیگان

ــاز شــود. ــارت جــان و مالشــان ب ــه غ ب
ــد.  ــت بودن ــن مل ــی از همی ــم بخش ــجویان ه دانش
آن هــا نخبــگان جامعــه بــه شــمار می رفتنــد و 
ــال مــی آورد.  ــه دنب ــن نخبگــی رســالت هایی را ب ای

ــر  ــدن در براب ــاکت نمان ــم س ــان ه ــی از رسالت هایش یک
آگاه  را  مــردم  بایــد  بــود.  ناهنجاری هــا  و  ظلم هــا 
ــدان  ــود، وارد می ــاز  ب ــه نی ــم ک ــی ه ــد. جاهای می کردن
می شــدند و هــم پــای همیــن مــردم مبــارزه می کردنــد. 
بــه مــردم نشــان داده بودنــد کــه گاهــی بــرای رســیدن 
ــه  ــت ک ــد. الزم نیس ــه دهن ــد هزین ــان بای ــه مطالباتش ب
ــا دانشــجویان  ــاال بخشــنامه فرســتاده شــود ت حتمــا از ب
ــه  ــت ک ــت هاس ــن موقعی ــد. همی ــان دهن ــش نش واکن

ــد. ــجویان را می طلب ــار دانش ــه اختی ــش ب ــات آت اقدام
اقدامــی  دانشــجویان   ۱۳۳۲ آذرمــاه  شــانزدهم  اگــر 
نمی کردنــد، حکومــت هــر کاری دلــش می خواســت 
ــت  ــورد. حکوم ــکان نمی خ ــم از آب ت ــرد و آب ه می ک
هــر کاری کــه می خواســت بکنــد را کــرد؛ نیکســون 
ــه اصطــاح افتخــاری هــم  ــه دانشــگاه آمــد، مــدرک ب ب
ــی آن چــه  ــرد؛ ول ــش ب ــم پی ــش را ه ــت. برنامه های گرف
بــرای حکومــت پهلــوی باقــی مانــد، لکــه ی ننــگ کشــتن 
دانشــجویان بــود. همیــن لکــه بــود کــه دامــن حکومــت 

ــاند.  ــقوط کش ــیبی س ــه سراش ــت و ب را گرف
گرمــای خــون آن ســه دانشجوســت کــه حــرارت را 
در جنبش هــای دانشــجویی تــا همیــن امــروز نگــه 
مــی دارد. ۶۶ ســال از آن روز گذشــته اســت و هنــوز هــم 
چــراغ راه آیندهــی جنبــش دانشــجویی از خــون آن ســه 
نفــر روشــن اســت. هــر ســال کــه ۱۶ آذر فــرا می رســد، 

دانشــجویان بــرای خــود جشــنی می گیرنــد غیــر جشــن 
ــر، دانشــجو  ــا کشــته شــدن آن ســه نف ــی اصــًا ب ــد. گوی تول
متولــد شــد. دانشــجو می دانــد کــه بایــد مــؤذن جامعــه باشــد 
ــا در هنــگام ضــرورت، جامعــه اش را از خــواب بیــدار کنــد.  ت
ــری در  ــد خط ــی می بین ــه وقت ــت ک ــی اس ــان دیدبان او چون
کمیــن جامعــه اســت، فریــادی هشــدارگونه ســر می دهــد تــا 
ــد و متوجــه خطــر  مــردم سرشــان را از الکشــان بیــرون آورن
شــوند. اگــر او فریــاد نکنــد، بعیــد نیســت کــه کاروان انقــاب 
از مســیرش منحــرف شــود. انتظــاری کــه قافلــه ســاالر کاروان 
ــد مســیر را بشناســد و  ــم بای ــن اســت. ه از او دارد هــم همی
ــم در  ــد و ه ــدار ده ــان هش ــه کاروانی ــدش را ب ــت و بلن پس
ــه  ــرد.  البت ــه دســت گی ــع ضــرورت، افســار اشــتران را ب موق
ــر  ــه ه ــت ک ــود نیس ــر خ ــات س ــی اقدام ــه معن ــن ب ــه ای ک
لحظــه ممکــن اســت کاروان را بــه دره ای هولنــاک بینــدازد. 
ــا  ــد ت ــه موقــع نباشــد و همیشــه منتظــر بمان اگــر اقــدام او ب
قافلــه ســاالر، جــزء بــه جــزء مســائل را برایــش توضیــح دهــد 
ــوم  ــد، معل ــده باش ــنا نش ــی او آش ــی کل ــر مش ــودش ب و خ
ــه چــه راهــی کشــیده خواهــد شــد. آن  نیســت کــه کاروان ب

ــر اســت. ــرای اقــدام کــردن خیلــی دی وقــت دیگــر ب
کاروان رفــت و تــو در خواب و بیابان در پیش

کی روی؟ ره ز که پرســی؟ چه کنی؟ چون باشــی؟

خونی که جاری ماند...
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یاد باد آن روزگاران یاد باد...
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ــیرهای  ــخت و مس ــای س ــی آورم روزه ــادم م ــه ی ب
پــر پیــچ و خمــی را کــه در ۴۰ ســال پیــش 
تــا کنــون گذرانده ایــم. روزگارانــی کــه نهــال 
ــالگی در  ــود. ۴۰ س ــن ب ــر از ای ــا ت ــان نوپ انقابم
مقایســه بــا حکومت هــای جهــان کــه چندیــن 
ــه  ــد ب ــتقر کرده ان ــی را مس ــت دموکراس ــرن اس ق
ــردم  ــن م ــدم برداشــتن در اول راه و تمری ــه ق مثاب
ــن اول راه  ــوان ای ــه می ت ــت.هرچند ک ــاالری اس س
ــردن در عرصــه وجــود دانســت  ــای محکــم ک را، پ
امــا تــا رســیدن بــه قلــه هــا هنــوز راه بســیار اســت 

ــخت... و س
ــه اینجــا کــه رســیده ایم جنبش هــای  ــا ب از ابتــدا ت
بــه همیــن  دانشــجویی کــم کمــک نکرده انــد 
وضعیــت  از  کوتاهــی  شناســی  آســیب  دلیــل 
منفعــل دانشــجوی امــروز را ضــروری می بینــم.

روزهایــی بــود کــه جنبش هــای دانشــجویی از 
چنــان اســتحکام و نقــش اثرگــذاری برخــوردار 
ــران را  ــکا در ای ــی آمری ــه جاسوس ــه الن ــد ک بودن

ــی  ــای داخل ــا پیامده ــه تنه ــه ن ــد.کاری ک تســخیر کردن
ــه همــراه داشــت. امــا  بلکــه تبعــات بیــن المللــی نیــز ب
چــرا جنبــش دانشــجویی امــروز تــا ایــن حــد منفعــل و 

ــر شــده اســت؟ ــم تاثی ک
در گذشــته دانشــجو جهان بینــی عمیقــی از فلســفه 
وجــود خــود و عالــم و جایــگاه خــود در جهــان داشــت.
جهان بینــی دانشــجو را در فهــم کان مســائل و تحلیــل 
آنهــا کمــک می کــرد، در نتیجــه ایــن امــر نیــز دانشــجو 
اولویت هــا را درســت تشــخیص مــی داد و بــا برنامــه 
ایــن  اقــدام می کــرد. مجموعــه  راه  نقشــه  و  دقیــق 
ــاال  ــان ب ــا اطمین ــجو ب ــه دانش ــد ک ــث میش ــل باع عوام
ــای  ــا جنبش ه ــرود. ام ــو ب ــه کاری جل ــدون محافظ و ب
جهان بینــی  نداشــتن  دلیــل  بــه  امــروز  دانشــجویی 
درســت از وضــع وجــودی خــود و عالــم ســردرگم اســت. 
ــت  ــه را درس ــای جامع ــود اولویت ه ــه خ ــه ن ــدر ک آنق
تشــخیص می دهــد و نــه نقشــه راه را درســت می فهمــد.

در نتیجــه ایــن نداشــتن اطمینــان و ســردرگمی احســاس 
تزلــزل می کنــد، پــس محافظــه کار شــده اســت و از 

ــت.  ــن نیس ــردارد مطمئ ــو ب ــه جل ــد ب ــه میخواه ــی ک گام
وقتــی هــم کــه دانشــجو محافظــه کار باشــد و اولویت هــا را 
درســت نشناســد اقدامــات و مطالبــات او تبدیــل بــه بمــب 
صوتــی خواهــد شــد کــه بــرای مــدت خیلــی کوتاهــی فقــط 
ســروصدا ایجــاد میکنــد بــدون قــدرت تخریــب و اثرگــذاری 

ــدت! بلندم
دانشــجوی امــروز بایــد تــاش کنــد خــود را از ایــن زینــت 
المجالــس بــودن درآورد. دانشــجو نــه مســئول اجرایی اســت 
ــی  ــازار. دانشــجو قشــر میان ــادی کوچــه و ب ــردم ع ــه م و ن
ــر ســطحی نگری  ــد درگی ــی اســت. نبای اســت، قشــر نخبگان
ــردم را  ــطحی م ــات س ــد مطالب ــجو بای ــود. دانش ــوام ش ع
ــل  ــد، تحلی ــی کن ــی کارشناس ــپس آن را بررس ــد، س بفهم
کنــد، ریشــه یابی کنــد، راه حــل عملــی ارائــه دهــد و ایــن 

ــد. ــر منتقــل کن ــه مســئولین ام ــه را ب مجموع
ــارت  ــد نظ ــد باش ــر متعه ــم اگ ــئول ه ــه مس ــه ک ــد البت ص
ــرد  ــد بپذی ــی دانشــجویی را بای مــردم آن هــم قشــر نخبگان
ــه نبایــد جایــش در نظــام  و نقایــص را برطــرف کنــد. وگرن

باشــد.
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زینب سادات قریشی محمدی احسان رشید
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