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آرمان فراموش شده

 در سال 32 بود که قطعی شدن سفر نیکسون به ایران
 در روز ۱۷ آذر، خشم مردم ایران و به ویژه  دانشجویان
 را برانگیخت. ورود نماینده ی ویژه  آمریکا، که در آن دوران نماد
 امپریالیسم به شمار می رفت و هنوز در زرق و برق صلح و حقوق
 بشر نتوانسته بود جنایات خود را به اندازه ی اکنون عادی سازی
و محرومان  حامی  دانشجوی  برای  که  نبود  چیزی   کند، 
شناخته تاریخ  در  آزادگی  مصداق  اساسا  که   ضداستکبار 
 می شدند،  قابل پذیرش باشد در روز ۱۴ آذر دانشجویان دانشکده  های
دیگر از  تعدادی  و  دندان پزشکی  علوم،  سیاسی،  علوم  و   حقوق 

تهران دانشگاه   دانشکده  های 
علیه پرشوری   تظاهرات 
کردند برگزار  .کودتاچیان 
هم بعد  روز  تظاهرات   این 
هیچ و  کردند  پیدا   ادامه 
را آن ها  قیام  جلوی   اتفاقی 
زمزمه هایی حتی  و   نگرفت 
شنیده گوشه و کنار  از   که 
.می شد، آن ها را مصمم  تر کرد
دانشگاه آذر،   ۱۶ روز   صبح 
متفاوتی فضای   تهران 
تجربه ابتدا  همان  از   را 
با دانشجویان   می کرد. 
متوجه دانشگاه  به   ورود 
می شدند نظامی  .تجهیزات 

 گارد برای اولین بار وارد صحن دانشگاه شد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه
 کند. در یکی از کالسهای درس دانشکده فنی، چند تن از دانشجویان در
 اعتراض به حضور مأموران گارد، آنها را به سخره می گیرند و مأموران گارد
 .با حمله به دانشجویان بی پناه، سه تن از آنان را به شهادت می رسانند
 دانشکده کاماًل محاصره شده بود و کسی نمی توانست خارج شود. هنگام
به شروع  نیز  دانشکده  خارج  سربازان  دانشکده،  داخل  در   تیراندازی 
 تیراندازی کردند و مقداری از سنگ ها و شیشه های جلو دانشکده فنی را
 شکستد. اولیای دانشکده،  مستخدمین و چند نفری از دانشکده پزشکی
 می خواستند مجروحین را به پزشکی برده معالجه کنند. ولی سربازان با
 تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. بدن مجروحین در حدود دو ساعت
.«در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری بود تا باالخره جان سپردند
 روز ۱۸ آذر که نیکسون وارد ایران شد، هزاران تن از دانشجویان و مردم
 با راهپیمایی به سمت امامزاده عبداهلل با ماموران انتظامی درگیر شدند
بازداشت شدند. اگرچه شاه و دولت این میان ده ها مجروح و   که در 
 سعی کردند که از خانواده های کشته شدگان، رئیس دانشگاه تهران و
 دانشکده ی فنی دلجویی کنند ولی به فاصله ی کمی از وقوع حادثه ی
پاداش مفتخر شدند به دریافت  این حادثه  .دانشکده ی فنی، عاملین 
مسئولیم.که ما  که  می آید  باور  این  پذیرفتن  از   مطالبه گری 
کلکْم َو  راٍع،  «کلکْم  می گوید:  پیامبرش  که  هستیم  دینی   پیرو 
درباره و  هستید  مسئول  شما  از  کدام  )هر  َرِعیِتِه.«؛  َعْن   َمْسُؤوٌل 
شد خواهید  بازخواست  می دهند  گوش  شما  سخن  به  که  )افرادی 
که می داند  این  را  پیامبران  فرستادن  هدف  خداوند  که  این  از   و 
أَْرَسلَْنا لََقْد  کنیم:  جاری  جامعه  در  را  خودمان،عدالت  مردم   ما 

۱

بِالِْقْسِط النَّاُس  لَِیُقوَم  َوالِْمیَزاَن  الِْکَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزلَْنا  بِالَْبیَِّناِت  ُرُسلََنا 
از ناشی  دانشجویی،  جریان  در  حاضر  رکود  از  توجهی  قابل   بخش 
ملزم آن ها  دادن  انجام  که  واجباتی  و  وظایف  درست  ما  که  است   این 
این اسالم  می گویند  خمینی  امام  که  همان طور  که  نمی دانیم   شده ایم 
کرده اند معّرفی  بد  را  اسالم  است.  تمامش سیاست  اسالم  واهلل  .نیست. 
زمان های در  جا  به  اقدامات  و  مسئوالن  از  کردن  مطالبه  سوای   و 
جریان تبیین  است.  روشنگری  ما  وظایف  مهم ترین  از  یکی   مقتضی، 
جامعه از  جزئی  را  خود  بودن؛  جامعه  متن  در  تاریخ؛  در  باطل  و   حق 
است جامعه  موذن  دانشجو  که  حقیقت  این  پذیرفتن  و  .دانستن 
 دانشجوی امروز، اگر هم خود را مسئول بداند و خواهان مطالبه و کنش  گری
 باشد، تغذیه ی فکری نشده و جهان بینی منسجمی ندارد. دانشجوی ۱۶
که اختناقی  و  منابع  کمبود  از  ناشی  مشکالت  تمام  وجود  با   ،32  آذر 
 نمی گذاشت کتاب های روشنگر چاپ شوند، تشنه ی مطالعه و عمق بخشی
 به دانش خود بود. که به خوبی می دانست مبارزه  ی رودرو تنها بخشی
می رود بیراهه  به  نباشد،  آن  پشت  منسجمی  فکر  اگر  و  ماجراست  .از 
 اما دانشجوی امروز با وجود در
متعدد، منابع  بودن   دسترس 
که نمی رسد  نظر  به   چندان 
و شدن  عمیق تر  به   تمایلی 
باشد داشته  .بصیر تر شدن 
از را  این  می توان  چگونه   و 
تا که  داشت  انتظار   کسانی 
مدرسه در  قبل  ماه   چند 
که آموختند  می  آن ها   به 
که اوست  خوب   دانش آموز 
باشد. درسش  در   سرش 
نمره اندازه ی  به  چیز   هیچ 
 مهم نیست و هرگونه فعالیت
می شود؟ رشد  مانع  سیاسی 
 نمی شود ۱۸ سال جوانانمان را
 محافظه کار بار بیاوریم و با ورود به دانشگاه از آن   ها انتظار پرشور بودن
 داشته باشیم اما دانشجوی امروز با وجود تمام مشکالتی که باعث رکود
باشد، نزده  رقم  خود  را  آن ها  از  توجهی  قابل  بخش  شاید  که  شده   او 
داشت خواهد  را  بودن  موثر  و  رشد  و  خودسازی  فرصت  بخواهد،  .اگر 
فعال قبل  اندازه ی  به  امروز  دانشجویی  تشکل های  که  است   درست 
دیروز، تا  که  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  اما  نیستند،  پررونق   و 
بود بیگانه  دشمن  با  رویارویی  مبارزه،زمین  زمین   ،۵۷ بهمن  از   پیش 
در باطل  و  حق  که  امروز  از  تر  آسان  بسیار  باطل  و  حق  شناخت   و 
است طبیعی  و  مشکل  بسیار  ایمان  از  نفاق  تشخیص  و   هم آمیخته اند 
.که در این شرایط فعالیت سیاسی بسیار ظرافت بیشتری خواهد داشت
نقاط به  توجه  تاریخ،  از  استفاده  و  گذشته  به  نگاه  با  امروز   دانشجوی 
الگویی درانداختن  و  سابق  دانشجویان  کنش گری  ضعف  و   قوت 
نشان و  کند  ایفا  خوبی  به  را  خود  نقش  می تواند  مطالبه گری  از   نو 
نباشد سیاسی  نمی تواند  و  است  سیاسی  ماهیتا  دانشجو  که  .دهد 
.و خدا لعنت کند آنهایی را که می خواهند دانشجوی ما سیاسی نباشد
باشد او  قلب  قوت  می تواند  آیه  مسیر،این  این  در  :و 
َفُکُم یَتَخطَّ أَْن  تَخاُفوَن  الْْرِض  فِی  ُمْسَتْضَعُفوَن  َقلِیٌل  أَنُْتْم  إِْذ  اْذُکُروا   َو 
شما که  هنگامی  بیاورید  خاطر  به  بَِنْصِرِه...؛  أَیَدُکْم  َو  َفآواُکْم   النَّاُس 
که آن چنان  بودید،  زمین  روی  در  و ضعیف،  اندك  و   گروهی کوچك 
«...ترسیدید مردم شما را بربایند، ولی خدا شما را پناه داد و یاری کرد م
بتول بابایی



صدای گرفته ی مردم

این و  است  حاکمیت  و  مردم  بین  میانی  حلقه   دانشجو 
 محور کار دانشجویی است. دانشجویان برای نیل به این رسالت
 خطیری که بر آن ها نهاده شده است، باید به عنوان یك کنشگر
 فعال، روحیه پویایی و سرزندگی خود را حفظ کرده و در جهت
در موثر  نقشی  بتوانند  تا  کنند  تالش  میانی  حلقه  این   بهبود 
و بی توجهی  مورد  گاهی  که  مردمی  مشکالت  صدای   رساندن 
 کم لطفی برخی  از مسئوالن قرار گرفته اند، داشته باشند؛ رسالتی که
 به موجب آن رهبر معظم انقالب آن را اینگونه تبیین می کنند:  دانشجو
 را موتور حیات نظام، پایه آینده کشور، مرکز همه چیز، ناظر به آینده
فرموده اند: در سخنانشان  با رها  ایشان  می دانند.  آن  تضمین کننده    و 
 دانشجویان طبقه پیشرو و پیشاهنگ ورزیده و بانشاط پیکره اجتماع
 هستند، پس باید در سازندگی آینده و ترسیم حرکت عمومی جامعه
 بیش از جاهای دیگر نقش داشته باشند. پس از تبیین این رسالت مهم

اصلی سوال  حساس،   و 
این می شود  مطرح   که 
 است که دانشجو چگونه
جایگاه از   می تواند 
عضوی عنوان  به   خود 
نخبگانی جامعه   از 
این تحقق  برای   کشور 
آیا کند؟  تالش   هدف 
می تواند دانشجو   اساسا 
برای ارتباطی   کانال 
صدای شدن   شنیده 
خیری واسطه  و   مردم 
بعضی  از حل   برای 
باشد؟ جامعه  مشکالت 
به یافتن  دست   برای 

 پاسخ این سواالت باید اشاره نمود چون دانشجو از بستر جامعه است
 و آگاهی نسبی از شرایط زندگی مردم دارد و از سویی دیگر باسواد،
از  دارای قوه تحلیل، حس کاوشگری و برد رسانه ای است؛ می تواند 
رسای صدای  تریبون ها  از  بهره گیری  با  و  جسته  بهره  موقعیت   این 
و مردم  مسائل  شنیدن  طالب  مسئوالن  اگر  این رو  از  باشد؛   مردم 
پرشور و  جوان  نخبگانی،  جامعه  قشر  این  از  باید  باشند،  آن ها   حل 
کنند استفاده  بهتر  جامعه ای  ساخت  فرآیند  در  کشور  .انقالبی 
شاهد است،  داده  رخ  اخیر  سال های  در  که  مسائلی  از  برخی   در 
هستیم. مدنی  اعتراضات  در  دانشجویان  پررنگ  و  بارز  نقش   ایفای 
و داده  انجام  کنشی  دانشجویان  وقتی  که  است  آن  نشانگر  امر   این 
مسئوالن توجه  صورت  در  می کنند،  مطالبه گری  و  ورود  مسائل   به 
 می توانند عملکردی موثر داشته باشند؛ همچون جریان آبان 9۸ که
 دانشجویان انقالبی با ورود خود، متوجه هدف پنهانی دشمنان و مکر
این روشنگری و  پرداخته  نظام  کالبد  از  دفاع  به  آنان شده،   و حیله 
توانایی دانشجویان  بدین ترتیب  دادند؛  اشاعه  مردم  میان  در   را 
گرو دسترسی در  آنان  نقش  بهینه  ایفای  ولی  دارند؛  را  مسئله   حل 
با تا  است  همراه  رسانه ای  فضای  و  تریبون  چون  مهیایی  بستر   به 
مسئوالن به  مردمی  اعتراضات  فریاد  رساننده  آن،  از   بهره گیری 

دانشجویی اعتراضات  ها،  سال  طول  در  متاسفانه  وجود  این   با   باشند؛ 
 امکان رسیدن به اهداف خود را پیدا ننموده است، دریغ آنکه مسئوالن
 کشور این تریبون ساده را نیز از این قشر سلب نموده و مانع همنوایی
 ایشان با مردم شده و تنها در زمان بازتاب اعتراضات مدنی دانشجویان
برآمده اند مشکالت  حل  درصدد  و  داده  اهمیت  آن ها  به  رسانه ها،  .در 
جنبش های فعالیت  و  دانشگاه  ایران،  در  تحوالت  تاریخی  سیر   بنابر 
مطالبه قالب  در  اصالحات دانشجویی  انجام  پیشران  عناصر  از   گری 
دانشجویی، جنبش  این رو  از  است؛  و...  اقتصادی  سیاسی،   اجتماعی، 
علی رغم می رود؛  شمار  به  اجتماعی  سرمایه های  اصلی ترین  از   یکی 
 اهمیت این نقش، در سال های اخیر، به ویژه در دولت دوازدهم نظاره گر
 کم توجهی و بی مهری مسئوالن اصلی کشور به مطالبه گری جنبش های
تأسف با کمال    . ایم  بوده  پتانسیل های مهم کشور  عنوان  به   دانشجویی 
وارد کرد دانشجویان  فعالیت های  بدنه  به  آسیب های جدی   این مسئله 
دولت در  هم اکنون  نمود.  چالش  دچار  را  مطالبه گری  حق  در واقع   و 
 سیزدهم نیز که شعارش دولت مردمی است، همچنان شاهد تکرار وقوع
)تنها تریبون  ارائه  محدودیت  امر  این  مثال  شاهد  هستیم.  چالش   این 
ریاست با حضور  آغاز سال تحصیلی جدید  مراسم  در  دانشجو(   به یك 
 محترم جمهوری است که با وجود اشتیاق فراوان تشکل های دانشجویی
نشد داده  آن  به  وقعی  کشور،  اجرایی  مسئول  مقابل  صحبت  .برای 
 امید است در آینده ای نه چندان دور، بستر مناسبی برای تعامل و توجه
دانشجویان با  دولت   بیش تر 

فضای تا  شود   فراهم 
با دانشجویان   گفتمان 
 مسئولین مسدود نشده
 و دانشجو بتواند وظیفه

از طریق را   خود 
 تریبونی که در
قرار  اختیارش 
می شود،  داده 
کند .ایفا 
به خاتمه   در 

رهبر گهربار   بیان 
تأکید انقالب   معظم 
 می شود که می فرمایند:
و گفتمان ساز   دانشجو 
 تصمیم ساز است.  ایشان همچنین در رابطه با آرمان مطالبه گری

 خطاب به دانشجویان فرموده اند:  شما وقتی آرمانی را دنبال کرده، آن
 را می گویید، تکرار نموده و به جد پای آن می ایستید، گفتمان در جامعه
 ایجاد شده و موجب تصمیم سازی می شود. وقتی چیزی به صورت گفتمان
و کرده  پیدا  تحقق  طبعا  می شود،  عمومی  خواست  در می آید،   عمومی 
 مسئولین هم در همان جهت حرکت می کنند.  با توجه به منظومه فکری
 مقام معظم رهبری و رهنمود های ارزشمند ایشان، یأس و ناامیدی برای
و با دغدغه مندی  باید  دانشجویان  و  نداشته  دانشجویی معنایی   جنبش 
 احساس مسئولیت نسبت به مسائل پیرامون خود، مصرانه در پیمایش مسیر
.پویای مطالبه گری به جهت پیشبرد اهداف گام دوم انقالب اصرار ورزند
ریحانه دانش پور
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ُمثمرثمر

انبوه میان  در  شده  محصور  بالتکلیف  گروه   دانشجو؟ 
جامعه تپنده  قلب  یا  ناکارآمد؛  بعضاً  علمی  های   گزاره  
انگاشته نادیده  مهره  کشور،  پرتاب  و  پیشرفت  سکوی   و 
بازی این  گردان  مهره  یا  کشور  اداره  شطرنج  .شده 
 مگر نه این است که دانشجو آمده تا نماینده دستان پینه بسته
 کشاورز و کارگری باشد، آمده تا صدای سفره های تهی از نان باشد،
 مگر نه این است که آمده تا آیینه ی تمام نمای دغدغه های قشری
 باشد که در آن رشد کرده و به دانشگاه رسیده و اکنون چشم امید

اوست به  .گروهی 
پوشیده کسی   بر 
دانشجو که   نیست 
بلکه و  اینها   همه 
از فراتر  چیزی   حتی 
است، توصیفات   این 
به نگاهی   کافیست 
 وقایع چند سال اخیر
 داشته باشیم تا آنها را
نقش بر  عینی   شاهد 
دانشجو بدیل   بی 
حضور مثل   بیابیم؛ 
دانشجویان  سبز 
کارگران کنار   در 
چند که  تپه   هفت 
نسبت است   سالی 
عدم و  عدالتی  بی   به 

حقوقشان  پرداخت 
هم پاسخی  هیچ  نداشت  که  ثمری  هم  عاقبت  و  میکردند   اعتراض 
در و  نشد  نصیبشان  دست  این  از  و  دستگیری  و  اخراج  تهدید   جز 
 اینجا دانشجویان و تشکل های دانشجویی بدون قدرت سیاسی خاصی
کارگران شدند کردند صدای  ورود  ای خود  رسانه  قدرت  با   و صرفا 
نقش شان  تالش  با  و  رساندند  مسئولین  گوش  به  را  مطالباتشان   و 
 موثری در حل مشکل چند ساله کارگران هفت تپه ایفا کردند و در
از سال  ها مشکل هفت تپه حل شد و شخصی دستش  نهایت پس 
 از فساد کوتاه شد و خصوصی سازی اجرایی. این تالش و کنشگری
داشت دنبال  به  هم  را  رهبری  تحسین  دانشجویی  های  .تشکل 
که اخیر  های  آبی  بی  و  برابر مشکالت  در  دانشجویان   فعالیت های 
از رسانه های نوشتند،  نامه  اعتراض کردند،  ایستادند   در کنار مردم 
 دانشجویی استفاده کردند و اعالم کردند در مقابل هرچیزی که خالف
 منافع مردم باشد می ایستند و بار دیگر مردم شاهد حضور نمایندگان
 آینده و خرد این کشور در متن تحوالت و درد های کشور بودند، و
.مسئولین فهمیدند که بی آبی یك درد حقیقی است و نه سیاهنمایی
که آگاهی  و  درایت  با  دانشجویان  و  دانشجویی  های  تشکل   نقش  
کردند صحبت  دین  علمای  و  مراجع  با  کردند؛  را  تالششان   همه 
نامه گرفتند  مشورت  حوزه  این  متخصصان  و  روانشناسان  از   و 
هجده زیر  ازدواج  منع  فوریتی  دو  طرح  تا  کردند  تجمع  و   نگاری 

شود کودکان  حقوق  تضعیف  مانع  میخواهد  داشت  ادعا  که   سال 
به بود  پیگیری  حال  در  نمایندگان  و  مسئولین  برخی  سمت  از   و 
امر این  در  ها  تشکل  وقفه  بی  های  دوندگی  البته  که  نرسد   تصویب 
نشد تصویب  بود  قطعی  تصویبش  ظاهراً  که  طرحی  و  رسید  ثمر  .به 
 و انتقاد موثر و بجای دانشجویان و رسانه های دانشجویی در قبال انتصاب
 های برخی مسئولین که البته از چشم ها دور نماند و نتایج مثبتی را هم در
 بر داشت، دانشجویانی که ضرورت انتقاد و مطالبه گری را درك کردند و در
  موقعیت نیاز نقش خود را به خوبی ایفا کردند و با هرچه که در اختیار داشتند
.اعتراض کردند به انتصاب های فامیلی و همگان شاهد نتیجه اش بودند
و  مذاکرات  آینده  مورد  در  دانشجویان  اخیر  مطالبه  و  بحث   یا 
عبرت جمله  از  داشتند  که  هایی  درخواست  و  نوشتند  که  هایی   نامه 
صیانت مذاکرات،  به  اقتصاد  نکردن  شرطی  گذشته،   تجربه  از   گرفتن 
اصلی شرط  عنوان  به  تحریم ها  کلیه  رفع  و  هسته ای  دستاوردهای   از 
.توافق و..  که  امید می رود مطالبات دانشجویی در این امر به ثمر برسد
 دانشجو و جنبش های دانشجویی از این دست فعالیت ها و موفقیت ها
 کم نداشته و مصادیق قابل ذکر و غیر قابل انکار بسیار دیگری نیز دارد
 از جمله: تالش و فعالیت
مطالبات و  ای   رسانه 
 تشکل های دانشجویی در
نجومی های   برابر حقوق 
که المال  بیت  پایمال   و 
بسیاری صدای  و   سر 
سر مطالبات  این  و   کرد 
آورد در  سیما  و  صدا  .از 
تر قبل  بسیار  حتی   و 
نقش اینها،  همه   از 
از که  آگاهی   دانشجویان 
انقالب نهال  خود   خون 
 و جنگ را آبیاری کردند
وامدارشان اکنون  ما   و 
که جنبشی   هستیم، 
که چرا  بود  سابقه   بی 
تاریخ از  برخی  گفته   به 
نینجامید انقالب  به  ایران  جز  جا  هیچ  در  دانشجویی  جنبش  .دانان 
شاهدی نداده  و  داده  ثمر  مطالبات  و  ها  کنشگری  این   همه 
جسارت و  جرأت  از  ناشی  که  است  دانشجو  نقش  اهمیت   بر 
است گری  مطالبه  روحیه  و  تحلیل  و  فکر  با  توأم  دانشجو  .قشر 
برای ابزار  ترین  کم  کشور  این  تاریخ  در  دانشجویی  های  فعالیت   مرور 
است، کشور  تپنده  قلب  مثابه  به  دانشجو  اهمیت  بر  گذاشتن   صحه 
را خود  مسئولین  و  نمایندگان  از  بسیاری  از  بیش  که  بنیادین   عضوی 
 نماینده و مسئول مردم دانسته و میداند و نه فقط در عرصه حرف،  که
اجرا کرده را  این وظیفه  بهترین صورت ممکن  به  نیز  .در میدان عمل 
 دانشجو در تاریخ این کشور همواره خود را به بهترین وجه نشان داده
به بر قلب مردم  از خود  نیکویی  توصیفات  پر ثمرش  فعالیت های  با   و 
 یادگار گذاشته. چرا که او همان حافظ اسالم و عدلی  است که به خاك
 و خون گلوله های خودی کشیده می شود اما دست از انقالب خواهی
 اش نمی کشد، در خاکریز ها هم سودای علم از سرش نمی افتد، عاشق
 علم است و با همه ی سختی ها در کشورش می ماند و علم می آموزد
مردم کنار  در  که  است  دادخواهی  فریاد  دانشجو  آفریند،  می  افتخار   و 
می ماند جامعه  امید  روزنه  همیشه  تا  و  می شود.  داده  سر  آنها  برای  .و 
سیده حسنا پیروان
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غافل از نخبگی

کاردان و  متخصص  متعهد،  انسانی  نیروهای   تربیت 
عهده بر  دانشگاه ها  که  است  وظیفه ای   مهم ترین 
نظام های بر  آن ها  تاثیر  و  برجسته  دانشجویان  تربیت  و   دارند 
 سیاسی، فرهنگی و... کامال مشهود است. حکومت باید به این
متخصصین امروز،  دانشجویان  که  باشد  داشته  توجه   موضوع 
از آن ها  افکار  و  نظر  به  توجه  و  هستند؛  فردا  مسئولین   و 
است کشور  آینده  سالمت  تضمین  برای  راه ها   .مهمترین 
اسالمی حکومت  برپایی  و  شاهنشاهی  نظام  فروپاشی  جریان   در 
از دانشجویان  مختلف،  گروه های  و  اقشار  بین  در   ،۵۷ سال   در 
جوانان این  بودند.  تاثیرگذار  گروه های  پررنگ ترین  و   مهمترین 
دستگاه های تالش  و  گسترده  سرکوب های  به رغم  که  بودند   کسانی 
انقالب، همچنان از   وقت، جهت منصرف ساختن ذهن ها   حکومتی 
یافتند دست  خود  آرمان های  به  تا  ماندند  پایبند  خود  عقاید   .به 
توجه بگیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  نیز  امروز  که  موضوعاتی  از   یکی 
عمل این  که  چرا  است؛  دانشجویان  انتظارات  و  افکار  به   حکومت 

هرچه نزدیکی   موجب 
و حکومت   بیشتر 
به عنوان  دانشجویان، 
 .نماینده  مردم می شود
شورای  مجلس 
ارگانی  اسالمی، 
اصلی نقش  که   ا ست 
قانون گذاری در   را 
از متشکل  و   داراست 
در مردم   نمایندگان 
 هر استان یا شهرستان
مواضع لذا   است. 
این تصمیم های   و 
می بایست  نمایندگان 
مردم اندیشه   تجلی 
تطابق بنابراین   باشد. 
مردم نمایندگان   آرای 
بسیار ایشان  نظر   با 
است اهمیت  .حائز 

 این در حالی ا ست که امروزه در جریان بررسی و تصویب طرح ها و 
 قوانین مختلف، به نظرات مردم از جمله قشر نخبگانی جامعه توجهی
 نمی شود. مثال در جریان تصویب پیوستن ایران به اف ای تی اف، گروهی
 از دانشجویان احساس وظیفه کرده و نسبت به این موضوع اعتراض
 کردند اما با بی توجهی مجلس روبرو شدند. و یا به رغم خواست مؤکد
 شهروندان مبنی بر لزوم شفافیت آرای نماینده هایشان، بررسی این طرح
.مدام به آینده موکول می شود و از اهمیت این مسئله غفلت می شود
به بی توجهی  یعنی  هستیم،  آن  شاهد  متاسفانه  که   روندی 
مردم اعتماد  سلب  موجب  تداوم  صورت  در  دانشجوها،   نظر 
عدم این  نتایج  از  که  شد،  خواهد  حاکمیت  از  دانشجوها   و 
است شرایط  از  بیگانه  کشورهای  سوءاستفاده ی   .اعتماد، 
جریان در  رحمة اهلل علیه  خمینی  آیت اهلل  انقالب،  کبیر   رهبر 
دانشجویان جمله  از  گروه ها  نظر  به  آن،  از  پس  حتی  و   انقالب 

شاهنشاهی نظام  فروپاشی  عمل  این  نتیجه  در  و  داشتند  کافی   توجه 
دانشجویان اسالمی میسر شد. حال درخواست  نظام جمهوری  ایجاد   و 
و امام  از  پیروی  ضمن  که  است  آن  مقننه  قوه ی  از  هوشمند  و   فعال 
بی تاثیر امور  اصالح  جریان  در  را  دانشجویان  افکار  و  نظرات   رهبری، 
آورند فراهم  عزیز  میهن  آبادنی  برای  را  الزم  زمینه ی  و    .نبینند 
نرگس محمودی
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ایستاده دربرابر استکبار

شد آغاز   ۱۴۰۰ آذر  هشتم  در  وین  مذاکرات  جدید   .دور 
آلمان و  بریتانیا  فرانسه،  بلندپایه چین، روسیه،   دیپلمات های 
 تحت ریاست چوزب بورل)مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا(
.در وین با مقامات بلندپایه جمهوری اسالمی ایران دیدار می کنند
 تاکید ایران همچنان بر لزوم رفع همه ی تحریم ها و راستی آزمایی عملی
 لغو انهاست. از آنجا که در دولت سیزدهم برای نخستین بار این مذاکرات
.برگزار می شود بسیاری از ناظران چشم به نتیجه ی این گفتگوها دارند
 درآستانه آغاز دور جدید مذاکرات ایران با ۴+۱طرف های غربی به ویژه
مواردی و در  اظهارنظرهای غیرمنطقی  با   آمریکایی ها تالش کردند که 
 بیان تهدیدات مضحك، شرایط حاکم بر مذاکرات را پیچیده کنند تا در
 سایه گرد و غبارهای ایجاد شده، تکالیف، تعهدات و مسئولیت های خود

نمایند پنهان  .را 
اقدام جامع   برنامه 
برجام، که   مشترك 
و جامع   توافق 
 نهایی هسته ای وین
توافق غرب  در   و 
یا ایران   هسته ای 
نیز ایران   توافق 
ممی شود،  نامیده 
توافق راستای   در 
برنامه سر   بر 
و ایران   هسته ای 
تفاهم دنبال   به 
در لوزان،   هسته ای 
تیر  23  سه شنبه 
ژوئیه  ۱۴(  ۱39۴ 
وین در   )2۰۱۵ 

ایران، بین   اتریش 
شد بسته   ۱+۵ گروه  و  اروپا  .اتحادیه 
تشکل های برجام  از  آمریکا  خروج  از  بعد  و  قبل  اخیر  سال  چند   در 
نگرانی هایی مفادش  و  برجام  به  نسبت  دانشگاه   دانشجویی  و  اساتید 
 داشتند  و نسبت به نامتوازن بودن  توافق هسته ای هشدار می دادند. مثاًل
رئیس به  خطاب  ای  نامه  در  دانشگاه  اساتید  از  عده ای   9۴ تیرماه   در 
بندهای ۱۱و می نویسند:  و  کرده  را مطرح   جمهور،  دل مشغولی هایشان 
 ۱2 متن،  سیستمی را پیش بینی کرده که به هر کدام از پنج عضو دائم
راضی برجام  روند  از  که  «هربهانه ای«  با  می دهد  اجازه  امنیت   شورای 
 نباشند، از اجرای آن سر  باز بزنند. پیش بینی اساتید کمتر از سه سال
می پیوندد حقیقت  به  برجام،  از  آمریکا  جانبه ی  یك  خروج  با  و  .بعد 
 و یا ۴۸ تشکل دانشجویی خوزستان خطاب به نمایندگان مجلس چنین
 نوشتند: «اجازه ندهیدتوافقی که در آن امکان بازگشت تحریم ها وجود
 دارد برملت و آیندگان تحمیل شود.« در 29 فروردین 9۵ که حدود 9۰
 روز از «اجرای برجام« می گذرد، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی
 کشور در نامه ای خطاب به آقای ظریف می نویسد: «متاسفانه آنچه مشخص

 است دستگاه دیپلماسی طرف غربی را به این نتیجه رسانده است که تاوان
 بدعهدی هایشان چیزی نزدیك به صفر است و دولت ایران جهت حفظ
 وجهه سیاسی خود در داخل به هیچ وجه حاضر نخواهد بود که اجرای برجام
«.را متوقف کند هرچند از ابتدا هم از آمریکا انتظاری جز این نمی رفت
آمریکا، سفارت  تسخیر  سالگرد  هشتمین  و  سی  درآستانه   همچنین 
نقض از  «پس  می نویسند:  بیانیه ای  در  شریف  دانشگاه   دانشجویان 
ادامه بر  مبنی  زمزمه هایی  آمریکا،  دولت  توسط  برجام   آشکار 
می شود شنیده  معاهده  این  از  خروج  عدم  و  اروپا  با  برجام  «.اجرای 
کشوری اولین  هرگز  ما  فرموده اند  تاکید  انقالب  رهبر  که   همانطور 
 نخواهیم بود که از برجام خارج می شود. اما تردیدی نیست که برای حفظ
.نیم بند این توافق  نیمه جان، پیش از هرچیزی به اقتدار ملی نیاز داریم
تاریخی نامه  در  می شود  را  باره  این  در  دانشجویی  فعالین  حرف   اصل 
 جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به «خواص جامعه« خواند: «برای
 هر انسان حقیقت یاب و دلسوزی از همان ابتدا مشخص بود، که رسیدن
 به یك توافق خوب با دشمن امری محال است. محال بودن توافق خوب
تیم تدین  و  داری  امانت  غیرت،  بردن شجاعت،  سوال  زیر  از جهت   را 
 مذاکره کننده نمی گوییم؛ بحث بسیار ساده تر از این حرف هاست. از همان
 آغاز می شد فهمید با جنایتکارانی که چند وقت پیش دانشمندان مظلوم
فرزندانشان و  زن  مقابل  در  کشور  به  زدن  لطمه  امید  با  را   کشورمان 
دو هر  که  کرد  مذاکره  طوری  نمی شود  کشیده اند،  خون  و  خاك   به 
بشوند برنده  «.طرف 
روند پیگیری  و   رصد 
از همواره  کشور   امور 
جنبش های  وظایف 
 دانشجویی کشور است.
می توانند  دانشجویان 
مشارکت جویانه  نقش 
 داشته باشند و براساس
 عملکر رهبران سیاسی،
به را  خود   حمایت 
کنند پیشکش  .آنان 
کنش نوع   این 
سبقه ی  دانشجویی 
 تاریخی دارد. همان طور
۱۶ دانشجوی   که 
نیز  32 سال   آذر 
از به   آزاد منشانه 
با روابط   سرگیری 
 بریتانیا و حضور نیکسون در ایران، پس از دخالت استکبار در سرنگونی
داد نشان  واکنش  کودتای 2۸ مرداد  ریزی  و طرح  مصدق  دکتر  .دولت 
را خود  رسالت  ابتدا  همان  از  و  است  آزاد  اساساً   دانشجو 
ستیزی، استکبار  و  می دانسته  امپریالیسم  برابر  در   ایستادگی 
بوده است مطرح  آرمان  بعنوان  دانشجو  برای  انقالب  از  پیش  .از 
با  در رابطه با دور جدید مذاکرات انتظار می رود تشکل های دانشجویی 
 همان دقت موشکافانه ای که از ایشان در ادوار قبلی مذاکرات سراغ داریم،
.مطالبه گِر دیپلماسی ای فعال، هوشمندانه و همسو با منافع مردم باشند
سودابه امینی
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علوم به اصطالح انسانی

 یکی از وظایف اصلی هر نظام آموزشی به ویژه در سطح عالی،
انسانی نیروی   تربیت 
 ماهر و متخصص با توجه
.به نیازهای کشور است
است موظف   دانشجو 
و بشناسد  را  جامعه   نیازهای 
 متناسب با آن نیازها در راستای
و بردارد  گام  کشور   موفقیت 
است موظف  جامعه   همین طور 
ارتقای و  رشد  برای  الزم   بستر 
فراهم را  دانشجو  زندگی   سطح 
موجود رشته های  بین  در   سازد 
 در کشور رشته علوم انسانی مورد
 بی مهری قرار گرفته و توجه الزم
آموزش وپرورش نمی شود،  آن   به 

رشته های همچون  متاسفانه   هم 
 تجربی و ریاضی به این رشته نمی پردازد و فرهنگ سازی درست درباره
 این رشته ارزشمند را در دستور کار قرار نمی دهد، این باورهای غلط باعث
 شده رشته فوق به حاشیه رانده شود و به عنوان یك راه دررو به آن نگاه
 شود درحالی که ارزش این رشته خیلی بیشتر از چیزیست که در جامعه
 با اون مواجه هستیم؛ رشته مذکور در دانشگاه نیز وضعیت خوبی ندارد و
 دانشجویان صرفا مطالب را به صورت تئوری فرا می گیرند و بین آموخته های
 دانشجویان و چیزی که در اصل آن موضوع است تفاوت آشکاری وجود
مطالب فقط  دانشجویان  دانشگاه  در  که  سیاسی   علوم  رشته  مثل   دارد 
 طبقه بندی شده ای را با عنوان دانش سیاست می آموزند ولی وقتی وارد
 فضای واقعی سیاست می شوند متوجه این اختالف بزرگ بین دانسته های
می شوند می گیرد  قرار  استفاده  مورد  جهانی  سیاست  در  آنچه  و   .خود 
 امروزه در جامعه فارغ التحصیالن رشته های مختلف به ویژه رشته های
ناامیدی شده اند، و  یأس  آینده شغلی خود دچار  به  نسبت   علوم انسانی 
 که مهم ترین علت آن این است که رشته های این علوم به فضای انتزاعی
 کشیده می شوند درحالی که این رشته باید با توجه به فضای آکادمیك
 مشکالت جامعه را بررسی کند، ولی متاسفانه علوم انسانی در کشور ما
 ناظر بر نیازهای جامعه نیست و تولیدات این عرصه برطرف کننده نیازها
 و مشکالت ما نمی باشند، به این دلیل که در فضای دانشگاه، دانشجویان
بررسی برای  الزم  سواد  به  و  می خوانند  را  شده  ترجمه  کتب   صرفا 
قرار می گیرد دانشجو در فضایی  نمی کنند؛  پیدا   مشکالت کشور دست 
 که آزادی اندیشه ندارد و فقط در بین انبوهی از کتاب ها و جزوات قرار
با حفظ کردن، واحد های درسی آنها و صرفا   می گیرد که بدون درك 
 خود را پاس می کند، در نتیجه دانشجو به درك الزم از شرایط و مشکالت
کتاب های از  را مجموعه ای  او  دانشی  نظام  نمی رسد چون   جامعه خود 
 ترجمه شده تشکیل می دهد که با جامعه او در تضاد است؛ درحالی که
ازادانه انتقاد کند،  آزادانه  باید  باشد،  باید حق اظهارنظر داشته   دانشجو 
چراکه کند،  بیان  مختلف  زمینه های  در  را  خود  راهکارهای  و   ایده ها 
و مطالبه گری  علم آموزی  درکنار  دانشجویان  رسالت  اصلی ترین  از   یکی 
.نقش آفرینی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است

آیا ولی  می شوند  کار  بازار  وارد  زود  یا  دیر  دانشجویان   این 
مدت چه  التحصیالن  فارغ  این  است؟  فراهم  آنها  برای   بستری 
رشته با  متناسب  آنها  همه  باشند؟  مناسب  شغل  دنبال  به   باید 
دارند؟ عالقه  خود  کار  به  آیا  میکنند؟  پیدا  کار  خود  تحصیلی 
آنها است،  دانشجویان  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی   اشتغال 
چه تحصیلی  دوره  اتمام  از  بعد  نمی دانند  و  ندارند  شغلی   امنیت 
رشته با  متناسب  شغلِی  آینده  هیچ  و  آنهاست،  انتظار  در   سرنوشتی 
گونه ای به  جامعه  شرایط  و  نمی بینند  خود  روی  پیش  خود   تحصیلی 
می کند سرخم  پارتی  و  نفوذ  مقابل  در  دانش  و  علم  که  .است 
وجود به  باعث  مشکالت   این 
و دانشجو  بین  فاصله   آمدن 
دیگر که  چرا  می شود   جامعه 
الزم تخصص  نه   دانشجو 

کافی انگیزه  نه   و 
مشکالت حل   برای 
و دارد  را   کشور 
امروز که   همانطور 
 شاهد آن هستیم به

 جامعه ای مدرك
تبدیل  محور 
که  می شود 

کسی  هیچ 
خود جای  سر   در 

آینده پارتی   نیست و 
 .شغلی و نتیجه زحمات چندین ساله دانشجویان را مشخص می کند
های قله  به  رسیدن  در  را  کشورها  سرنوشت  انسانی   علوم 
پیشرفت و  می زند  رقم  افتادن  عقب  از  جلوگیری  و   توسعه 

را ما  رشته  این  شأن  است؛  علوم انسانی  در  مهارت  گرو  در  جامعه   هر 
رشته این  نیست  شایسته  و  می رساند  دانش  تولید  و  پردازی  نظریه   به 
انتزاعی فضای  به  وارداتی  علم  و  غربی  متون  ترجمه  با  را   ارزشمند 
ببندیم خود  روی  به  را  پیشرفت  و  درخشش  درهای  و  .بکشیم 
نازنین منصوری
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 به نام صلح

و آسایش آرامش  تامین  و  و صلح  به تحقق صفا   اسالم 
 جهان عالقه مخصوص مبذول داشته است  و به همین مناسبت
در صفا  و  صلح  حوزه  در  همگی  تا  خواهد  می  مسلمانان   از 

نشوند رهسپار  نفسانی  هواهای  دنبال  به  و  کافه  السلم  فی  ادخلو   آیند 
 و در این باره پیامبر گرامی خود را چنین فرمان می دهد و ان جنحو
 اللسلم فاجنح لها و توکل علی اهلل اگر دشمنان به صلح و سازش متمایل
 شوند ،تو نیز به سازش و صلح متمایل شو و کار خود به خدا باز گذار
 از نظر اسالم بهترین راه برای رسیدن به صلح و سازش معقول طبیعی
 تبادل فکر است به همین دلیل این شریعت وساطت فرستادگان و سفیران
. را بدون تکلفات و تشریفات مخصوصی که موجب اشکال شود می پذیرد
 همچنین عقد پیمان ها از نظر اسالم اختصاص به مورد پایان بخشیدن
 به حالت جنگ ندارد ،بلکه این شریعت انواعی از پیمان ها را تثبیت و
اسالم زمامدار  که  است  شرایطی  وابسته  آنها  انعقاد  که  کند  می   تقریر 
 آن را درك می کند و چه در حال جنگ و چه صلح با توجه به همان
ابقاءو منظور  به  اسالم  قاعده  همین  بر  بنا   . گیرد  می  تصمیم   شرایط 
 ادامه دادن حال صلح و جلوگیری از ورود خدشه نسبت به صلح پیمان
 هایی منعقد می کند چنانکه پیامبر هنگام ورود به مدینه پیمانی با اهل

 کتاب منعقد ساخت و این پیمان نخستین سنگ بنای حکومت اسالمی
فکر،به و  عقیده  آزادی  اساس  بر  اسالم  که  بود  سیاسی  رابطه  اولین   و 
. منظور حفظ امنیت و سالمت مسلمین و احترام حقوق منعقد ساخت
 اسالم در کار وفاداری به عهد و میثاق تا آنجا پیش می رود که حتی به مسلمین
 اجازه نداد تا در مقام یاری برادران دینی خود که در میان مشرکین معاهد
. اسالم می جنگیدند ،و یارای هجرت از سرزمینشان نداشتند قیام کنند
 نکته دیگری که حائز اهمیت است آن است که اسالم مسلمین را موظف
 می سازد تا سیاست ایشان را به طور کلی درباره پیمان ها بر پایه تراضی و
 صلح دوستی و تثبیت امنیت و عدالت استوار سازند به همین جهت هر گونه
 پیمانی که اساس ان قهر و غلبه و اعمال  زور باشد از نظر اسالم مذموم است
. و کسانی که  آنها را نقض می کنند  تحت شدیدترین عواقب قرار می گیرند
معنا آن  به  این  اما  داشته  وجود  همواره  مسلمین  طلبانه   مدارای صلح 
ناحیه این  از  و  بدارد  روا  سکوت  متجاوزین  برابر  در  اسالم  که   نیست 
 موجودیت اسالم به خطر افتد چنان که قرآن کریم می فرماید اشداءعلی
تا است  بر صلح  اصل  الملل  بین  در عرصه  واقع  در   الکفار رحماءبینهم 

غیر در  دارد  و مشروعیت  به ضرورت  نیاز  وقوع جنگ  و   جنگ 
شود می  تلقی  مردود  و  منحرف  اصلی  مسیر  از  صورت   این 
بدین است  دفاعی  ،جهاد  بین  این  در  رو مسئله جهاد  این   از 
 سبب جنگ در این نگاه برای دفع متجاوز و مشروع و بر مبنای
 حقوق و قواعد پذیرفته شده بین المللی است برای مثال امام

 خمینی می فرمایند :ملت های اسالم صلح جویی و زندگانی
 مسالمت آمیز را با تمام دولت و ملت ها طالب می باشند

و مخالفیم  جنگ  با  همیشه  اسالم  تبع  به  به  نیز   .و 
 میل داریم بین کشور ها آرامش و صلح باشد ،لکن اگر

بر ما تحمیل کنند ،همه ملتمان جنگ جوست  جنگ را 
 می توان آموزه ها و مولفه های ذیل را در قالب زنجیره نفی
کرد ذکر  الملل  بین  روابط  در  صلح  پیرامون  گفتمانی   های 
منازعه و  تجاوز   ، زور  به  توسل   ، جنگ  اصالت   نفی 
و ظلم  نفی   ، ساختاری  خشونت  نفی   ،  محوری 

نفی  ، غرب  فرهنگی  تهاجم  نفی   ، عدالتی  بی  و   تبعیض 
چینی توطئه  و  افروزی  جنگ  نفی   ، افکنی  تفرقه  نفی   ، . آنارشی 
 همان طور که به صورت سلبی و در زنجیره های گفتمانی عوامل تهدید
 کننده و مانع تحقق صلح ذکر شد ، به صورت ایجابی نیز در این منظومه
 عواملی توصیه می شوند که زمبنه ساز اصلی و موجب ایجاد صلح پایدار
.اصول مدنظر الملل هستند   و صلح مثبت و همه جانبه در عرصه بین 
 این گفتمان در رابطه با روابط میان دولت ها شامل:همزیستی مسالمت
 آمیز ،احترام متقابل ،برابری دولت ملت ها ،پایبندی به تعهدات حقوق
باشد ایجابی می  امنیت  و  و صلح  اصالت صلح   ، المللی  بین  قواعد  . و 
بین عرصه  در  آن  تحقق  دنبال  به  گفتمان  این  سازندگان   آنچه 
و عدالت  بر  مبتنی  جهانی  نظم  کلی  معنای  یك  هستند،در   الملل 
ظالمانه های  انگاره  نفی  دنبال  به  هم  نظمی  چنین  است   معنویت 
حقوق و  شود  می  الملل  بین  عرصه  در  طلبی  برتری  و  استثمار   و 
حقوق نیز  و  دولتی  غیر  و  دولتی  از  اعم  حوزه  این  بازیگران   مشروع 
شود می  مستوفی  عادالنه  صورت  به  بشریت  های  نیاز  و  ها  ملت 
 به امید روزی که رستم صلح بر دیو سپید جنگ و بی عدالتی فائق اید و
 جهان سراسر از پرنیان آرامش مفروش گردد به امید روزی که خورشید
 عدل   از خاوران جهان طلوع کند و زعفران ثروت بر کف دستان پینه بسته
 ی دردمندان بنهد  و  توپ های آهنین گل شادی را به جای سرب به سر بشر
 شلیك کنند. به امید آن گاهی که دل ها با زنجیر مهر به هم متصل گردند و
.  از نردبام معرفت باالرفته و کمال انسانی را از  ملکوت انسانیت فریاد بزنند
غزال کوشکی



 ضعف این قانون، محصول اقتدار کسانی بود که نمی خواستند حّتی در
 پناه مشروطیت از زیر یوغ استبداد خارج شوند. برای مثال در اصل 3۱
 متّمم قانون اساسی آمده بود «سلطنت ودیعه ای الهی است که از طرف
 ملّت به شخص پادشاه تفویض شده است.« و مطابق اصل 3۶، سلطنت
با اصال  که  حالی  در  رسید؛  می  ارث  به  پادشاه  جانشینان  به   مشروطه 
 عقل و شرع سازگار نیست که ملّت ودیعه الهی را به یك شخص بسپارد
 و اعقاب او را یکی پس از دیگری وارث آن ودیعه قرار دهد. همچنین با
 تأّمل در اصل ۴۴ متّمم، خواهیم دید که پادشاه از مسئولیت مبّرا است
 و طبق اصل ۴۷، پادشاه می تواند مجلس را منحل کند. این به معنی
 قرار گرفتن سلطنت در جایگاهی است که حق چون و چرا را از همگان
 سلب می کرد. در نهایت اشکاالت و ابهامات این سند قانونی، ناکارآمدی
.آن را باعث شد و زمینه آغاز دوران دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد
 قانون اساسی جمهوری
از پس  ایران   اسالمی 
در انقالب   پیروزی 
شد تهیه   ۱3۵۷  سال 
از دریافت رأی  و پس 
کشور مردم   اکثریت 
به  ۱3۵۸ آذر   ۱2  در 
این رسید.   رسمیت 
۱3۶۸ سال  در   قانون 
قرار بازنگری   مورد 
مرداد  ۶ در  و   گرفت 
تأیید به  سال   همین 
ایران مردم   اکثریت 
حاضر حال  در   رسید. 
بزرگترین توان   می 
اساسی قانون   تهدید 
تفسیری تحریف   را 
 آن به حساب آورد؛ به
نگهبان، مختلف شورای  های  دوره  تعداد  به  توان گفت  می  که   طوری 
 درباره بعضی از اصول آن تفسیر وجود دارد. برای مثال اصل ۴۴ قانون
 اساسی، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را به اقتصاد دولتی و خصوصی
 تقسیم کرده است که بخش دولتی را شامل انفال و ثروت های عمومی
 و صنایع بزرگ و رادیو و تلویزیون و .... دانسته است. به استناد همین
 مسأله شورای نگهبان می گوید رادیو و تلویزیون حتی با نظارت دولت
عنوان به  سنگین  صنایع  تمام  که  حالی  در  شود؛  تواند خصوصی   نمی 
 خصوصی سازی منتقل می شود و این به معنی دو تفسیر کاماًل متفاوت
 از یك بند قانونی است. همچنین تهدید دیگری که متوّجه قانون اساسی
 است، عدم اجرای برخی از اصول آن می باشد. به عنوان مثال اصل ۱۶۸
 قانون اساسی درباره جرم سیاسی و اصل ۱۵ این قانون که مقّرر می دارد:
 «گرچه زبان مشترك و مکاتبات رسمی، فارسی است اما باید برای اقوام،
از زبان های محلّی در مطبوعات و رسانه های محلّی و  امکان استفاده 
باشد«، هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.  حّتی در کتاب های درسی 
 همچنین اصل 3۰ قانون اساسی که دولت را موّظف به تأمین امکانات
 آموزش رایگان برای همه حداقل تا دوره متوسطه می داند، بدیهی است
 که انجام نشده است. در مثال دیگر   می توان به اصل ۸ قانون اساسی
 اشاره کرد که قسمتی از آن به امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت
 به دولت و تعیین شرایط آن توسط دولت اختصاص دارد؛ در حالی که
 انتقاد از مقامات و مسئولین به آسانی امکان پذیر نیست و به نتیجه ای
قانونی این سند  اصل 29  بردارنده  در  تواند  دیگر می  مثال   نمی رسد. 
همگانی حّقی  اجتماعی  تأمین  از  برخورداری  دارد  می  مقّرر  که   باشد 
 است و دولت مکلّف است حمایت های مربوط به بیکاری، بی سرپرستی،
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 چالش های اساسی در
اساسی ترین قانون

 کمتر از چهل روز پس از صدور فرمان مشروطیت، قانون انتخابات
 مجلس امضا، و اولین انتخابات مجلس شورای ملّی برگزار شد و
 سر انجام در تاریخ ۱۴ مهر ۱2۸۵، اولین دوره مجلس شورای
 ملّی ، فقط با حضور نمایندگان تهران گشایش یافت. به منظور
 رفع دغدغه نمایندگان مجلس مبنی بر تهیه قانونی که ساختار

و تعریف  را   حکومت 
سندی کند،   محدود 
ماده  ۵۱ بر   مشتمل 
و مشیرالدوله   توسط 
پیرنیا الملك   مؤتمن 
آمد؛ در  نگارش   به 
از قول  نقل  به   البته 
در کسروی   احمد 
مشروطه تاریخ   کتاب 
واژه از  است   بهتر 
استفاده شد   ترجمه 
سند این  زیرا   کنیم؛ 
قوانین از  ای   ترجمه 
کشور چند   اساسی 
این سند بود.   اروپایی 
مستبدانه دلیل   به 
 بودن مواد قانونی اش،
مجلس پذیرش   مورد 

 قرار نگرفت و نمایندگان مجلس، خود به تدوین قانون اساسی پرداختند.
امضا را  قانون  این   ۱2۸۵ دی   ۸ در  قاجار،  شاه  مظفرالدین  نهایت   در 
 کرد. از آنجا که بیماری پادشاه شّدت گرفته بود و تفکرات ضّد مشروطه
 محّمدعلی شاه بر همگان ثابت شده بود، طّراحان این قانون، متن آن را
 با تعجیل به تصویب رساندند. این شتاب بیش از حد، خلل ها و نواقص
 زیادی را در این قانون به وجود آورد؛ از جمله اینکه قانون اساسی مشروطه
 عمدتاً به بیان شیوه ایجاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا، نحوه رأی
مسائل و  بود  پرداخته  دولت  با  مجلس  ارتباط  و  نمایندگان  از   گیری 
 مهمی از جمله حقوق و آزادی های عمومی، تفکیك قوا و آزادی احزاب
 در آن نادیده گرفته شده بود. همچنین اصل 2۸ این قانون می توانست
 به تنهایی بنیان حکومت مشروطه را بر باد دهد؛ زیرا بر اساس این اصل
 وزرای دولت به جای پاسخگویی به مجلس، در برابر شاه مسئول بودند.
 با توّجه به این نواقص، متّمم قانون اساسی برای تکمیل این سند توسط
بلژیك و  فرانسه  اساسی  قوانین  اساس  بر  باز هم  نمایندگان،  از   جمعی 
 تدوین شد. این متّمم در برگیرنده اصول تازه ای همچون تساوی حقوقی
 افراد کشور صرف نظر از دین و مذهب و طبقه، تضمین آزادی احزاب و
 مطبوعات، تفکیك قوا، مسئولیت وزرا در برابر مجلس و همچنین عدم
 مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه و نظارت مجتهدین بر قوانین
 مصّوب مجلس)اصل دوم متّمم( را در برداشت. البته اصل دوم این قانون
«این کردند:  اذعان  پژوهان  تاریخ  برخی  که  طور  همان   ، طراز(   )اصل 
اجرا واقعی  به شکل  نشود«، هرگز  اجرا  که  تصویب شد  آن  برای   اصل 
 نشد و فقط به مثابه حرکت زیرکانه مجلس برای محّقق ساختن خواسته
نقاط حقیقت  در  بود.  او  شکایت  از  جلوگیری  و  نوری  اهلل  فضل   شیخ 



 مجلس؛ ذره بینی بر
 فعالیت های دولت

 بودجه سندی است که در آمدها و هزینه ها به دولت را طی یك سال
بالندگی و  رشد  در  حیاتی  و  مهم  بسیار  نقشی  و  می کند  تعیین   مالی 

دارد. عهده  بر  کشور   اقتصاد 
مرحله چهار  از   بودجه 
چهار این   ، میشود   تشکیل 
و تهیه   : از  عبارتند   مرحله 
بودجه پیشنهاد  و  تنظیم 

 تصویب بودجه 
 اجرای بودجه 

نظارت و کنترل بودجه 
بحث مورد  موضوع   که 
یعني  ، چهارم  مرحله   ، 
 نظارت و کنترل بودجه است
مردمساالر کشورهای   در 
الینفك جزء   پاسخگویی 
شده تلقی  خوب   حکمرانی 
ابزارهایی جمله  از  نظارت   و 
ایفای و  تحقق  به  که   است 
کمك پاسخگویی   مسئولیت 
قانون در  تعمق   مینماید.با 
شـود می  مشـاهده   اساسـی 

نظارت نقش  روشـنی  به   که 
 وکنترل در اجراي بودجه بـه تصویر کشـیده شـده اسـت .با توجه بـه
مالی و  دولتی  مدیریـت  ادبیات  در  کـه  زیادي  بسـیار  وتاکید   اهمیت 
 جدید به شـفافیت ،کنترل و پاسـخگویی مسـئولین رایج گردیده اسـت
 و حق دانسـتن و پرسـیدن از حقـوق به رسـمیت شـناخته شـده ملت

مقابل در  دولت  و  دولتـی  مدیـران  و  مسـئولین  گردد،  می   محسـوب 
 اختیارات و مسـئولیتی که بر عهده دارند، باید توان پاسـخگویی مناسـب
نمایندگان و  خواه  پاسـخ  ملت  مقابل  در  را  عملکردشان  شـفافیت   و 
 منتخب شـان را داشـته باشـند و این پاسخگویی جز از طریق نظارت و
 کنترل در همه ابعاد آن ممکن نمیشود. نظارت به دو قسم مالی و عملیاتی
نظارت دارند.  را  خود  بندی خاص  تقسیم  کدام  هر  که  میشود   تقسیم 
اقسام نظارت مالی است .بر اجرای بودجه ،که موضوع بحث میباشد،از 
برنامه و  میکند  تهیه  دولت  که  است  اسنادی  مهمترین  از  یکی   بودجه 
دسترس قابل  منافع  یا  هزینه  و  درآمد  کردن  هماهنگ  برای   ای 
کاربردهای دارای  و  است  مشخص  اهداف  تحقق  برای  ضروری   و 
پشتوانه با  کنترلی  ابزار  عمومی،  سیاست  بیان  قبیل  از  مهمی   مالی 
است عملکرد  ارزیابی  برای  ای  برنامه  و  مالی  ،برنامه  .قانونی 
هزینه های و  درآمدها  بر  پارلمانی  نظارت  دموکراسی  حکومت های   در 
و محق  را  خود  قانون گذار  و  می شود  تلقی  مسلم  اصل  یك   مملکتی 
نظارت این  بودجه مصوب خود می داند که  و کنترل  نظارت  به   موظف 
اجرا مالی  سال  خاتمه  پس از  همچنین  و  بودجه  اجرای  جریان  در   را 
نمایندگان توسط  بودجه  اجرای  بر  نظارت  حق  ایران  در   می نماید. 
به بودجه  بر  نظارت  گردیده است  آغاز  مشروطیت  دوره  از  و   مجلس 
است بحث  مورد  موضوع   سوم  شیوه  که  است  امکان پذیر  طریق   سه 
)نظارت اداری )نوعی نظارت درون سازمانی و توسط سازمان های قوه مجریه-۱
 نظارت قضایي)توسط سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل2-۱۷۴
اساسی قانون   ۵۵ اصل  موجب  به  محاسبات  دیوان  و  اساسی  )قانون 

 نظارت پارلمانی-3
 نظارت پارلمانی به دو صورت قابل انجام است نظارت در جریان اجرای بودجه
که به دو صورت است الف(از طریق تذکر، سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص

 ب(از طریق گزارش های دریافتی
 نظارت بعد از اجرای بودجه: این نظارت پس از دریافت گزارش تفریغ بودجه
.هر سال از دیوان محسابت کشور و بررسی آن توسط مجلس صورت می پذیرد
 مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :« دیوان محاسبات
به است   مکلف 
حساب های  کلیه 
نه ها تخا ر ا ز  و
و مؤسسات   و 
دولتی  شرکت های 
که دستگاه  هایی   و 
از انحاء  از   به نحوی 
کشور کل   بودجه 
می نمایند  استفاده 
که ترتیبی   به 
 قانون مقرر می دارد
یا  رسیدگی 
نمایند  حسابرسی 
هزینه ای هیچ   که 
اعتبارات مصوب  از 
هر و  نکند   تجاوز 
محل در   وجهی 
مصرف به   خود 
باشد «.رسیده 
قانون  ۱۰۴ ماده   در 
آمده است:« نیز چنین   محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ۱3۶۶ 
با اساسی(  قانون   دیوان محاسبات کشور مکلف است )مطابق اصل ۵۵ 
عملکرد با صورت حساب  تطبیق  و  مدارك  و  اسناد  و   بررسی حساب ها 
ساالنه بودجه  تفریغ  گزارش  تهیه  نسبت به  کشور  کل  بودجه   ساالنه 
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افراد کشور تأمین ... را برای یك یك   مراقبت های پزشکی و 
 کند. طبیعتاً با تحّقق این اصل، ایران به بهشت کره زمین تبدیل
اتّفاق کامل  طور  به  تاکنون  که  حالی  در  شد؛   خواهد 
اساسی، قانون   23 اصل  طبق  همچنین  است.   نیفتاده 
 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به
 صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
 بر اساس این اصل، هر کس هر عقیده ای در خصوص
 مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و دینی داشته باشد به
 خود او مربوط می شود و کسی نمی تواند او را به خاطر داشتن
 آن عقیده، بازخواست کند. در حالی که این اصل عماٌل رعایت
تجاوز شده است افراد  این حق  به  اشکال مختلف  به  و  .نشده 
بیان کشور  هر  اساسی  قانون  گفت  توان  می  مجموع   در 
است تشکیالتی  و  کشور  یك  مردم  های  آرمان   کننده 
که است  بدیهی  سازد.  می  نزدیك  خود  اهداف  سوی  به  را  مردم   که 
 هرگونه نقض در اجرای این قانون و یا اجرای ناقص آن، خطرات جّدی
تالش نتیجه  در  داشت.  خواهد  دنبال  به  کشور  سیاسی  نظام  برای   را 
پایبندی و  قانونی  سند  این  با  عادی  قوانین  کامل  مطابقت  منظور   به 
است برخوردار  بسیاری  ضرورت  از  آن،  اصول  تمامی  دقیق  اجرای  .به 
فاطمه نجفی قدوسی



نظرات به انضمام  را  قبل  سال  بودجه  تفریغ  گزارش  سال  هر  و   اقدام 
مقررات از  تخلف  نوع  هر  و  تسلیم  اسالمی  شورای  مجلس  به   خود 
نماید ارجاع  مستشاری  هیأت های  به  و  رسیدگی  را  قانون  «.این 
مستقیما کشور  محاسبات   :«دیوان   اساسی  قانون   ۵۴ اصل  موجب   به 
آن  امور  اداره   و  سازمان   باشد.  اسالمی می   شورای   مجلس   نظر   زیر 
شد خواهد  تعیین   قانون   موجب   به   استانها  مراکز  و  تهران   «.در 
 بنابراین دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و مکلف
 است نسبت  به رسیدگی یا حسابرسی کلیه صورت حساب های دریافت و
 پرداخت و اسناد و مدارك کلیه دستگاه های اجرایی اقدام ، و پس  از جمع آوری
 اطالعات مالی ، طبق مقررات گزارش تفریغ بودجه را همراه با نظرات خود
.به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند و درنهایت در اختیار عموم قرار دهد
 تفریغ بودجه فرایند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطالعات صورت حساب
اطالعات با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط  تهیه شده   عملکرد 
 تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل
مدیریت مهم  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  بودجه  تفریغ   . میباشد  آن   از 
دارد گذشته  عملیات  کنترل  در  فوق العاده  نقش  جامعه  .عمومی 
برنامه ریزی های برای  اطالعات  مهم  بسیار  منابع  از  یکی   همچنین 
هزینه های با  را  مصوب  اعتبارات  کمی  نظر  از  نه تنها  و  می باشد   آینده 
می بایست نیز  کیفی  نظر  از  بلکه  می نماید،  کنترل   انجام شده 
کند. ارزیابی  خود  وظایف  انجام  در  را  دولت  توانایی  عدم  یا   توانایی 
و مشکالت  همچنین  و  جامعه  مختلف  امکانات  به  بانظر   ضمنا  
می نماید راهنمایی  آتی  برنامه ریزی های  در  را  مسئولین   .کمبودها، 
در کنترل  و  محاسبات  دیوان  طریق  از  پارلمانی  نظارت  نقش   اهمیت 
به توجه  با   . می شود  استنباط  اساسی  قانون  به  نظر  با  بودجه   اجرای 
 اهمیت و تأکید بسیار زیادی که در ادبیات مدیریت دولتی و مالی جدید
حق و  است  گردیده  رایج  مسئولین  پاسخگویی  و  کنترل  شفافیت،   به 
محسوب ملت  شده  شناخته  رسمیت  به  حقوق  از  پرسیدن  و   دانستن 
و اختیارات  مقابل  در  دولت  و  دولتی  مدیران  و  مسئولین  و   میگردد، 
شفافیت و  مناسب  پاسخگویی  باید   ، دارند  عهده  بر  که   مسئولیتی 
 عملکردشان را در مقابل ملت پاسخ خواه و نمایندگان منتخبشان را در
 داشته باشند و این پاسخگویی جز از طریق نظارت و کنترل با استفاده
تردید بدون  نمیشود،  ممکن  آن  ابعاد  همه  در  واصله  گزارش های   از 
مجلس نمایندگان  پاسخگویی  توان  افزایش  و  دقیق  استراتژی   تعیین 
بود خواهد  بودجه  تفریغ  گزارش  ویژه  به  دریافتی  اطالعات  از  .متأثر 
 گزارش تفریغ بودجه به عنوان ابزاری برای اعمال شان نظارتی مجلس و
 وسیله ای برای اعمال نظارت پارلمانی میباشد. در صورت ارائه و ارسال به
 موقع گزارش تفریغ بودجه برای مجلس، این گزارش میتواند مبنای مناسبی
 برای ارزیابی عملکرد دولت ، و شاخصی برای بسیاری از اظهارنظرها و
 ارزیابیهای فنی در مورد عملکرد دستگاهها، شرکتهای دولتی و وزارتخانه
.ها باشد که در این صورت صحت عملکرد دولت نیز بهبود خواهد یافت
تعیین و  اساسي  نقش  جامعه  امور  اداره  در  بازرسي  و   بنابرایننظارت 
تر شفاف  و  تر  دقیق  نظارتي  هاي  دستگاه  هرچه  و  دارد   کننده 
خواهد تسریع  سالم  فضایي  در  امور  روند   ، بدهند  انجام  را   وظایفشان 
، نظیم  و  تهیه  چهارمرحله  شامل  که  نیز  ریزي  بودجه  فرایند  در   شد. 
 تصویب، اجرا و نظارت میباشد ، مرحله نظارت به عنوان یکي از ارکان
را در نقش مهمي  و  است  برخوردار  از جایگاه خاصي   اساسي مدیریت، 
برنامه هاي دولتي داراست .تحقق اهداف پیش بیني شده در بودجه و 

هدیه حسن آقایی
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