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در یکی از روز های سرد پاییـــزی ،در کنـار
درختان خشک و بی بــرگ بلند ،صــدای
گرمی قلب دغدغهمنــدان و دوست داران
این سرزمین را به تپـــــش درآورد .جریان
دانشجویی همچو خــون داغ در کالبد یخ
زده جامعه دویدن گرفت.
 ۱۶ام آذر ،بـــــه واسطـــه شهـــادت ۳
تـــن از دانشجــــــویان دغدغهمند و پویا
در جامعه ای پویا ،به عنوان روز دانشجـــو
نامیده شده اســـت؛ روزی که می تـــوان
آن را رسمیت بخشیدن عملی به تحـــرک
جامعه دانشجــــویی نیز نام گذاری کرد.
در ایـــــــن روز بـــود که دانشجـــــــویان
شجاع و پر جنــب و جــــوش دانشگــــاه
تهران علیه حضور معاون رئیـــــس جمهور
آمریکا دست به اعتراض خودجوش زدند.
اعتراضی بـــــدون هماهنگی قبلی و صرفا
در جهت تحقق آرمــــانها و ایده آل های
ذهنیشان .و همین موضوع باعث شد که
رژیم شاهنشاهی که ایــده آل های ذهنی
مردم و خواستههایشــان را بر خالف بقای
خود میدید به شدت و با خشونت هرچه
بیشتر ،دست به سرکوب دانشجویان بزند
و نتیجه شهـــادت سه جوان رعنا و خوش
فکر شد.این رویــــداد برای ما دانشجویان
بایـد الگـــــو و سرمشـــــق بزرگـــی باشد
اما متاسفانه رخوتی که در جامعـــه پدیدار
شده به قشر دانشجــــو هم تســـری پیدا
کرده و امروز قسمــت اعظم دانشجویـــان
به جای آنکه به فکر اعتــــال و پیشــــرفت
جامعه باشند ،به جای آنکـه فرمان حرکت
جامعه سرمازده ایرانی را به سمــــت جاده
رشد بچرخانند عمال در فکر ارضای شخصی
نیاز های دانی خود هستنـــــد؛ متاسفانـه
این موضوع در بلند مدت آسیـــــب های
زیادی به جامعه میزند و مسیـر پیشرفت را
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مصاحبه با دکرت محمد امینی رعیا

منحرف خواهد کرد.
این موضــوع شاید در ظاهـر کم اهمیت
باشد و زیاد به چشـــم نیاید امـــا وقتـــی
با جوانانی مواجــــه میشـــوی که دلسوز
این کشور و این نظام هستند اما به خاطر
سازمانی شدن و به محاق رفتــن تپشهای
مطالبه گرانه جریــــان دانشجویی ،لـــــب
دوخته اند ،بیشتر قلبت فشرده میشود.
دانشجـــــویانی که باید به تاسی از شیــر
مردان و شیــــر زنـــان آن دوران در خـــط
مقدم مطالعه و مطالبـه باشند امروز مجبور
به حضور های اجبـــــاری در مراسمـــــات
غیر سازنـــــده و باری به هر جهــــت شده
اند .آن هـــــم اگر مسئول مربوطه بار عام
دهد و اجازه شرفیــابی به دانشجو را صادر
فرماید...
یاد بـــــاد آن روزگاری که معاون رئیــــس
جمهور قدرتمند ترین کشور دنیـــا آمد و با
ترس از دانشجویان پویـا یک چایی خورد و
فلنگ را بست و در رفت.

بسیج دانشجویـــی دانشگـــاه لرستان
مصاحبــــهای اختصاصـــی با جنـــاب
دکتر محمــد امینیرعیا مدیر اندیشکده
اقتصاد مقاومتـی کرد که سواالت بسیج
دانشجویی و پاسخهای ایشان به شرح
زیر استً :
در ابتدا لطفا خودتون را معرفیبفرمایید.
 _1به نظر شما فواید یادآوری و پرداختن
به  ۱۶آذر به عنـوان روز دانشجو و تقابل
با استکبار جهانی چیست؟
_2تا کنون جنبــــش دانشجويــی ايران
پستیهــــا و بلنـــدیهای بسيــــاری
را پشت ســـر گذاشته اما ۶۸سـال پس
از شانزدهــــم آذر ،جنبش دانشجـويی
در کجای معادالت ايستاده است؟
_3دلیل رخـــوت و سکـــوت چند سال
اخیر جنبش دانشجـویی ،ویژه در دولت
یازدهــــم و دوازدهــــم را در چه چیزی
میبینید؟
 _4جنبـــــش ها و تشکل های انقالبی
در این برهه از انقالب چگــونه به حیات
خود می توانند ادامه دهند؟
 _5با روی کار آمـــدن دولت انقـالبــی،
نقش دانشجویــان در موفقیــــت ایــن
دولت و غلبه بر سختــــیها و مشکالت
چیست؟
 _6با عنایــــــت به سخنـان رهبر معظم
انقالب اسالمی که فرمودنـــــد دانشجو
باید به مسائل سیاســـی وارد شود ،نظر
بدهد ،موضـــع بگیرد و بی تفاوت عمل
نکند؛ به نظرتون موضـــــع دانشجویان
در قبال دور جدید مذاکــرات وین حول
محور برجام باید به چه صورت باشد؟
 _7از نظـــر شمـــا بـــــا چه رویکـــردی
می توانیم یک سیاســت گذاری صحیح
برای پرورش دانشجویان نخبه و انقالبی

داشته باشیم و با مدیریت صحیح به کشــور
کمک کنیم؟
سخن پایــــانی و توصیهتان به دانشجویان را
بفرمایید.
بعد از ارائه سواالت ،ایشـــــــان اینطور پاسخ
دادند:
اینجانب محمد امینیرعیا با دکترای مدیریت
از دانشگـــاه علم و صنعــــت تهران و مــدیر
اندیشکده اقتصــــاد مقاومتی در خدمتتــون
هستم.
روز دانشجـــو این را به مــا یادآوری می کند
که نظام استکبار جهانـــی همــــواره در صدد
این است که از فرصـت های مختلف استفاده
بکند تا به ملت ایران ضربه بزند ،لذا دانشجو
به عنوان قشر بیدار جامعه همیشه بایـــد در
صحنه باشد حواسش باشد و موضـــعگیری
بکند .هر زمانــی در واقع یک اقتضــــا خاص
خودش را دارد و شایـــد االن هم متناســــب
به شرایط امروز باالخره الزم باشـــــد که ورود
جنبش دانشجـــــویی ،جریــــان دانشجویی
به مسائل شکل و ًروی جدیدی داشتـه باشد
و این ظرفیت حتما باید استفـــــاده بشود تا
کشور رو به جلو حرکت کند .دانشجو باالخره
دیدهبان جامعه است و باید حواسـش باشد
که دارد چه میگذرد و در زمان الزم با توجــــه
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به اینکه یک قشـــر کامال مستقل است،
اقدام بکند.
به نظرم در ســـــال های اخیـــر جنبش
دانشجویی خیلی حرکات خوبـی داشته
است نسبت به مسائل روز به ویژه مثال
مسائل مربوط به اقتصـــاد که مسئلــه
روز کشــور اســـــت بخصــــوص در ده
سال اخیر که مسئلـه اصلی کشور بوده
است اما این ورود باید خیلی جدیترً ،
صریحتر و رو به جلوتر بشود و مشخصا
در مسائل جدی و کلیدی تمرکز بشود،
پیگیری بشــــود تا به نتیجه برســـــد.
ما دیدیم که در یک تشکل دانشجویی
در یک دانشگاهی با یــــــک نامهنگاری،
با طرح یک مسئلهای ،با یـک مطالبهای
توانسته یـــــک مسئلــــهای را بیـــاورد
باال و بر روی آن اظهـــار نظر کرده است
و بر روی تصمیمـــــات مسئولین تأثیــر
گذاشته است و لذا ایـــن امکانپذیــــر
است .اینکــــه حاال در چند ســال اخیر
متوقف شده یا کـــــم شده فعالیــتها،
فار غ از آن بحـــــث کرونا که به تعطیلی
دانشگاهها منجر شده اســـت ،در کــل
به نظرم آن حس و حال و دغدغههایی
که برای اثرگذاری در مسائــــل کــــالن
کشور است چون تا پیش از آن مسائــل
سیاسی بزرگ بوده اسـت و در کشــــور
دیده میشده است امـا بعد از آن کشور
به سمت مسائل اقتصـــادی رفته است،
جنبش دانشجــویی آن جاهـــایــی که
رخوت پیدا کرده است آن جاهایی است
که نتوانستــه خودش را با مسائـــل روز
همسان بکنـد؛ مثال بحثهای اقتصادی
مسئله روز ما است هنوز شایـــد ماندند
در مسئلههای سیاسی و به همین خاطر
اثر گذاری اتفــاق نمیافتـــد یا جامعـــه
خیلی برایش مهــــم نیست و به همیـن
علت باعث شـــده است که بی انگیزگی
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اتفاق بیفتـــد .در صورتی که االن جامعـــه
نسبت به مسائل اقتصادی حســاس است
و اگر جنبش دانشجــــویی بیاید روی اینها
دست بگذارد هم اثـــــر گذار میتواند باشد
هم خودش انگیزه بگیرد برای اینکه فعالیت
های بیشتری انجام بدهند البتــــه سخـت
است نسبت به گذشتــــه و سخت تر نیـــز
شده است و شاید همین یــک دلیلی باشد
برای اینکه این رخوت اتفاق افتاده است.
مسائل باالخره سخت تر و پیچیده تر شده
است باید وقت بیشتری گذاشتـــه بشود و
دقت بیشتری داشته باشیم اما دیدهایم که
امکانپذیر است.
من به نظـــرم برای اینکـــه تشکــلها زنده
باشند و فعالیت کنند و اثرگــــذار باشنــد،
ً
حتما الزم است که نسبتشـــان را با مسائل
روز مشخص کنند و به مسائـــل بپردازنـــد
و کامال مسئله محــور ،نقطه زنی بکنند یک
مسئله یا موضـــوع خاصی را دست بگیرند
که مبتنی بر مسائل روز کشور و مردم است
و آن را آنقدر پیگیـری بکنند تا بتوانند روی
آن اثر گذار باشند و موثـــر باشند .به نظرم
به این شکل است که تشکل می تواند زنده
باشد و واکنش ها به تشکل نیز بیشتــر می
شود و افرادی که مــــا را دنبال میکنند نیز
افزایش پیدا میکند و مـــا در فرآیندی قرار
میگیریم که مادر آن اثرگــــذاری مان روز به
روز افزایش پیدا میکند و افزایش اثر گذاری
ها باعث زنده ماندن تشکل می شود.
به نظرم در دولت جدیـــــد هــــم جنبش
دانشجویی بــــاید آن مــاهیــت مستقــل
خودش را حفظ بکند؛ و در جایگاه دیدهبان
مطالبه گر باشد و هیچ تعارفی هم نــداشته
باشد و مسائــــل و مشکالت را و در واقـــع
گلوگاه های کلیـــدی را از مسئولین مطالبه
کند ،بیانیه بزند ،نامـه بدهد ،پیگیری بکند
و مسئولین را دعوت بکند و هیچ مسامحـه
ای به خاطر اینکه دولــت ،دولــت انقـالبی

اسـت نکند و به این دلیل ما نباید ساکت
بشویم و چیزی نگوییـم و این خود باعث
رخوت میشود .در این زمانها نیز تفاوتی
وجود ندارد چون باالخره افــراد و دیدگاه
هایی وجود دارد که ممکـــن است غلــط
باشد و مسئولین می باشند که کار نکنند
یا مسیر را غلط بروند که اینها باید صریحا
تذکر داده بشود و پیگیری بشود تا اصالح
شود.
که
خصوص مذاکرات هم یک موضعی ً
در ً
سابقا جــــریان انقالبی داشت که مجددا
پیگیری بشــــود اینکه ما اوال مذاکــــرات
برایمان اصل نیست ،یک اقدامــــی است
در کنار خیلی اقدامــات دیگر باید دنبال و
پیگیری بشود .اینکه مذاکرات برای کشور
اصل باشد خودش باعـــــث ایجاد هزینه
برای کشور است و همه منتظــر می مانند
اقتصاد
تا ببینند نتیجه آن چه می شود و
ً
و وضع مملکتمعطــل میشــود. ثانیــا
پایه و ریشه اینکه ما در مذاکــرات بتوانیم
موثر باشیم یک قدرتی اسـت که باید یک
قدرت درونی باشد و االن بحـــث اقتصـاد
مهمترین موضوعی است که پاشنه آشیل
ما هم شده است و این باید بیایــد محور
قرار بگیرد اقتصاد را بتوانیــم مقــاوم کنیم
و این اولویت است و حول آن و متناسب
با آن ،حاال در مذاکـــرات هـــم شرکـــت
مـــیکنیم؛ این می شـــود نقطه قـوت ما
برای حضــور در مذاکرات و نتیجه گرفتن.
و اگر قرار اســــت امتیازی بدهیم ،چیزی
بگیریم باید اینها کامالً قابل راستـیآزمایی
باشد و متناســـب باشـد بـــر انتظـــارات
و خواستههایی که داریم .تحریم هایی که
وجود دارد به معنای واقعی و عملــی لغـو
بشود که نتیجه لغو آنها را در اقتصــادمان
ببینیم .مذاکراتی که بایــد تاثیرشــــان را
در معیشت مردم ببینیــم و این آن چیزی
است که ما بایـــد از مذاکــرات بخواهیم.

مذاکـــره نمی کنیم ،ما
ما مذاکــــره برای
ً
مذاکره برای اینکـــه صرفا یک توافقی هم
کرده باشیم انجــام نمیدهیم ،ما به دنبال
یک توافق خوب هستیـــم که منافع ملت
در آن باشد و این را میدانیــم برای اینکه
باقدرت در مذاکرات حاضــر بشویم ،بایـد
یک اقتصاد قوی و مقاوم داشته باشیم.
اینکه دانشجـــویان بیاینـد در این فرآیند
دانشگاه ،تربیت بشـــوند و بـــه کشـــور
کمک بکنند؛ هر چــه در زمان دانشجویی،
سازوکارهایی ایجــــاد شود از طرف همین
تشکلهای دانشجویی و در مسائل کشور
نقش آفرینی بیشتری داشته باشنـد ،این
خود باعث می شود در مسیـــری که باید
در آینده بتوانند به کشــــور کمک بکنند،
تربیت بشوند .دانشجــو باید خــودش را
در میدان عمل همانطـــور که ما در جنگ،
جوانهای ما که شاید حتی یک روز هم
با تفنگی تیراندازی نکـــرده بودند ،رفتند
یاد گرفتند و در میدان حاضر شدند؛
دانشجو هم برای اینکه تربیت بشود باید
در میدان حاضر بشود .تربیت آکـواریومی
هیچ کجا نتیجه نمی دهد .دانشجــو باید
در میدان عمل حاضر بشود و نسبـــت
به مسائــل کشـــور ورود داشتـــه پیـــدا
کند ،بفهمد ،به دنبــال درک آن باشـــد،
بشناستش و موضــعگیری بکند و در این
مسیر ،در راستای عمـل ،عملیات و میدان
تربیت بشود.
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نظر امامیــن انقالب در مــورد
دانشجو و نقش آن در جامعـه

در تاثیر گذاری و اهمیت نقش دانشجو و
دانشگاه در جامعــه شکی نیست اهمیت
و تاثیرگذاری این نهاد در فرهنگ و سطح
کالن را میتوان از سخنــــان اندیشمندان
و رهبران گروههــا و احـــزاب سیــــاسی
و اجتماعی مشاهده کرد در این بخش ما
میخواهیم نظر و دیدگـــاه رهبر کبیــــر
انقالب حضرت امام خمینـــی و جانشین
ایشان حضرت آیــــت هللا سیـــد علـــی
خامنهای در مورد دانشجو و نقش آن در
جامعه را ببینیم.
از فرمایشــات رهبر کبیــر انقالب در مورد
دانشجو و همچنین نقــش بســزای آن،
میتوان به این سخنــان گوهـربار ایشان
مراجعه کرد که امام می فــرمایند :قدرت
دانشجو و دانشگاه ،از قــدرت مسـلسـل
هم بیشتر است.
ایشان آنچنـــان بر اهمیــت و ضـــرورت
نقش دانشجو و دانشگاه واقـــف بود که
بارها در سخنرانی ها خویــش بر حمایت
قاطع خود و نظام جمهوری اسالمــــی از
دانشجویان و دانشگاه تأکید می کردند.
اندیشههای حضـــرت امــــام رحمت هللا
علیه همواره نشان میدهد کـــه در میان
اقشار مختلف اجتماعی بـرای دانشگاه و
دانشگاهیــان جایــگاه ممتــازی قائــــل
بودند از دیــــدگاه امام راحـــل دانشگاه
و دانشجو به جهت نقــش ویژه فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی خود همــــواره
مبـدا تحوالت جامعـه اســــت .ایشـــان
آنقدر برای دانشگـــــاه و دانشجو
اهمیت قائل بودند که در کالمشان این
نهاد اجتماعی بــا سرنوشت انقـــالب
و اسالم پیــونــد ناگسستنــی داشته
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است .امام دانشگاهها را از جمله مهمتــرین
و حساسترین مراکزی میداند که نقش
عمدهای در استقالل و یا وابستگی کشـور
دارند چرا که اکثر مدیران جامعه از بیـن
فار غ التحصیالن دانشگاهها و مراکز تعلیـم
و تربیت و انتخاب میشوند .از این رو
ایشان حفظ و صیانت از این مرکز و نهاد
اجتماعــی فرهنگی را ضرورتی بالفور و
الزم میدانستنــــد .نظام آموزشی کشور
همواره مورد توجه امــام خمینــی رحمــت
هللا علیه بوده اســت و بــه دانشگاهیان به
ویژه دانشجویان جهــت مقابله با توطئهها
و دسیسههای داخلـی و خارجــی هشـدار
داده اند و تاکیدات فراوانـــی بر حاکمیــت
و نفــوذ فرهنـــگ اسالمی در دانشــگاهها
داشتهانـــد وی از دانشجـویـان به عنـوان:
جوانان روشنفکـر ،جوانـان ارزنـده اسـالم،
دانشجویان عزیز ،دانشجـویان مسلمــان و
مبارز ،دانشجویان انقالب ،فرزنــدان ایران،
قوه متفکر ملت ،و....نام میبرد.
حضـرت آیت هللا سید علی خامنهای رهبر
انقالب دربرهههای تاریخی مختلف اهمیت
و نقش دانشجــو و دانشگــاه را یــادآوری
کرده اند .ایشان لزوم برنامه ریزی درست و
هدفمند برای احیای روحیه علم آموزی را
ضرورتی ارزنده می دانستند .حضرت آیت
هللا خامنهای دانشگاه را مکان تولید علم و
دانشجو را واسطه این کار میدانند .ایشان
می فرمایند :دانشجو یــک نســل طــالیی
و یک موجود استثنایی است .وی در ادامه
این چنینئبیان مــی کننـد :کــه دانشجــو
جوان است ،در صراط علم و دانــش است
با محیطهای آزاد آشناست در یک مجتمع
است .آن هم با کمیـــت زیاد؛ این ترکیـب
و این خصوصیـــات بر روی هم؛ حالت و
تاثیرات خاصی را بــه وجود میآورند که
این تاثیرات را بایستــی پذیرا بود.
مقـام معظــــم رهبــری در گوشــه ای از

فرمایشـــات خود در مورد نقش و وظیفه
دانشجـــو مــی فرمــاینـــد آنچـــه ما از
شما بچـههای دانشجو و شما جوانهای
عزیز انتظــار داریـــم این است که شماها
بــایــد خــودجــوش بــاشیـــد ،بــایــد
خودکار باشیــد ،منتظـــر ایــن نبـاشـید
که شماها را به کار وادار کنـد به خصوص
جوانهایی کــه مربوط به تشکــلهــای
گوناگـون دانشجـــویی هستنــد بــایــد
خودکــار حرکـــت کننـد .باید بچه هایی
که اهل اندیشـــه هستند در هر قسمتی
که توانایی دارند خــودجـوش و خودکار
باشند مثل مبارزات مبارزین زمانطاغوت.
حضرت آیت هللا خامنهای توجه بسیاری
به ظرفیــتهــای دانشجــو و دانشــگاه
داشتهاند و این نهاد را از ارکــان اساســی
کشور می دانند که اصالح آن را پیشـگام
اصالح جامعه میدانند.
همــان طـور که در بیانـات ایـن دو امــام
بزرگ انقالب مشاهــده می شــد ایـــن
مسئلــه پررنـــگ بـــود کــــه دانشگــاه
رکــن فرهنـــگ کشــور است و اهمیــت
دانشجـو آنقدر چشـــمگیــــر است که
به سادگی نمی شود از کنار این مسئلـــه
حائز اهمیت گذشت هر دو امام بر نقش
پررنگ دانشجو و دانشگاه واقف بوده اند
و خواستار اصالح و حمایت از این قشر و
نهاد اجتماعی فرهنگی هستند.

رسالت دانشجو
در عصــر انقـــالب اســالمــی
دانشجویان عزیز در عصـــر انقالب اســالمی
باید با شناخت عرصــه مبارزه و مجاهـــدت
نقش کلیدی خود را به درستی ایفا کننــد و
با تحول و رشد خود در کشــور نیــز تحــول
ایجاد کنند.
سجـــاد فخرایی مسئـول بسیج دانشجویی
دانشگاه صداوسیما طی یادداشتـی نوشت:
صحبت در مورد دانشجویان ،صحبت کـردن
از میلیونهـا نفــر اســت ،زیــرا آنچــه بــه
دانشجویان عرضـه می شود عرضه به اقشار
بسیار گسترده ای از مردم است.
بازخوانى تاریخ انقــالب اسالمـی نشـان می
دهد دانشجــویان از جملــه عوامل کلیدی
پیروزی انقالب اسالمی به شمــار مــی آیند؛
دانشجویانی که در کنار دیگــر اقشار مردم با
دست خالى در مقابل ارتش نیرومنـــد زمان
شاه ایستادنــد و پیروز شدند .و هم اکنون
نیز در رشد و پیشرفت جامعـۀ اسالمی نقش
انکار ناپذیری ایفا می کنند.
لیکن در ایـن میــان و بــا گذشــت زمــان و
ه هــا و افکــار شخصــــى و
آمیختن سلیقــ 
گرایشهاى مختلــف و دراز شـــدن دســت
مفســدهجــویان بــه ســوى جـــوانــان و
دانشجویان این مـرز و بوم ،این روح زالل که
از
از فطرت پاک نشأت می گیــرد بــا عبـــور ً
مغزهاى برخی جریانات غــرب زده تـــدریجا
تیره و تار گشته،و صفاى نخستین خود را از
دست میدهد.
لذا ضــرورت بازشنــاســى نگــاه راهبـردی
دانشجویان با تأکیـــد بر هویــت و رسالــت
حقیقی آینده سازان نظام اسالمی باید مورد
توجه قرار گیرد.
اکنون مـــا برخی رسالــت های دانشجویان
مبنی بر فرمایشـــات امامین انقالب اسالمی
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برای پیشرفت کشور برمیشماریم.
علم آموزی؛ مهمترین رسالت دانشجویان
در جهانبینی اســالم طلب علــم بر زن و
مرد مسلمان واجب شــده است؛ لـذا در
َ
لـــ ُ
«ط َ
لم
کلمات پیامبر (ص) است:
الع ِ
ب ِ
َ َ ٌ َ
َ ُ ْ
ُ ُ ْ
تحصیل
فریضة على کل مسلم و مسلمة؛
ِ
دانش بر هر مـــرد و زن مسلمانى واجب
است» .
براى آگاهى از توجه اسالم به علم و ارج
نهادن به آن ،کافــى است به این حدیث
(صلى هللا علیه
بنگریم که پیامبـــر ُاکــرم ً
ُ َ َ ّ
فرمــود«:اغد عالمــا او متعلمــا او
وآلــه) ً
ُ
مستمعـــا او م ِح ّ
بــا و ال تکن الخامـس؛یا
ِ
دانشمند باش یا دانشجــــو یا شنـــوا از
دانشمندان و یا دوستـــدار آنان ،و هرگز
نفر پنجمى نباش که هالک خواهىشد!»
لذا دانشجــو برای آنکه به مقامات عالیه
علمى برسد بایــــد تالش و کوشش را در
فراگیرى علم افزایشدهـد .البتــه بایــد
دانست اصل ماهیت علم آموزی باید در
ّ
چهار مرحله طى شـــود ،اول :فراگیـــرى
علم ،دوم :تثبیت آن علــم ،سوم :توسعه
و تکمیل آن ،و چهارم :نشـــر آن در میان
مردم است.
دانشجو و معنویت :انســـان از نخستین
روز خلقت تاکنـــون افعـــال گوناگونی را
چشیده است ّاما تمام این ارزشها و آثار
و قدر و قیمــتها براى علـــم و طالـــب
ه در مسیر صحیح
علم ،هنگامى اســت ک 
قرار داشته بــاشــد .عا ِلــم که ظرف علم
است ،اگر داراى باطـن آلوده و روح پلید
و کدورت قلب و ظلمــت روان باشد،
علمش در کجـــا خــرج خواهـــد شـد؟
دانشمندى هم که از هدایت و صــالح و
تربیت و آراستگى و صفــــاى باطــــن و
ّ
معنویت دل دور باشد ،بلکه عا ِلم گمراه و
دانشمنـــد هوىپرست و شخص باسواد
خودخــواه از قاتل و ظالم بدتر و ضررش
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بیشتر است ،بدینرو از بزرگـــان اسالم نقل
ُ َ َ َ
َ َ َ
َ ُ
شده اســــت« :اذا فسد العا ِلم فسد العالم؛
هرگاه دانشمنــد فاســد شود ،جهان فاسـد
خواهد شد».
ّ
متأسفانـــه در روزگار مــا بیشتر دانشمندان
دچار هـــواى نفساند ،هواى نفســـى کـه
ماننــد ریشـــه درخــت در تمـــام زوایـــاى
زندگیشان ریشه دوانده و از اعمال و اخالق
و کردارشان پیداست که گویى هواى نفس
براى آنان واالترین معبود و بهترین محبوب
و عزیزترین معشوق است.
زیرا علـم بدون معنویت و آرمان خواهی ،و
اشتغـــال به سرگـــرمی ها و همــــراهی با
دوستان نابـــاب و حتی عبـــادت بىتفـــکر
هیچکدام ماندنى نیست و به طور کلى دنیا
و امور وابسته به آن پایدار نیست.
البته حقیقـــت آن است که حضور جوانان
مومن دانشجـــو در مناسبــت های مختلف
مذهبی حاکی از عزم و ارادۀ کامـــل جوانان
متدیـن ایــــن مــرز و بــوم در تهذیـــب و
خودسـازی ،نگرش درگذشته و تصمیم برای
آینده اســـت که شکوه این پدیدۀ معنوی،
مساله بسیـــار مهمی است آن ها در دنیایی
که به شدت آلوده شده است.
دانشجویـــان برای تحقــق این مهم باید به
عقالنیت دینی تکیه کننـد؛ یعنـی نه به کلى
در جهان ماده فرورونـــد که معنـویـت بـــه
فراموشى سپرده شــود ،و نه آن چنـــان در
عالم معنى فرو مـىروند که از جهان ماده به
کلى بى خبر گردند.
ّ
دانشجویان و مطالبهگری :تجسس به معنى
جستجوگرى در اعمــال و امور مربــوط بــه
دیگران و زندگى خصوصــى دیگران مذموم
است و سبب ناامنى اجتمــــاع و سرچشمه
انواع خصومتها می شــود ،و آتش کینــه
توزى و دشمنى در جامعـه روشــن شــود ،و
جهنمى به وجود آید که تمــام افراد اجتماع
در آن در عذاب باشند.

لیکن جستجو گری و مطالبه گری در مورد
سرنوشت جامعـــه و تالش برای رشـــد و
پیشرفت نظام اسالمی ،و پیـــشگیــرى از
نفوذ عوامل بیگانه و توطئه و تخریب نظام
اسالمی بسیار مثبت و راهگشاست.
از سوی دیگــر از نظر تکوین و آفرینش نیز
ّ
ی را در ذات
حس مطالبـــه گـــر 
خداوند،
انسان قرار داده اســت؛ انســـان ،همـواره
مایل است از چیزهایى که نمىداند،
بپرسد و بـدانـد .این حس در دانشجویان
شدیدتر است؛ که از حقیقت جویــــی انها
حکایت دارد ،لــذا وظیفۀ نخبگــان جامعۀ
ّ
اسالمی است که با محبــت و مدارا به این
نیا روحىشان پاسخ مثبــت دهند.
باید مراقب بود تا فضای علمی دانشگاه به
آنجا منتهی نشود که ابتــدایىترین شرط
هدایت و راهیابى که تحقیقوجستجوگرى
ه گری است از دانشجـــویان سلب
و مطالب 
شود ،به نحوی که شور و عشـق یافتن حق
از وجود آنان رخت بر بندد ،و اگر چشمــه
آبى زالل بر در خانه آنها نیز بجوشدصورت
از آن برگردانده و اصال به آن نگاه نکنند.
اصل عدالـت خواهی و مطالبه گری برای
دانشجویان یک واجـــــب حیاتی است به
ویژه در آنجا که جامعه در معرض طغیانها
و آشوبهــــــاى شدید اجتمــــاعى قرار
مىگیرد .یعنــی دامنه نابرابرىها به اینجا
برسد که عــده اى ،در توزیــع منابع اولیه،
امکانات زیستى و مشاغل و فرصــــتهاى
ّ
اجتماعى با تبعیض بیش از حـــق و تــوان
و استعداد خود در نظر بگیرند.
دانشجو و اخالق مداری :مسائــل اخالقی
چه در اسالم و چه در همــه ادیـان الهی از
اهمیت بسیاری برخــــوردار اســت اخالق
مداری به هر کـــار شایستهاى که وسیلــه
تکامل نفوس و پرورش اخــالق و قرب الى
اهَّلل و پیشرفت جامعــه انسانــى در تمــام
زمینهها شود اطالق می شود.

این تعبیر حتى کارهاى کوچکــى همچون
برداشتن یک سنگ مزاحــــم را از ســرراه
مردم شامل مىشود ،تا نجــــات میلیونها
میلیون انسان از گمراهى و ضاللت و نشر
آئین حق و عدالت در تمام جهان.
لیکن متاسفانــــه در این ایام مورد تهاجم
شدیدی واقع شده است و دارد به صورت
نگران کننـده ای در می آید .علت آن هم
این است که مسائـــل اخالقــــی متـولی
خاصی ندارد.
باید توجه کنیــــم که مسائل اخالقی اگر
خراب شود اثر آن در مسائــــل سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی و سایر امور نیز ظاهر
می شود .رشوه خـــواری ،مواد مخــــدر،
طالق ها و ...در همه شئــون شخصــی و
اجتماعی نمایان می شود.
در این زمینـــه بایـــد خطـــاب به همــه
دانشجویان گفت دانشگاه مرکز علم است
و باید مرکز ادب و احتـــرام باشد .مــردم
انتظار دارند هر چه سواد بیشتر می شود
ادب بیشتر باشد .فضای حوزه ها هم باید
همین باشد.
متأسفانه شاهـــدیم عده ای از جوانان با
پدر و مادر خود هـــم همینطور با تندی و
پرخاشگری برخورد میکنند و با برادر بزرگ
خود هم همینطور .کسی نمی گوید حرف
نزنید ،ولــی همـــــراه با ادب .مــــردم از
دانشگاهها و حوزه ها انتظار ادب دارند.
شاید عد ه ی کســـــانی که رعایـــت این
مسائل را نکنند زیاد نباشد ولـــــی به نام
دانشگاه تمام می شود.
خداونــد متعال به جمعیتی رحم می کند
که آنها به خـــــود رحــــم کنند .ما درس
خواندهایم مردم از ما انتظار دارنـــد.
امیدوارم همه این مسائــل را رعایت کنند
که اگر چنین نکننـد ،نه که را قیمتی ماند
نه ِمه را.
رسالت دانشجویـان در صیانـــت از ارزش
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های نظام اسالمی:
در عصری به سر می بریم که قـــدرت
های امپریالیسمی و شیطــانی برای از
ریشه کندن ارزش هاى نظام اسـالمى
از همۀ اهرم ها استفاده می کنند ،اگر
در این دنیا می خواهیم این ارزش ها
را حفظ کنیم باید بــرای صیـــانت از
ارزش های والــای نظـــام هم چــون
شهادت طلبــی  ،عدالــت خواهی و
استکبار ستیـــری تالش بیشتــری از
خود نشان دهیم.
به هرحـــال وظیفه همـــه ما در تمام
برهه هاى تاریخ باید حفـــظ نظـــام
ارزشى اسالم در تمام بخشهــاى آن
اعم از اقتصادى ،فرهنگـــى ،نظامى و
سیاسى باشد ،این وظیفـــــه رسالتى
است بر عهده حوزهها و دانشگـاهها و
اولین پاسدار این آرمانهاى نــــاب و
اصیل دانشجویـــان و طالب که قشر
نخبهی جامعهاند است.
البته بر خالف آن چه دشمنان اسالم
تبلیغ می کنند ،پایه های ایـــن نظام
مستقل است؛ اما نبایــــد از توطئــه
های دشمن غافل شـــــویم .بایـــــد
دشمنان مان را خـــوب بشناسیـــم و
برای مقابله با آن ها همیشـــه آماده
باشیم.
آرمان خواهی و انقالبی گری با
چاشنی آینده نگری:
بر خالف مکـــــــاتب غربی که رفاه و
لذتخواهى ،معیـار همه چیز است و
انسان مساوى با نیازها و خواستــــه
هاى مادى اســت و آرمان نهایى همه
فعالیتها و رفتـــارهاى انســــان ،در
محدوده تنگ مادى و لذات جسمانى
خالصه مىشود.
لیکـــن در اسالم بر آرمـان خواهی و
انقالبی گری برای تحقــــق آینده ای
نشریه قرارگاه ،ویژهنامه روز دانشجو

درخشان تأکید شـــده است ،آینده بسیــار
روشنى که بعد از بــــروز تاریکىها و آشکـــار
شدن ظلمتها به مسلمیــــن نوید داده شـده
است ،آیندهاى که به دسـت تواناى مهـــدى
م مىخـــورد ،و با طلـــوع
(عج) موعود رقــــ 
خورشید جمالـــش ،تاریکها و ظلمتها رخت بر
مىبندد.
لذا آرمان خواهی دانشجویان باید با چاشنی
آینده نگری و ایجاد زمینه های معرفتی ظهور
همراه باشد ،اینگونه است که بر خالف آنچه
بعضى فکر مىکنند ،رابطه امام در زمان غیبت
ّ
بکلى از مردم بریده نیست؛ بلکـه آن گونه که
از روایات اسالمى بر مىآید گــروه کوچکى از
آمادهترین افراد که سرى پرشور از عشق خدا،
و دلى پرایمان ،و اخالصـــــى فوقالعاده براى
ّ
دارند،
جهان
اصالح
ن

آرما
به
بخشیدن
ق
تحق
ً
با او در ارتباطند و از طریق این پیوند تدریجا
ساخته مىشوند؛ و روح انقالبــى بیشتـــرى
کسب مىکنند؛ انقالبى سازنـده و بارور براى
ریشه کن ساختن هر گونه ظلـم و بیدادگرى
در جهان!
ممکن است آنها خودشان پیش از این قیام از
دنیا بروند ولى به هر حال آمادگى و تعلیمات
انقالبى را به نســـلهاى آینــــده شان ،و به
دیگران منتقل مىسازند ،و در پرورش گـــروه
نهایى سهیم و شریکند.
لزوم اهتمام دانشجویان به حل مسائل
اجتماعی جامعه:
زندگــى اجتماعى انسان ،هزاران دشواریها،
کشمکشها ،تخاصم و درگیریها را به همراه دارد
که در جهت ّ
حل معضالت اجتماعـــى و رفــع
نزاعها و ّ
حل و فصل امور ،باید یک محیط گرم
همکارى و هماهنگى کامل براى رفع مشکالت
زندگى به وجودآید که به جــــاى تناز ع بقا،
تعاون بقا بر آن حکومـــت مىکند .در چنین
ّ
اجتماعى افراد مىتوانند از حداکثر آزادى بـه
منظور رشد فکرى ،اخالقى و عملـــى استفاده
کنند و به کمک یکــــدیگر ،در راستای رفــــع

مسائل و بحران های اجتمــــاعی جامعه
اقدام نمایند.
در این میان دانشجــویان و جنبش های
دانشجویی باید به مردم نزدیک شوند و
ع مشکالت آنها بکوشند.
براى رف 
بنابرایـــن برای پیشـــرو بودن در هـــر
دانشی ،نباید تنها به پژوهشهای ذهنی
و مقالهنویســــی قناعت کرد،بایــــد به
جنبههای کاربردی هم پرداختــه شود و
علوم مختلف را برایحل مشکـــــالت و
برطرف کردن نیازهای جامعـــه به کــــار
بست.
زیرا علمــی که گره از کار جامعه باز نکند،
شبه علـــــم اســــت؛ باید بهمــــردم و
متخصصانتوصیـه کرد دانش خود را در
راه حل مشکالت کشـــــور بکار بگیرند و
دانشگاهها نیز باید همیـــنرویــــه را در
تربیت دانشجویان در پیــــش بگیرنـد تا
مردم به وجود آنها افتخار کنند.
رسالت دانشجویان در نظریه پردازی و
تولید فکر:
علم وطن ندارد و ما در فراگیـــری دانش
تعصب نداریم ،لیکن نکته ای که باید به
آن توجه کـرد این است که نبـــاید تنها
مصرف کننـــده باشیم بلکـــه باید تولید
کننده باشیم.
ً
لذا در دانشگــــاه ها کار ما صرفا ترجمــه
کارهای دیگران نباید باشد ،باید مبادلــه
داشته باشیم و باید به این حد برسیــم؛
لذا اینکه اخیرا می بینیم دانشجویـــان و
دانشگاهیان ما مسائل تازه ای را در علـم
کشف می کنند اسباب خوشحالی ملــت
ایران است.
نتیجه گیری:
همواره دانشگــاه و دانشجویان مبـــداء
تحوالت بوده اند و به فرموه حضرت امام
خمینی(ره) اگر دانشگاه اصالح شــــــود
مملکت اصالح می شود.

دانشجویان در عصر انقالب اسالمـی باید با
شناخت عرصه مبارزه و مجاهـــــدت نقش
کلیدی خود را به درستـــی ایفا کننـــد و با
تحول و رشد خود در کشور نیز تحول ایجاد
کنند.

دلنوشته

باز روز دانشجو فرا رسید و به این مناسبــت
بر این شدم که قلم رو با دستم آشتی بدم و
از دانشجویی بگم
از خوبیاش و بدیاش
از خوشیاش و ناخوشیاش
دانشجو در لغت کسیــــه که طالب علمه و
کسیه که دنبال دانش میگرده و در جست
و جوی دانشه اما در واقعیــــت با عبـــارات
خوابگاه،بیپولی،نیمـــرو و بیکاری صنعــت
مراعات نظیر ایجاد میکنه
از جملــــــه وقایع دیگر این پدیده ی اعجاز
انگیز اینــه که در دوران کارشناسی کسی که
باید بدونه پتاسیم کلرات که گازی با چگالی
چنده یا کسی که
 ۱/۴۲ترکیبشه خلوصش
ُ َ
َ َ
َّ
مکفوف
بحر مضار ع مثم ِن اخر ِب
باید بدونه
ِ
ِ
ِ
محذوف بحر عروضــــی کدوم یـک از اوزان
شعری با چه ارکانیـــــه باید اینم بدونن که
نظریه محرومیت نسبی چیست و از کیست
 ،میشل فوکو درباره انقالب ایران چه نظری
داره و ...
آخه چه ربطی داره مسلمون؟!
بگذریم..
ّاما فرموده است اطلبو العلم مــن المهد الی
اللحد حاال چه تجربی چه بواسطـه دانشگاه
و اساتید عزیز و چه غیره و ذالک.
دوران خوش آن بود که با دوسـت بسر شد
میفرماید از هرچه میرود سخــــن دوست
خوشتر است
یاد خوابگاه و ماجراهــــاش یاد همکالسیا و
رفاقتا و رقابتا
یاد کالسایی که میزاش چنــــان با شیشـــه
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هایی از سه طرف محاصره شده و طـــرف
چهارم خودتونید جوری که حس کنید تو
زندانای گوانتانامو روزگار میگذرونید
همه و همــه روزی به خاطرات میپیونده
و چه بسا پیوسته باشه و این پیوستن در
تاریخ بعنوان افتخــــارات غول بی شاخ و
دمی نظیر کرونا ثبت شه
کالسای مجازی و و مشکالتش
یاد نگرفتناش و کم یادگرفتناش
نشناختن اساتید دانشجوها رو و برعکس
از بین رفتــن صفای همیشگی دانشجویی
و کلی وقایع دیگه..
به امید اینکــــه دوباره ریه هـــــای زمین
و کشور ما روزگار بدون کرونایــی رو نفس
بکشه
دانشجویان عزیز روزتون مبارک

دانشجــــو چگونه مطالبـــه گر
میشود؟

11

جنبش دانشجویی بعد از انقالب اسالمی
شکل واقعی خودش را پیدا کــــــــرد؛ به
طوری که به جریانهــــای آزادیخـــواه
دانشجویی اهمیـــت ویژهای داده شـد تا
مطالبهگری کنند .امــا در دورهای دیــدیم
که برخی از جنبـــشهای دانشجــویـــی
دستخوش بازیهـــای سیاســــی احزاب
ُ ّ
شدند و حریت جنبـــش دانشجویی زیر
سؤال رفت .وقتی جنبـــش دانشجویی و
بعضی از تشکیالت دانشجویی دستخوش
بازیهای سیاسی شـــوند ،نمـــــیتوانند
مشکالت جامعه را بهدرستی ببینند و نقد
آنها به خاطر بحثهای سیاسی کمرنگ
میشود .جنبشهای دانشجـــویی زمانی
میتوانند نگاه راهبردی به آینــده انقالب
داشته باشند که از جنـــــاحها و فضــای
سیاسی فاصله بگیرند و با فهــم درست از
نشریه قرارگاه ،ویژهنامه روز دانشجو

راهبرد انقالب حرکــــت کنند .تشکلهای
دانشجویی چقدر توانستهانــــد شعارهای
اول انقــــالب همچــــون سادهزیستــــی،
عدالتخــواهی و مردمیبودن مسئوالن را
احیا کنند؟ یکـی از اهداف انقالب کمک به
محرومان بود .در ایــــن مورد تشکــلهای
دانشجویی یا خودشان باید پای کار باشند
یا به مسئوالن تذکر دهنــــد .یک تشکــل
دانشجویی درباره عدالت اجتمــاعی چقدر
فریاد زده است؟ اگر تشکل دانشجــویی به
این مسائل سیاسی نگاه کند ،حریت ندارد
و اگر حریت نداشته باشد ،اهـداف انقالب
کمکم فراموش میگردد و اهــداف جنــاح
های سیاسی جایگزین آن میشود.
وقتی بحث انقالب اسالمیپیش میآید و
به عوامــل تأثیرگذار در شکـلگیری انقالب
نگاه میکنیم ،میبینیم کـــه جنبشهــای
دانشجویی نقش بسیار مؤثری از سالهای
قبل انقالب داشتهاند .ماجرای تسخیر النه
جاسوســـی و جبهههای جنــــگ نشان از
حضور پررنگ دانشجویـــان داشت .ولی از
دهه ســــوم انقالب به بعـــــد ،جریــــان
دانشجویــی از درون دچار مسائلی شد که
باعث ضعـف و در جاهایی انحراف شد.
امروز جریـانهای دانشجویی شبیه درختی
با تنه و ریشــــه قوی است که محصــــول
نمیدهد .دانشجو در مورد وضعیت کنونی
انقالب اسالمی رسالتهایی دارد که یکی از
آنها مطالبهگـــری است .او به عنوان یک
فرد مستقل و آزادیخــواه در جامعه ،باید
فریاد بزند و صدایش را بلند کند.
جریانهای دانشجـــویی باید به فکر آینده
باشند و چه بخواهیــــم و چه نخواهیـــم،
مسئوالنی که در آینـده کـــار را به دســـت
میگیرند ،از همین تشکـلهای دانشجویی
بیرون میآینــــد .وظیفه جنبــــشهــای
دانشجویی مطالبهگــری از وضعیت حال و
کادرسـازی برای آینده انقـــالب اســـالمی

است که هر  ۲باید با هم پیگیری میشوند.
در مورد نقد وضعیت حـــال ،متأسفانه تیغ
ُ
جریان دانشجــویی کنـــد شده اســــت و
ّ
آنطــــور که باید ،نمیبـــــرد چون جریان
دانشجویی به جــریانهای قدرت خـارج از
دانشگاه وابسته شـــده که توانش را گرفته
است و باید خــــودش را از این جـــریانات
خارجی جدا کند.
اصل جریانهای دانشجویی از زمان انقالب
تاکنون فـــــرق کرده ،درست نیست .همان
فکری که اول انقـالب در مورد آینده انقالب
در ذهن دانشجویان وجود داشته ،اآلن نیز
هست و جریان دانشجویــــی همواره نگـاه
راهبردی خودش را داشتـــه امـــــا با فراز و
نشیبهایی همراه بوده است .گاهی فضای
حاکم بر دانشگاهها امنیتــــی بوده و گاهی
هــــم آزاد گرفتــه شــــده و جریانهـــای
دانشجویی فرصـت جوالن یافتند ولی قلب
جریان دانشجــویی حفظ شده است .البته
چون جنبــــش دانشجویی در ایران منشـأ
سیاســــی داشته ،در تحلیــــلها اینطـور
سیاسی
برداشـــت میشود که چون حالت
ِ
قبل در جریان دانشجویـــی حاکم نیسـت،
پس وجود نــــدارد .امـا وقتـــی فعالیـــت
جنبشهای دانشجویـــی را در بزنگــاههــا
بررسی میکنیم ،میبینیم که از نظــر علمی
خـوب درخشیدهانــد و دیـــن خــود را ادا
کردهانــد .پــس جریانهای دانشجویی به
آینده انقـــالب اسالمـــــی نگاه راهبــردی
داشتهاند که وارد فاز علمی شدهاند.
ماهیـــــت و رسالتــــــی که جنبــشهای
دانشجویی دارند ،شامل  ۲بخش است؛
جریــانســــازی و نیروســــازی .بخــــش
جریــانســـازی در تشکلهای دانشجویی،
جستــــه و گریختــــه انجــام میشود ولی
نیروسازی کـــه برای آینده انقالب اسالمی
بسیار مهم است ،مورد غفلـــت واقــع شده
است .از دهه ســــوم انقالب ،تغییـراتی در

دانشگاههـــا ایجاد شــد و اتحادیههــــای
دانشجویی توســـط برخی مصادره گشتند
که باعث شد تشکـــــلهای دانشجویی از
مشی سیاسی خود خارج شوند .مطالعات
نشان میدهد آمار دانشجـــــویانی که در
دانشگاهها به کـــارهای سیاسی و عضویت
سه
در تشکلها عالقــــهمندند ،کمتر از دو ً
درصد جمعیت هر دانشگــــاه است .ضمنا
دخالت نهادهای مختلــــف باعث شـــد تا
مشارکت دانشجویــــی برای فعالیــــت در
تشکلهای دانشجویـــی کم شــــود .البته
تشکلها همیشه نگاه مثبت خودشان را به
ی داشته و دارند اما
آینده انقالب اسالمــــ 
وقتی افـــــرادی از بیـــــرون بر فعالیــــت
تشکلهــــــای دانشجـویی دخالت کنند،
موجب میشود که تشکــــــلها از ماهیت
اصلی خودشان دور شوند.
جنبــــشهای دانشجـــویی همواره فراز و
نشیبهایی داشتهاند ،چه قبل از انقالب و
چه بعــــد از آن .در حال حاضر جنبـــش
دانشجویی زنده است ،شاید از دوران اوج
خودش فاصله گرفتــــه باشد ولی نقش و
رسالت آن سر جایــــش باقی است .اگـــر
جنبش دانشجویی را به عنوان یک جریان
مؤثر در دانشگاه ببنیم ،همواره پویا بوده و
دانشجو نقش روشنـــگرانه خود را داشتـه
است .شایــــد در دورهای عدهای به دنبال
خطدهــــی و القائـــات به جنبــــشهای
دانشجویی بودنــد ولی تشکـــلها نقــش
روشنگرانه خــود را حفظ کردند .اگر این را
در کنار رهنمودهــای رهبری بگذاریم که در
آخرین مأموریتشــان غلبـه گفتمان انقالب
اسالمـــی را به جنبـــشهای دانشجویــی
تکلیف کردند ،نشان میدهد که ایشان هم
به جنبشهاش دانشجویـــی امید دارند و
هم اینکه آن را دارای تأثیـر میبینند .وقتی
جنبش دانشجویــــی از ســـوی ولیفقیه
مسلمانان حمایت شود ،یعنی تأثیرگــذاری
سال هفتم ،شماره 20
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و امید درباره جنبـش دانشجویی وجود
دارد .اگر جنبـــشهای دانشجــویی به
منویات رهبـــری عمل کننـــد و نقــش
روشنگرانه خود را داشته باشند،
میتـــوان به آینــده آنها امیدوار بود.
رهبر انقالب در جمــــــع دانشجـــویان
بهصراحت تأکید کردنـــد که مطالبــــه
کنید .زمانــــی میتوانیم درست مطالبه
کنیم که اهــداف و آرمانهای انقالب را
بفهمیم .اگر اهـداف و آرمانهای انقالب
را نشناسیم ،در هـر دورهای ممکن است
مسئولی حرفی بزند که برخی از جنبش
های دانشجویی فکر کنند حرفهای آن
مسئول مطالبه آنهاســـت در حالی که
دستخوش بازیهای سیاســی شدهاند.
ضمن اینکه جنبـــشهای دانشجــویی
نبایـــد در حد صدور بیانیه بمانند بلکه
باید در خــــدمترسانی هـــــم پای کار
بیاینــــد .جنبش دانشجــــویی بایـــد
خواستههای مردم را شناسایی کند ،آن
را با آرمــــانها و اهداف انقالب تطــابق
دهد و مطالبهگری کنــــد .در غیــر این
صورت فعالیتهای جنبــش به انحراف
میرود .گاهـی هم مسئـــوالن تحمـــل
انتقادات جنبــــشهای دانشجــویی را
ندارند و آنها را سرکوب میکننـد .این
در حالیاست که دانشجویـان در دیدار
با رهبر انقالب مطالباتشان را صریح بیان
میکنند اما در برنامــــه روز دانشجو که
رئیسجمهور سخنـــرانی داشت ،برنامه
طوری مهنــــدسی شـــــده بـــــود که
دانشجــــویان حرف نزنند .ایـــــنجور
بازیکــردن با جنبــــش دانشجـــویی،
مسخرهکردن دانشجو است .باید طاقت
شنیدن و گوشدادن در مسئــوالن زیاد
شود .حضــــرت آقا بــه جنبشهـــای
دانشجویی گفتند که آینده نظام دست
شماســـت .پـــس بـــاید از پتانسیـــل
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جنبـــــشهای دانشجویی استفاده شود
چون این جـوانان با وجود تمام مشکالت،
خودشان را وقـــــف کردهاند .ضمن اینکه
فعالیت جنبشها نباید ِصرف مطالبه باشد
بلکه باید نقشآفرینی هم بکنند.
ویژگی انتقــــاد و مطالبهگری این است که
در مقابل آن موضع گرفته میشود و کسی
که مورد انتقـــاد و مطالبه قرار گرفته ،برای
جنبش مطالبــــهگر هزینـه ایجاد
تشکل و
ِ
میکند .جنبش دانشجویــــی هیچوقــت
انتظار حمایت از ســـوی مسئوالن را ندارد
اما انتظار هم ندارد که هزینههــــای ایـــن
مطالبه آنقدر برایــش بــاال باشد که هیچ
آدم عاقلــــی حاضــــر نباشـــد بـه سمت
مطالبهگری بیاید .یـــــک مثال عینی برای
آن ،بحث کرســـیهای آزاداندیشی است
که از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شده
اســت .هزینــــه برگزاری کرســــیهـــای
آزاداندیشــــی آنقدر باالســــت که هیچ
تشکل دانشجــــویی به سراغ آن نمیرود
یعنی عمـــال محقق نشده است .اول اینکه
خود تشکــــلهای دانشجویــــی با همـه
اختالفاتی که دارنــد باید سر این ماجرا به
وحدت برسند که کرسـیهای آزاداندیشی
در دانشگاهها باید برگــزار شود .دوم اینکه
دستگاههای متولی حفظ امنیت در فضای
دانشگاه طوری عمل کننـد که مطالبهگری
دانشجویان در یک فضای آرام و مطمئـــن
انجام شود .مطالبات دانشجـویان هم باید
علمیتر شـــود و به سمتـــی بـــرود کـــه
دانشجویان نخبه حرفهایشان را بزنند نه
اینکه دانشجـــویان نخبه از حـــرفزدن در
فضای دانشگاهی بترسنــد .زمانی در فرازو
فرودهای جنبش دانشجـــویی ،حرفهای
دیمی در فضــــای دانشگاه خیلـــی هزینه
داشت ولــــی اآلن حرفهــای دیمیبرای
افراد هزینه ندارد بلکـــــه حرفهـــایی که
مبتنی بر پایه و اســــاس است ،هزینهساز

میشود! تشکــــــــلهای دانشجویی باید
نخبگان دانشـــگاهی را شناسایی کرده و از
آنها حمایــــت کنند .همچنیـــن اعضای
تشکلها اطالعات خودشــان را باال ببرند و
برنامهها از شکـــل آمفیتئاتری و جشـــن
هایی با دعــوت از  ۲چهره سیاسی که فقط
برایشان سوت و کف بزنند ،خارج گردند و
به برنامههایی تبــــدیل شـوند که کاری از
جنس دانشگاهـــی با دغدغه روز داشتـــه
باشند .ضمن اینکــــه رهبری درباره فرمـان
«آتشبهاختیـــار» بر «کار تمیز فرهنگـــی»
تأکید داشتند.
اگر مطالبــهگری دانشجویان تأثیر نداشت،
اینقـــدر مخالفــــت علیــــه آن صـــورت
نمیگــــرفت .پس این یک نشانه است که
مطالبهگـری دانشجویان اثر دارد .اما چطور
میتوان ایـن مطالبات را به سطح عالیتری
رساند؟ وقتی نتایج علمیاز دانشگاه بیرون
میآید ،انتظـار این است که از آن استقبال
شود چون دانشجـــو دارد کـــاری با نیــت
خیرخواهانه انجام مـــیدهد .البتـه دوران
این انتظارات در جنبــــشهای دانشجویی
گذشته و وارد فاز اجـــرایی شــدهایم یعنی
دانشجویان الگو ارائه میدهند؛ بویژه اینکه
در موضوعات حســـاس همچـــون الـگوی
ایرانـــی پیشــرفت ،رهبــری این
اسالمی-
ِ
موضوع را به دانشجویان میسپارند.
ضمن اینکه اآلن تشکلهای دانشجویی در
موضوعات مختلـــف عارضهیابی میکنند و
آن را در قالب مسئلــــه به فضای نخبگانی
ارائه میدهنـــد .فعالیــت تشکـــلهـــای
دانشجویـــی در اردوهای جهادی هم یعنی
ورود به عرصــــــه عمل .آینده تشکلهای
دانشجویی ،فار غ از آنچه از بیرون به آنها
تحمیل میشود ،بسیـار روشن است .چون
از فاز بیانیة ِصرف عبور کـــردهاند و وارد فاز
تحقیقات عملی و ارائه گزارشهای مدیریتی
شدهاند که نیتجه آن را در کشور میبینیم.

جریانها و جنبـــشهای دانشجـــویی بر
اساس همین مطالبــــهگری پایــــهریـــزی
میشوند .تنوع مطالبـــهگری هم باید مـد
نظر قرار بگیــــرد .گاهی برخی افــــراد وارد
فضای دانشگاهها میشــــوند و به اســــم
مطالبهگری ،اهــــداف دیـگری را دنبـــــال
میکنند .گاهی هم فرصــت مطالبهگری به
دانشجویان و برخی جریانهای دانشجویی
فرصت
داده نمیشود در حالی که باید این
ِ
برابر به همـــه تشکلهای دانشجویی اعطا
شود .از سوی دیگر ،برخی تشکلها مطالبة
جریانها و نهادهای سیاسی خاصی را وارد
دانشگاههـــــا میکنند و برخی از تشکلها
هم به خاطــــــر مطالباتشـــــان به کمیته
انضباطی احضار میشوند.
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