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ــی  ــده ی خــون واره های ــاه آذر رساین ــای م ــه ه زمزم
از جنــس جنبــش دانشــجویی اســت؛ ماهــی کــه 
در امتــداد آن زمیــن رسد دانشــگاه بــا خــون گــرم 
دانشــجویان شــهید ۱۶ آذر ســال ۱۳۳۲حیاتــی دوبــاره 
یافــت. اکنــون از عیــد قربــان جریــان دانشــجویی 
ــر روز  ــه ه ــن عرص ــذرد و ای ــی گ ــال م ــور ۶۶ س کش
ــد،  ــی آین ــه م ــت ک ــیاری اس ــجویان بس ــاهد دانش ش
فــارغ التحصیــل مــی شــوند و مــی رونــد امــا رشیعــت 
ــن  ــان در صح ــا همچن ــزرگ نی ــی و ب ــوی، قندچ رض
دانشــگاه ایســتاده انــد و نظاره گــر آن هایــی هســتند 
کــه در پــس قــدم هــا و قلــم هایشــان، در پــس 
ــام  ــس مت ــان و در پ ــای غرایش ــق ه ــا و نط ــعار ه ش

ــجوی آزاده ی  ــوند دانش ــان، پس احواالت ش
حقیقــت جــو را یــدک می کشــند؛ ایســتاده 
ــی باشــد  ــه نامشــان عــزت و آبروی ــد ک ان
بــرای متــام آن هایــی کــه چنــد ســال بعــد 
بــه یــاد آن هــا و بــه یــاد آزادگی شــان روز 
ــد. ــک می گوین ــم تربی ــه ه ــجو را ب دانش

از  از ۱۶ آذر ســال ۳۲، شــصت و شــش 
امثــال  دانشــگاه  و  گــذرد  مــی  ســال 
ــده  ــود ندی ــه خ ــم ب ــهدای ۱۶ آذر را ک ش
اســت، امثــال شــهید وزوایــی، علــم الهــدی 
ــه  ــح الن ــک روز فات ــه ی و رجــب بیگــی ک
ــح  ــد و روز دیگــری فات ی جاسوســی بودن
ــل در  ــه باط ــق علی ــربد ح ــای ن ــدان ه می

ــدس ــاع مق دف

ــت  ــده اس ــان آم ــگاه های¬م ــر رس دانش ــه ب ــا چ  ام
کــه از روز دانشــجو بــه یــک مراســم ســالیانه و پخــش 
گل بســنده کردیــم و از دانشــجو بــه مــدرک لیســانس 
و فــوق لیســانس و دکــری؟ چــه بــر رسمــان آمــد کــه 
رسهــا در گریبــان رفــت و فرامــوش کردیــم کــه مــا فقــط 
ــگاه  ــه دانش ــی ب ــد درس ــد واح ــردن چن ــاس ک ــرای پ ب
نیامــده ایــم! چــه شــد کــه خودمــان را کنــار کشــیدیم 
کــه هــر چــه مــی خواهــد بشــود، بــه مــا چــه! از  جنبش 
ــای  ــوار ه ــه روزی از دی ــجویانی ک ــجویی و دانش دانش
ــی  ــد و مناســبات جهان ــاال می رفتن ــه ی جاسوســی ب الن
ــی رســیدیم کــه هــر چــه  ــه جای ــد ب ــر هــم می زدن را ب
ــر  ــه ب ــم. چ ــکوت کردی ــم و س ــر نیاوردی ــد دم ب کردن
رسمــان آمــد کــه عافیــت طلــب شــدیم ؟ چــه بــر رسمان 

ــوای  ــان ه ــگاهی م ــای دانش ــنفکر ه ــه روش ــد ک آم
غــرب کردنــد و فرامــوش کردنــد کــه امپریالیســم قاتــل 

اصلــی دانشــجوی نخبــه ی ایرانــی اســت!
 از ســال32 و آذر مــاه آن دهــه هاســت کــه می گــذرد، 
ســال هاســت کــه ایــن ســه شــهید جنبــش دانشــجویی 
ــن  ــی ای ــان متام ــه در می ــا آنچ ــوند ام ــتوده می ش س
یادمــان هــا و جشــن هــا و ســوت و کــف هــا فرامــوش 
می شــود حریــت و تقــدس صفــت دانشــجویی اســت 
کــه بــا متــام امیــد و آرزو هایــش بــه دانشــگاه وارد می 
شــود امــا حتــی رس ســوزنی بــرای هیــچ کــس اهمیــت 
ــی  ــده ی او نیســت! حت ــر آین ــه فک ــدارد و کســی ب ن
ــم  ــر ه ــم اورا تحقی ــنوند بلک ــم منی ش ــدای اورا ه ص
ــا  ــد ب ــه من ــجوی دغدغ ــه دانش ــد ک ــد. هرچن می کنن
وجــود متامــی ایــن تحقیــر هــا و توهیــن هــا در برابــر 
رویــداد هــا و مصائــب و مشــکالت جامعــه 
از پــای منی نشــیند و ســکوت منی کنــد؛ زیــرا 
مــی دانــد کــه ســکوت او جامعــه را بــه 
انــزوا و خــواب غفلتــی فروخواهــد بــرد کــه 
بانــگ هیــچ بــوق و کرنایــی را یــارای بیــدار 
ســاخنت آن نیســت، دانشــجو بــه عنــوان 
قــر فرهیختــه و آگاه جامعــه مســئله یــاب 
ــار  ــر در کن ــود اگ و مســئله ســنج خواهــد ب
ــود  ــردم خواهــد ب ــر م ــه فک ــردم باشــد، ب م
و مســائل و مشــکالت او دور از مســائل و 
ــن  ــود و متــام ای مشــکالت مــردم نخواهــد ب
ــادن  ــا دادن و ارج نه ــرو به ــنات در گ محس
ــاور  ــه مقــام دانشــجویی اســت اگــر اورا ب ب

داشــته باشــیم.
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از  برآمــده  مرقومــات  و  مــا  بــه  امــروز  آنچــه   .1
ــار ارزىش  ــا و ب ــاى واقعــى، معن ــان در دني ــات م ذهني
ــه  ــت ك ــى" اس ــئله هاي ــا "مس ــئله" ي ــد "مس مي بخش
ــا  ــال آنه ــود را در قب ــه، خ ــف مداران ــوى تكلي ــه نح ب
ــا و  ــد ه ــه اى از باي ــم و مجموع ــى پنداري مســئول م
ــر همــن مســئله هــا تعريــف و  ــد هــا را ناظــر ب نباي

مي كنيــم.  تعيــن 
ســؤال اســاىس اينجاســت كــه ايــن مســئله هــا چگونــه 
ــا ســاخته  ــراى م ــروىن ب ــت ب ــن واقعي ــه كدام و برپاي
مي شــوند و چهــره اى رضورى بــه خــود ميگرنــد؟! 
بــه عبــارىت  چگونگــى درك مــا از آنچــه پديــده هــاى 
اجتامعــى مي ناميــم در رونــد ســاخته و پرداختــه 
شــدن ايــن مســئله هــا نقــى عمــده دارد. مســئله دار 
بــودن و مســئله صحيــح و ناظــر بــر واقعيــت داشــنت، 
مؤلفــه اى ويــژہ و مؤثــر در شــكل گــرى ماهيتــى 
كنشــگرانه و مصلحانــه اســت كــه نهايتــاً مــى بايســت 
ــات  ــت حي ــود كلي ــا و بهب ــئله ه ــل مس ــه ح ــر ب منج

ــان شــود اجتامعــى م
  نســبتى كــه  ايــن قبيــل پديــده هــاى اجتامعــى بــا مــا 
برقــرار مي كننــد و پنداشــت هــاى مــا ازايــن نســبتها و 
بــه تبــع آن تعريــف ايــن  موقعيــت هــا اهميتــى ويــژہ 
ــر مجموعــه فعاليــت هايــى دارد كــه  و تأثــر گــذار ب
بناســت بــه ايــده آل هــا و آرمانهــاى برآمــده از نظــام 

معرفتــى مــا لبــاس تحقــق بپوشــاند.
ــه در  ــى ك ــي ايام ــن كنندگ ــى و تعي ــت بزنگاه خاصي
ــط  ــوع رشاي ــتيم و مجم ــردن آن هس ــپرى ك ــال س ح
اجتامعــى حاكــم، رونــد موجوديــت يافــنت مســئله هــا 
ــر  ــار و درگ ــا را دچ ــيده و م ــت بخش ــوت و رسع را ق
مواجهــه بــا طيفــى از پديــده هــاى اجتامعــى ســاخته 
كــه از فــرط تلــّون و تنــوع، دشــوارى برخــورد صحيــح 
و شايســته را دوچنــدان كــرده و ظرافــت ايــن مواجهــه 

را بــه نحــوى فزاينــده كــرت بخشــيده اســت.
ايــن  تراكــم  و حجــم زيــاد پديــده هــاى ريــز ودرشــت 
كــه وجــود هركــدام، مســئله اى را در پــى داشــته، 
بانــگ بــه هــوش بــاش و رضورت توجــه جــدى بــه پــى 

آمدهــاى آنهــا را بيــش از پيــش رســاتر منــوده اســت.
از طــرف ديگــر جريــان حــزب اللــه كــه تــا حــد قابــل 
بــه حيــات  را وابســته  توجهــى موجوديــت خــود 
انقــالب اســالمى ميدانــد و زلــف اعتبــار و آبــروى 
ايــن حركــت و فرجامــن  خــود را بــه  رسنوشــت 
حالــت آن گــره زده، مني توانــد و مني بايــد وظيفــه 
خطــر و اســاىس خــود را در قبــال ايــن مســئله هــا از 
خاطــر بــرده و بــه خودســاخته هــاى موهــوم بپــردازد.

ايــن مســائل چنانچــه در معــرض درمــان و حــل و 
ــد كىل  ــالل در رون ــه اخت ــادر ب ــد ق ــرار نگرن ــل ق فص
حركــت بــه ســمت اهــداف بنياديــن انقــالب هســتند. 
ــدان  ــع، فق ــع مناب ــى در توزي ــر ىب عدالت ــائىل نظ مس
عدالــت آمــوزىش، انســداد تحــرك طبقــاىت، فســاد لجــام 

ــل.  ــن قبي ــى از اي ــاماىن هاي ــيخته و نابس گس
از  اى  آســتانه  چــه  در  اجتامعــى  پديــده  يــك   .2
مســئله زايــى، اولويــت و اهميــت الزم بــراى پرداخــت 
مصداقــى و عينــى را در خــود مــي يابــد و بــراى مــا بــه 

مي يابــد؟!  رضورت  
ــد ادراك  ــر فراين ــر ب ــه ناظ ــش ك ــن پرس ــه اي ــخ ب پاس
مســئله هــا از واقعيــات مشــاهده شــده اســت تكليــف 
بســيارى از بالتكليفــى هــاى جريــان حــزب اللــه را در 
ــن و  ــت روش ــداد اس ــال رخ ــه در ح ــا آنچ ــه ب مواجه

ــد؛. ــر مي كن ــخص ت مش
ــوردن  ــم خ ــال رق ــه در ح ــتى از آنچ ــا درك درس  !"م

ــم" ــت نداري اس
ميــزان صحــت يــا عــدم درســتى ايــن ادعــا  بــا مــرورى 
بــه آنچــه ناكامــى هــا در قبــال ايــن پديــده هــا 
ــاى از  ــه ه ــت، مواجه ــنجش اس ــل س ــم قاب مي پنداري
ــدان  ــاىش از همــن فق ــز ن ــال و هيجــان انگي رس انفع
فهــم درســت و بــه جــا و بــه موقــع از مســئله هاســت 
ــه در  ــم ريش ــز ه ــوت انگي ــىل رخ ــه ىب عم ــان ك آنچن
همــن امــر دارد. پيــش از هــر اقــدام عمــىل ايــن بــاور 
ــا بــه تعبــر  بايــد تقويــت گــردد كــه مســائل عينــى ي
دقيــق تــر "مصاديــق" دقيقــاً هــامن چيزهايــى هســتند 
كــه بايــد بــه طــرزى صحيــح بــا آنهــا و فهــم چيســتى و 

كاركــرد هــا درگــر شــويم.  ناظــر بــر اتفاقــات ايــن ايام 
ــت  ــه، عدال ــری در هفــت تپ ــات کارگ همچــون مطالب
آمــوزىش و مســئله  مــدارس غیــر انتفاعــی، بــا اهميــت 
تريــن مالحظــه اى كــه قبــل از هرچيــز ديگــرى بايــد 
ــت فهمــى درســت از خــود  ــرد، درياف ــدان توجــه ك ب
پديــده اســت. وقتــى تحليــل برخــى انقــالىب هــا 
حالتــى توجيــه گــر نســبت بــه وضــع موجــود بــه خــود 
مي گــرد و بــه جــاى در صــدر نشــاندن الگوهــاى حــق 
ــه و دادســتايانه و شــاخصه هــاى اصالحــى كــه  طلبان
ــوس انديشــه ورز رهــربان انقــالب  ــاوب در قام ــه تن ب
ــه امــام راحــل و امــام حــارض قابــل مشــاهده  از جمل
ــه  ــى و نام ــنامه دولت ــه چندبخش ــك ب ــا متس ــت، ب اس
ادارى كــه صحــت وسقمشــان نيــز محــل ترديــد اســت 
ــوار  ــد خان ــم و دادخواهــى چن ــاد تظلّ ــگ فري ــه جن ب
ــوه  ــى در ق ــد، يعن ــي آين ــت م ــتضعف و فرودس مس
فاهمــه و تحليلگــر حداقــل قســمتى از جريــان حــزب 
اللــه اختــالالىت جــدى وجــود دارد. مضــاف برماجــراى 
ده ونــك مي تــوان از منونــه هــاى ديگــر هــم نــام بــرد 

كــه ايــن مقــال مجــال ذكرشــان نيســت. 

3."وقت آن رسيده بازى را به هم بزنيم" 
ــه  ــرى نســبت ب ــى ديگ ــان اجتامع ــش از هــر جري  بي
پيگــرى مســائل عامــه مــردم و كوشــش بــراى برقــرارى 
ــي و  ــزب الله ــان ح ــه جري ــئوليت متوج ــت، مس عدال
ــدان انقــالب اســالمى اســت. ديگــر  همــه دغدغــه من
قصــور و تقصــر در ىب اعتنايــى  به مســائل و مشــكالت 
هزينــه هايــى بــه مثابــه پايــان آرمانهــا در پــى دارد و 
ــه نيســت.  ــه اى پذيرفت ــچ عــذر و بهان ــا هي ــاً ب طبيعت
ــخ  ــاى تل ــه ه ــه تجرب ــكا ب ــا ات ــد ب ــر مي رس ــه نظ ب
ــه  ــل هزين ــالب و تحم ــس از انق ــاليان پ ــرين س و ش
ــداف  ــق اه ــت تحق ــون در جه ــزاف و گوناگ ــاى گ ه
انقــالب اســالمى، كنــون زمــان آن رســيده بــازى را كــه 
كانــون هــاى قــدرت و ثــروت در زمــن منافــع عمــوم 
ــاى  ــوده ه ــدارى ت ــث پدي ــد و باع ــم زده ان ــت رق مل
ــه  ــت خاص ــوم مل ــدى عم ــى و ناامي ــب نارضايت ملته
مردمــان مســتضعف شــده اســت بــه هــم بريــزد. بهــر 
ــخص  ــده مش ــش ش ــاال وقت ــرى ح ــان ديگ ــر زم از ه
شــود چــه كــى بــه راســتى صــداى مــردم اســت؟ ايــن 
آزمــون امــروز مــا بــراى واقعيــت بخشــيدن بــه رؤيــاى 
ــات از  ــن ســطوح مطالب ــرد تري ــان اســت. از خ فردامي
جملــه مشــكالت محــىل و مســائل بــه ظاهــر كوچــك 
تــا كالن تريــن موضوعــات در دايــره شــمول كنشــگرى 

ــرد. ــاى مي گ ــالىب ج ــان انق ــه جري ــف مداران تكلي
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ــاهد  ــوارہ ش ــجویی هم ــش دانش ــخ جنب تاری
فــراز و فــرود هــای بســیاری بــودہ اســت 
ــه  ــب ده ــه تناس ــا ب ــرود ه ــراز و ف ــن ف و ای
هــای مختلــف از ویژگــی هــای مشــخصی 
دکــر  رساغ  بــه  اســت.  بــودہ  برخــوردار 
ــروہ  ــر گ ــدی؛ مدی ــار هرن ــد ســجاد صف محم
مطالعــات اجتامعــی پژوهشــکدہ فرهنــگ 

مســئول  و  اســامی  هــر  و 
ســابق بســیج دانشــجویی 

دانشــگاہ تهــران رفتیــم 
تــا مــروری بــر ایــن 
وقایــع  و  دوران 
داشــته  آن  حســاس 

باشــیم.

ــتین  ــوان نخس ــه عن ‹‹‹ ب
جنبــش  وضعیــت  ســوال 

 ۹۰ دهــه  در  دانشــجویی 
و  می کنیــد  ارزیابــی  چطــور  را 

تفاوت هــای عمــدہ آن بــا دوران دانشــجویی خودتــان، 
می دانیــد؟ چــه  در  را   ۸۰ دهــه  یعنــی 

دربــاره ی وضــع جنبــش دانشــجویی در دهــه ی ۹۰، 
یــک تصــور و تلقــی کلــی وجــود دارد کــه مــا بــا یــک 
افــول در فعالیــت هــای دانشــجویی مواجــه هســتیم 
و نشــانه اش ایــن اســت کــه بخــش زیــادی از تشــکل 
هــای دانشــجویی در عضــو گیــری هایشــان و انجــام 
فعالیــت هــا دچــار مشــکل هســتند یــا اینکــه از 
اثرگــذاری این مجموعــه هــا کاســته شــده اســت کــه 
ــال  ــن ح ــا در عی ــود دارد؛ ام ــرای آن وج ــواهدی ب ش
بــه مــوازات ان بــا مســئله ی دیگــری هــم مواجه ایــم 
کــه در همیــن نســل دهــه ۹0 بعضــا بــا دقــت نظــر 
هــا و ذکاوت هــا و خالقیــت هایــی مواجــه ایــم کــه 
در نســل مــا کمــر بــوده اســت، در واقــع ایــن قضیــه 
ــه  ــودی دارد. از یــک طــرف ب ــه هــای تناقــض آل جنب
لحــاظ وســعت و وزن فعالیــت هــا مــا دچــار پرسفــت 
هســتیم امــا از حیــث کیفیــت افــراد و فعالیــت هــا 
ــود  ــی ش ــده م ــی دی ــز های ــل چی ــواردی حداق در م
ــه هــای زیبایــی شناســانه و حتــی  کــه از لحــاظ جنب
محتوایــی و تحلیلــی نیروهــای فعلــی کیفیــت بهــری 

دارنــد.

ــا  ــت ه ــن پیرشف ــام ای ــود مت ــا وج ــرا ب ــس چ ‹‹‹ پ
ــع  ــجویی وموان ــش دانش ــال جنب ــاهد اضمح ــا ش م
ــل را  ــای قب ــل ه ــان نس ــتیم و همچن ــاختاری هس س

ــم؟ ــی دهی ــرار م ــو ق الگ
 مســئله رصفــا ســاختار نیســت بلکــه روحیــه و شــیوه ی 
فکــر کــردن و نــگاه کــردن بــه مســائل از جانــب خــود 
دانشــجویان اســت و کال بســیج دانشــجویی هــامن 
شــکلی مــی شــود کــه بچــه هایــی کــه در آن هســتند. 
قــر دانشــجو بــه عنــوان قــر آگاه و فرهیختــه یــک 
منونــه از هدایــت اجتامعــی را پیــش مــی بــرد در واقــع 
دانشــجو ایــن توانایــی را داشــته باشــد کــه بــا آگاهــی، 
ــگان  ــگان، فرهیخت ــطح نخب ــناخت را از س ــش و ش دان
ــن بخــش  ــی بی ــد و رســانه و لوالی و اســاتید منتقــل کن
ــر  ــا اگ ــد ام ــه باش ــی جامع ــش عموم ــی و بخ نخبگان
خودمــان هــم دنبالــه رو بخــش عمومــی جامعــه شــویم 
ــده آل دانشــجو  منــی  ــد را مناســب و ای ــن پیون مــن ای
بینــم هامنطــور کــه جــدا افتادن از مــردم ایــراد دارد و از 
نظــر عمومــی از نظــر مــن چنــدان قابــل دفــاع نیســت.

‹‹‹ خــب مــرز بیــن ایــن همراهــی بــا مــردم و 
و  کجاســت  اجتامعــی  هــای  جریــان  از  تفکیــک 

راهــکار مناســب را در کجــا مــی بینیــد؟
ــا از  ــه م ــم ک ــن می بین مــن راهــکار مناســب را در ای
ــاز هایــی را بــرای پیونــد  یــک طــرف مســیر هــا و نی
ــک مســیری  ــال ی ــم؛ مث ــه ایجــاد کنی ــا جامع منظــم ب
کــه وجــود دارد همیــن بحــث اردو هــای جهــادی 

ــی اســت؛  ــت شــده و مبارک ــه موضــوع تثبی اســت ک
ــر از  ــادی فرات ــه اردوی جه ــم ک ــعی کنی ــد س ــا بای م
ــکان  ــن ام ــات باشــد و ای ــا انجــام یکــرسی خدم رصف
ــی و آســیب  ــی رصــد اجتامع ــه نوع ــد ک ــاد کن را ایج
شناســی مســائل اجتامعــی راداشــته باشــیم، مثــال در 
ــه راجــع  ــی ک ــت های ــا ســنخ فعالی ــادی م اردوی جه
ــای درد و دل  ــد و پ ــه کن ــی مطالع ــائل محل ــه مس ب
مــردم بــه صــورت هدفمنــد بنشــیند و آنــرا بــا صحنــه 
سیاســی و عمومــی جامعــه پیونــد دهــد کــم داریــم. 

‹‹‹ در انتخابــات ســال ۹۲ و ۹۶ حاکمیــت نخبگانــی 
ــور  ــد را چط ــی بودن ــور روحان ــه حض ــد ب ــه معتق ک
ــه  ــزان ب ــه می ــا چ ــا ت ــن فض ــد؟ ای ــی کنی ــی م ارزیاب
انتخابــات آن ســال  ســال ۸۸ و فضــای دوقطبــی 

شــباهت دارد؟ 
در ســال ۹۲ ایــن مســئله خیلــی کمرنــگ تــر بــود چون 
در ســال ۹۲ عمــال تــا اخریــن روز هــا، آن جریــان 
ــات یــک موضــع  ــت انتخاب ــه کلی ــی نســبت ب نخبگان
ــال  ــم کام ــن تصمی ــتند و ای ــری داش ــاری گ رسد و نظ
دقیقــه نــودی گرفتــه شــد، ولــی بــه طــور کلــی یکــی 
ــی کــه مــا همیشــه در فضــای دانشــگاه  ــز های از چی
داشــته ایــم، یــک گفتــامن غالــب اســت کــه بخشــی از 
آن حاصــل رشایــط تاریخــی نهــاد دانشــگاه در کشــور 
ــه  ــاتید ک ــازمانی اس ــی و س ــگ عموم ــت و فرهن ماس
یــک جهــت گیــری سیاســی خــاص را تبدیل بــه بهنجار 
و نــوع دیگــر آن را طــرد می کننــد، در ســال ۸۸ ایــن 
قضیــه خیلــی پــر رنــگ بــود و واقعــا همینطــور بــود 
کــه بعضــی هــا احســاس می کردنــد کــه بــرای اینکــه 
موقعیــت خودشــان را تثبیــت کننــد بایــد بــا آن مــوج 

و رنــگ همرنــگ شــوند.

‹‹‹ شــام ســال ۸۸ بــرای شــفاف کــردن فضــای 
ــا مــردم  ــه صــورت حضــوری ب سیاســی آن روز هــا ب
کوچــه و خیابــان صحبــت مــی کردیــد امــا چیــزی کــه 
ــن  ــود ای ــاهدہ می ش ــش مش ــای جنب ــروز در فض ام
ــه  ــان فاصل ــه ش ــردم و جامع ــای م ــه از فض ــت ک اس
گرفتــه انــد و اگــر مطالبــه ای هــم صــورت مــی گیــرد 
چــون ارتبــاط قطــع شــدہ مثمــر مثــر نخواهــد بــود؛ 

ــد؟ ــه می دانی ــش را چ ــن چال ــل ای راہ ح
ــا مــردم در کــف  راه حــل آن تجربــه کــردن تعامــل ب

خیابــان هاســت، البتــه آن مقطعــی کــه از آن صحبــت 
مــی کنیــم مقطعــی اســت کــه فضــای جامعــه بســیار 
ــه  ــد ک ــن بودن ــاده ی ای ــا آم ــود و آدم ه ــی ب سیاس
حــرف بزننــد و حــرف بشــنوند هــر چنــد کــه اینطــور 
ــق  ــه اش موف ــا هم ــا الزام ــل ه ــه از آن تعام ــود ک نب
باشــد؛ یعنــی فکــر نکنیــد کــه گذشــتگان شــام خیلــی 
آدم هــای عجیــب و غریبــی بودنــد در هــامن گفــت 
ــی وقــت  و گوهــای ســال ۸۸ هــم خیل
هــا اگــر جــواب طــرف را مــی 
دیگــر  حــرف  دادی3تــا 
ــی  ــی داد. یعن ــت م تحویل
را  اســتدالل  مــا فضــای 
رشوع مــی کردیــم و یــک 
نفــر کل آنــرا یــک دفعــه 
بــرد  مــی  ســوال  زیــر 
ــات و  ــن اتفاق ــه ی ای هم
چالــش هــا وجــود دارد االن 
چیــزی کــه بیشــر از همــه 
ــامد  ــک اعت ــق ی ــم تزری ــاز داری نی
بــه نفــس اســت بــرای اینکــه در میــدان حــارض 
ــت  ــن اس ــه ممک ــو اینک ــم و ل ــه کنی ــیم و تجرب باش
عــدم موفقیــت هایــی در کار باشــد امــا تــالش کنیــم 
ایــن دیالــوگ هــا مثــره ای کــه دارد یعنــی چیــزی کــه 
ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــادم اس ــال ۸۸ی ــن از س م
یــک فضــای ایدئولوژیــک خــاص خودمــان در گفتگــو 
ــردم  ــی ک ــر م ــن فک ــه ای ــن ب ــان م ــی م ــای خیابان ه
کــه چطــور مــی توانــم بــه یــک کارمنــد بازنشســته که 
ــه اش اســت و  ــه فکــر جــور کــردن پــول پیــش خان ب
هیــچ علقــه ای بــه انقــالب و مبــارزه بــا امپریالیســم 
نــدارد ارتبــاط برقــرار کنــم و یــک فصــل مشــرک 
ــا  ــم ب ــزی کــه از آرمــان انقالبــی می فهمی بیــن آن چی
واقعیــت هــای زندگــی مــردم بــر قــرار کنــم، فایــده ی 
ایــن گفــت و گــو هــا ایــن اســت کــه منــی گــذارد مــا 
خیلــی بــه فضاهــای دهنــی خودمــان برویــم و از ایــن 

ــویم. ــا دور ش ــت ه واقعی

ــی  ــدہ م ــر دی ــا کم ــن روز ه ــن اصــل ای ــا ای ‹‹‹ ام
ــت هــا در  ــا شــاهد مجلســی شــدن فعالی شــود و م

ــت؟ ــور نیس ــتیم اینط ــجویی هس ــش دانش جنب
 خــب ایــن نقطــه ی خطرناکــی اســت و یادمــان باشــد 
ــزارش  ــه ی گ ــه ارائ ــاز ب ــه نی ــا اداره نیســتیم ک ــه م ک
پایــان ســال بــا عکــس هــای رنگــی داشــته باشــیم کار 
جنبــش دانشــجویی کار جهــادی و نهضتــی اســت؛ از 
جنــس کار هــای شــهید همــت، شــهید باقــری و شــهید 
خــرازی اســت. جنــس آن جنــس فــالن ســازمان نیســت 
ــار دســتش باشــد  ــی هــم کن ــط عموم ــک رواب ــه ی ک
ــد در نســبت  ــه انجــام مــی شــود بای هــر اقدامــی ک
ســنجش بــا پیشــربد آرمــان هــای انقــالب کــف جامعــه 
ببینیــم چیــزی کــه امــروز در پیگیــری مطالبــات 
کارگــری می بینیــم و جریــان دانشــجویی بــه آن درک 

درســت از صحنــه رســیده اســت.

‹‹‹ اگــر بخواهیــم جنبــش را در دهــه هــای مختلــف 
ــدام  ــم ک ــرار دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــاب م ــد از انق بع
دورہ را فعــال تــر و اثــر گــذار تــر مــی دانیــد؟ 
ــی و  ــد در ظــرف زمان ــن هــر دوره را بای ــه نظــر م ب
مختصــات خــودش درک کــرد؛ از زاویــه ی دانشــجوی 
انقالبــی و حــزب اللهــی در آن مقطــع بعــد از جنــگ 
ــی  ــدند خیل ــا ش ــگاه ه ــه وارد دانش ــجویانی ک دانش
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ــد و و حــال  ــگ بودن ــه و جن هایشــان بچــه هــای جبه
ــم در  ــه ه ــای جامع ــتند و فض ــه را داش ــوای جبه و ه
ــا  ــش ه ــه پرس ــدی از جمل ــائل جدی ــش مس ــن آرام عی
ــی  ــا اتفاق ــن فض ــت  در همی ــی را در دل داش و ابهامات
ــه ای جــدی  ــه رضب ــد ک ــی ده ــل دوم خــرداد رخ م مث
بــود و خیلــی از نیــرو هــای حــزب اللهــی را دچــار یــک 
گیجــی و حیــرت کــرد خــب در آن فضــا تــالش مــی شــد 
ــو  ــگاه جل ــرا در دانش ــرب گ ــان غ ــروی جری ــا از پی ت
گیــری شــود و ایــن تــالش هــا تــا حــد زیــادی هــم موثــر 
ــتاد  ــه ی هش ــی ده ــد یعن ــت در دوره ی بع ــوده اس ب
یــک چرخــش نســلی رخ مــی دهــد و دانشــجویان 
متولــد دهــه ی۶۰ وارد دانشــگاه مــی شــوند و یــک 
ــئله ی  ــد و مس ــود می آی ــه وج ــد ب ــه جدی ــوع مواج ن
ــود  ــی ش ــرح م ــدی مط ــور ج ــه ط ــی ب ــت خواه عدال
ــرب  ــاره ی غ ــی درب ــری و تئوریک ــای نظ ــه ه و دغدغ
شناســی، علــوم انســانی، نســبت علــوم انســانی بــا دیــن 
و نســبت انقــالب اســالمی بــا غــرب مطــرح مــی شــود. 
ــا  ــژاد ب ــدی ن ــود احم ــاب محم ــی انتخ ــن فضای در چنی
نقــش آفرینــی دانشــجویان انقالبــی رخ مــی دهــد کــه 
منجــر بــه یــک جهــش در فضــای فعالیــت دانشــجویی 
مــی شــود هرچنــد کــه ضعــف هــا و کاســتی هایــی هــم 
ــچ  ــردن هی ــده آل ک ــا ای ــن ب ــت و م ــته اس ــود داش وج
ــا  ــی ه ــرسی خام ــاهد یک ــتم و ش ــق نیس دوره ای مواف
یکســویه نگــری هــا در هــامن فضــا هســتیم. در دهــه ی 
۹۰ بــا رشایطــی مواجــه ایــم کــه ویژگــی اصلــی آن رشــد 
فردگرایــی و تضعیــف عمــل جمعــی اســت هــر چنــد کــه 
ــت هــایی هــم هســتیم. ــه مــوازات آن شــاهد خالقی ب

‹‹‹ شــام دانشــجوی دهــه ی ۸۰ بــوده ایــد و وقایع آن 
ســال هــا را بــه خوبــی درک کــرده ایــد، بــه تظــر شــام 
چــه اتفاقــی مــی افتــد کــه بحــران ســال ۸۸ همچنــان 

بــه ماننــد یــک گــره کــور در میــان دانشــجویی باقــی 
می مانــد و مــا بعــد از ده ســال همچنــان شــاهد 
شــعار هــای هشــتاد و هشــتی در کــف دانشــگاه هــا 

هســتیم؟
 یــک بخشــی از ایــن مســئله بــر مــی گــردد بــه مســائلی 
ــجویی  ــان دانش ــگاه و جری ــدود دانش ــر از ح ــه فرات ک
ــع  ــا وقای ــاس ب ــل قی ــال  قاب ــال ۸۸ اص ــاق س ــت اتف اس
دیگــری مثــل گــران شــدن بنزیــن نیســت، وقایــع ســال 
۸۸ در واقــع رویــاروی متــام عیــار بیــن دو اراده و بینــش 
ــل آن  ــال اص ــر ح ــه ه ــه ب ــود ک ــف ب ــرش مختل و نگ
ــته  ــای ۸۸ گذش ــا از فض ــه م ــود اینک ــا وج ــی ب دوگانگ
ایــم همچنــان رس جــای خــودش اســت ممکــن اســت در 
ایــن ســال هــا بعضــی از آدم هــا مســیر خــود را عــوض 
ــت و  ــرار اس ــه برق ــن دوگان ــل ای ــا اص ــند ام ــرده باش ک
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ــه  ــت ب ــه ی معافی ــد از کلم ــه بع ــه ای  ک ــن جمل  اولی
ــی چــه  ــت یعن ــد چیســت ؟اصــال معافی ــان می آی ذهنت

ــرای چــه؟ و ب
خــب قطعــا خواننــده ی دخــر و پــرس ایــن مــنت می داند 
ــک  ــی ی ــن کلمــه در دوران جوان ــذت بخــش تری ــه  ل ک
پــرس قطعــا معافیــت از رسبــازی بــه هــر دلیلــی و بــرای 
ــد  ــاری باش ــه اجب ــری ک ــر ام ــاف شــدن از ه دخــر مع
اســت.کلمه ی بعــدی کــه دربــاره ی آن ســخن خواهــم 
گفــت قطعــا ســلربیتی اســت، بیاییــد دربــاره ی آن کمــی 
ــک ســلربیتی  ــم ، اصــوال در زندگــی هرکــس ی فکــر کنی

وجــود دارد کــه بــه آن عالقــه منــد اســت...
ــن مــن و شامســت؛ شــاید  ــک راز بی ــن کلمــه ی و آخری
بخواهیــم در گوشــی صحبــت کنیــم؛ خــب بــا ایــن 
تفاســیر وقــت آن اســت کــه کلــامت را کنــار هــم 
بگذاریــم کــه می شــود: ســلربیتی هــا از مالیــات معــاف 
ــام  ــرای مت ــرب ب ــن خ ــا ای ــت ؟ قطع ــدند!جذاب نیس ش
ــت،  ــده آور اس ــه خن ــده ی جامع ــت دهن ــار مالی اقش
ــراد  ــد اف ــر درآم ــات ب ــودکار مالی ــزم خ ــه مکانی ــرا ک چ
مالیــات آن هــا را پیــش از دریافــت حقوقشــان از درآمــد 
ــر خواهــد  ــده آورت ــد، جــذاب و خن ــی کن ــا کــرس م انه
بــود اگــر ایــن حقیقــت را باهــم مــرور کنیــم کــه فــرار 
مالیاتــی پزشــکان و وکال نســبت بــه ســایر دهــک هــای 
درآمــدی همچنــان در صــدر قــرار دارد و دولــت بــه جای 
ــی  ــت مالیات ــدد معافی ــی، درص ــرار مالیات ــن ف ــار ای مه
هرنمنــدان اســت!  همــه مــا انســان هایــی هســتیم کــه 
ــد  ــا بای ــم و قاعدت ــک آب و خاکی ــک کشــور و از ی از ی

ــا هــم برابــر باشــیم؛ پــس  ب
تفاوت مــان  بــا آن دســته از 
هرنمنــدان عزیــز کشــورمان! 
ــان  ــه ی  صــدای آب ــه بیانی ک
بــا  و  کرده انــد  امضــا  را 
هــم  از  نگــران  ظاهــری 
ــی  ــه عمل ــت، ب ــا مل دردی ب
ــر از پســت هــای مکــرر  غی
اینســتاگرام  در  اعراضــی 
کاری  و  نیســتند  مشــغول 
ــا  ــی ب ــن های ــز کپش ــه ج ب
گذاشــنت  گــداز  و  ســوز 
ــد چیســت؟  امــا ایــن  ندارن

ــود  ــی ش ــم من ــا خت ــه همینج ــی ب ــراض منای ــیاق اع س
ــه رشوع  ــود ک ــه می¬ش ــن خالص ــدی در ای ــدم بع و ق
ــکاری  ــیام هم ــدا و س ــا ص ــه ب ــراض ک ــه اع ــد ب می کنن
در شــان خــود  را  ملــی  گویــی رســانه ی  منی کنیــم؛ 
ــی  ــا زمان ــی ه ــوم منای ــن مظل ــام ای ــا مت ــد!  ام منی بینن
ــردم  ــه م ــت ک ــه اس ــه چگون ــود ک ــز می ش ــض آمی تناق
عــادی از کارگــر و کارمنــد و راننــده تاکســی گرفتــه 
ــود را  ــات خ ــد مالی ــه بای ــار جامع ــن اقش ــر تری ــا فقی ت
پرداخــت کننــد امــا هرنمنــد فرهیختــه ی جامعــه خرســند 
از دســتور آقــای وزیــر در الیحــه ی بودجــه ۹۹ از 
پرداخــت مالیــات معــاف شــود، تــا خدایــی نکــرده خــم 
بــه ابــرو نیــاورد؟ اســتدالل آقــای نوبخــت هــم از ایــن 
قــرار اســت کــه: »بــا توجــه بــه ایــن کــه خطــر تهاجــم 

فرهنگــی و توطئه هــای نفــوذ و اســتحاله فرهنگــی 
ــود،  ــزد می ش ــداوم گوش ــور م ــه ط ــالب ب ــمنان انق دش
ــی،  ــای فرهنگ ــه از فعالیت ه ــت همه جانب ــزوم حامی ل
ــه درد  ــدی ک ــت. هرنمن ــانه ای رضوری« اس ــرنی و رس ه
ــا کــم کشــیده اســت!، هرنمنــدی  جامعــه را نکشــیده ی
ــرده  ــص دهــان خــود ک ــردم را مخت ــه چشــم هــای م ک
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــل ه ــه دلی ــردم ب ــت و از م اس
ابــزاری می کنــد، کســانی کــه بــرای جنــاح هــای خــاص 
ــس آزادی رس  ــی از جن ــعار های ــد و ش ــت می کنن فعالی
می دهنــد کــه بعــدا بــه ظاهــر بــا صــدای آبــان اظهــار 
پشــیامنی پوشــالی مــی کننــد. ایــن همــه اظهــار نگرانــی 
و پشــیامنی بــرای کســی کــه میلیــارد هــا پــول می گیــرد 

ــدارد؟! ــکی ن ــای ش ج

موضــوع بحــث کــامکان موضــوع امــروز ماســت 
ــه در دهــه هــای  ــم ک ــب منــی دان ــن را عجی و ای
بعــد مــا همچنــان شــاهد فضــای پســا هشــتاد و 
هشــتی باشــیم مگــر اینکــه یــک اتفــاق چشــمگیر 
و عجیــب چیــزی از جنــس انقــالب اســالمی یــا بــه 
تعبیــر امــام یــک ایــام اللــه فــرا برســد و جامعــه 
ی مــارا بــه نحــوی متحــول کنــد تــا از ایــن دوگانــه 

بتوانیــم عبــور کنیــم.

فاطمه زهرا هراتی
کارشناسی مدیریت

4



سال ششم،شامره11،آذر ماه1398

ــی حاکــی از آن هســتیم  ــن روز هــا شــاهد خربهای ای
ــن دوره  ــر در یازدهمی ــزار نف ــه 14 ه ــب ب کــه قری
نــام  ثبــت  اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
ــانه  ــه رس ــه توج ــی ک ــرب های ــه خ ــد، از جمل کرده ان
ــراد  ــور اف ــت، حض ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــا را ب ه
مطــرح از جنــاح هــای مختلــف سیاســی اســت کــه بــا 
توجــه بــه ســابقه سیاســی آن هــا حضــور مجــدد بــرای 
کاندیداتــوری مناینــدگان مجلــس شــورای اســالمی دور 
ــال  ــه س ــرادی ک ــید. اف ــی رس ــر م ــه نظ ــار ب از انتظ
ــر مســند قــدرت نشســته و طعــم شــیرین  هاســت ب
ــد.  ــزه می کنن ــزه م ــان م ــر دندانش ــان زی آن را همچن
مــا ســال هاســت کــه شــاهد تعویــض قــدرت در رده 
ــر،  ــب دیگ ــه منص ــی ب ــتیم، از منصب ــاال هس ــای ب ه
کهنــه کار هایــی کــه اذن ورود بــه جوانــان تــازه نفــس 
ــه معمــوال مســئولیت وزارت  ــرادی ک ــد. اف را منی دهن
خانــه هــا و معاونــت هــا  را در دولــت هــای قبــل بــر 

ــد. عهــده داشــته ان
در ایــن میــان بــد نیســت گریــزی بزنیــم بــه ســخنان 
مقــام معظــم رهــربی در مــورد جــوان گرایــی و 
اعتــامد بــه نیــرو هــای تــازه نفــس بــا ایــده هــای نــو 
بــرای اداره کشــور کــه تاکیــد ایشــان بــر ایــن مســاله 
اســت. هامنطــور کــه در دهــه 60 در جنــگ بــه 
ــد. راه  ــا آزاد ش ــهر ه ــد و خرمش ــامد ش ــان اعت جوان

حــل ایشــان بــرای خــروج از بــن بســت هــا و چالــش 
هــای پیــش روی کشــور، اعتــامد بــه ظرفیــت جوانــان 
متعهــد اســت، جوانانــی کــه خالصانــه بــه ملــت خــود 
خدمــت مــی کننــد و خواهــان پیــرف کشــور و 
جامعــه خویــش هســتند و نــه رصفــا در نظــر داشــنت 
منافــع شــخصی خــود! حضــور تعــداد زیــادی از افــراد 
انقالبــی در ایــن دوره از انتخابــات مجلــس، مــی تــوان 
ــاز کشــور  ــی و نی ــودن مجلــس کنون ــی بهــره  ب ــه ب ب
بــه ایجــاد تغییــر و تحــول  اشــاره کــرد. مجلســی کــه 
بایــد بــا عزمــی راســخ بــرای حــل مســائل و مشــکالت 
ــاد و  ــع فس ــد، مان ــته باش ــی داش ــل های ــردم راه ح م
ــد  ــت نظــارت کن ــرد دول ــر عملک ــدی شــود، ب ناکارام
و نقــش مقتدرانــه و اســتقالل خــود را حفــظ کنــد و 
بــه تصویــب قوانینــی بپــردازد کــه بــه نفــع معیشــت 
براســاس  نــه  و  باشــد  کشــور  پیرفــت  و  مــردم 

ــردی! ســودجویی هــای ف
ــن دوره از  ــی و مردمــی  در ای ــان انقالب حضــور جوان
انتخابــات مجلــس  شــورای اســالمی، نشــان دهنــده ی 
ــودن و گامــی در  ــای کار انقــالب ب ــدی، پ دغدغــه من
ــا آنچــه  ــرازی کشــور اســت ام ــت اصــالح و رساف جه
پیــش از پیــش در ثبــت نــام هــای امســال خــود منایــی 
می کــرد حضــور بدنــه ی منتقــد جامعــه ی حــزب 
ــود.  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــات مجل ــی در انتخاب الله

ــت  ــئله ی عدال ــرح مس ــه ط ــینی ب ــد حس ــید مجی س
آموزشــی در حالــی در انتخابــات یازدهمیــن دوره 
ــه  ــرد ک ــی ک ــام نویس ــالمی ن ــورای اس ــس ش ی مجل
ــا انتقــادات فراوانــی همــراه بــود؛ کــه  ایــن حضــور ب
ــه  ــینی ب ــه ورور حس ــوان ب ــی ت ــا م ــه ی آنه از جمل
هــرم قــدرت، یعنــی جایــی کــه همیشــه از ســوی او 
ــور،  ــن پ ــد یامی ــرد. وحی ــاره ک ــود اش ــاد ب ــورد انتق م
ــز از چهــره  مجــری برنامــه ی تلوزیونــی جهــان آرا نی
ــوده  ــس ب ــات امســال مجل ــر منتظــره ی انتخاب ی غی
اســت. محمــد صــادق شــهبازی؛ دبیــر ســابق جنبــش 
ــه  ــود ک ــرادی ب ــه اف ــجویی از جمل ــواه دانش عدالتخ
حضــور وی بــرای کاندیداتــوری در انتخابــات غیــر 

ــوده اســت.  منتظــره ب
ــت  ــه اس ــن نکت ــادآوری ای ــت ی ــح اس ــر واض ــه پ آنچ
کــه مجلــس شــورای اســالمی بــه عنــوان یکــی از اثــر 
بخــش تریــن ارکان نظــام جمهــوری اســالمی ایــران بــا 
توجــه بــه حــوزه ی اختیــارات آن بــوده اســت و ورود 
بــه آن مســاوی اســت بــا ورود بــه یکــی از مهمریــن 
ــد  ــی بای ــادی و نخبگان ــای انتق ــدرت و فض ــع ق مراج
حواســش را جمــع کنــد کــه بــا حضــور بــه آن دیگــر 
نطــق غــرای مواخــذه نخواهــد داشــت و بایــد در 

ــال مــردم پاســخگو باشــد. قب

جوانگرایی،نسخهیخروج
زهرا مزیدی ازبنبست

کارشناسی پژوهشگری اجتامعی

هرنمندانــی کــه نــوزادان خــود را در کشــورهای کانــادا 
تابعیــت  و  می آورنــد  دنیــا  بــه  آملــان  و  آمریــکا   ،
ــد؟  ــی می فهمن ــات مردم ــزی از مالی ــد چــه چی می گیرن
ــه  ــور ب ــول مجب ــاز پ ــدر غ ــه چن ــرای  ک ــه ب ــی ک مردم
چانــه زنــی بــا اقشــار مختلــف جامعــه هســتند؟! مــردم 
فرهیختــه ی مــا کــه خــود هرنمنــد زندگی شــان هســتند، 
ــرده منی شــوند کــه  متوجــه ایــن دســت هــای پشــت پ
ــون و  ــی چ ــان ب ــای دلخواهش ــلربیتی ه ــواره از س هم

ــد؟! ــت می کنن ــرا حامی چ

ــمهایت را  ــن، چش ــران زمی ــد ای ــجو ، ای فرزن ای دانش
ــن!. ــر بیی ــور دیگ ــوی و ج بش

ــم  ــول را می گوی ــام فص ــدای مت ــان ص ــای آب ــه ج ــن ب م
ــردم زحمتکــش  ــا ، م ــردم م ــام ســال را : م و صــدای مت
مــا ، مردمــی کــه بــا وجــود همــه مشــکالت و ســختی 
هــا ، بنزیــن و گرانــی هایــش، مــردم زلزلــه زده ی چــادر 
ــت  ــه وق ــن هم ــه ای ــد ک ــا غیرتن ــی ب ــینامن ، همگ نش
خــم بــه ابــرو نیــاورده انــد. بــه افتخــار تــو و بــه افتخــار 
متــام مردمــم، متــام هســتی ام قلــم را همــواره برایتــان 

ایســتاده نگــه مــی دارم ماننــد بــک رسبــاز کــه اســلحه 
ــان می جنگــم. ــا آخــر برایت اش از او جــدا منــی شــود ت

ــب  ــه مناس ــش ک ــود دروی ــعری از محم ــان ش و در پای
ــم: ــل میکن ــت نق ــان اس ــال و روزم ح

اندوه کسی را نکشت
اما ما را

از همه چیز تهی ساخت .
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