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تهران؛ قلب تپنده جنبش دانش��جويي. فرقي نمي كند 
پلي تكنيك باش��د يا دانش��گاه ته��ران. دانش��گاه هاي 
تهران اما امس��ال جاي��ي در انتخاب حس��ن روحاني، 
رييس جمهوري دول��ت دوازدهم ن��دارد. چندي پيش 
بود كه محمود واعظ��ي خبر داد روحاني براي مراس��م 
16 آذر تهران نخواه��د بود. او س��ه روز پيش در جريان 
سفر به سيستان و بلوچستان به دانشگاه زاهدان رفت و 
باز هم تكرار كرد كه وعده هايش را از ي��اد نبرده و از آنها 
عقب نشيني نخواهد كرد. با اين حال پيام روشن است. 
روحاني نمي خواهد امسال در نخس��تين 16 آذر دولت 
دوم، آنهم پس از انتقادات فراوان تابس��تان گذش��ته به 
كابينه و ديگر وعده هاي محقق نشده، خود را در معرض 
نقد دانشجويان قرار دهد. از همين روي بر خالف عادتي 
مالوف و مرسوم اين بار سخنراني براي رييس جمهور در 
روز دانش��جو در پايتخت ترتيب نداده اند. دوري از مركز 
ثقل جنبش هاي دانش��جويي همواره محك مناس��بي 
براي ارتباط دانش��جويان با دولت مس��تقر بوده است، 
محكي كه باعث شد  محمود احمدي نژاد تا دو سال پس 
از حوادث 88 در هيچ دانشگاهي براي سخنراني 16 آذر 
حضور نداشته  باشد يا باعث شد تا سيد محمد خاتمي در 
آخرين حضورش در دانشگاه و در قامت رييس جمهوري 
س��عه صدر بيش��تري نش��ان دهد. جنبش دانشجويي 
پيش و پس از انق��الب متاثر از بح��ث و گفت وگوهاي 
فضاي سياس��ي جامعه بوده و هس��ت با اين تفاوت كه 
اين بحث و جدل ها همواره در دانش��گاه شدت و حدت 
بيشتري داش��ته اس��ت. جنبش دانش��جويي در ايران 
همواره از سياس��ت تاثير گرفته و بر آن تاثير گذاشته   و 
در واقع جنبش��ي محدود به مطالبات صنف��ي نبوده و 
در اغلب اوقات با جنبش ها ي��ا خرده جنبش هاي دورن 
جامعه همراهي داشته است. جنبش دانشجويي اغلب 
متاثر از ادوار سياس��ي بوده، ادواري ك��ه آمدن يا رفتن 
رييس جمهوري فضاي اين جنب��ش را تحت تاثير قرار 

داده، فضا را براي دانشجويان بازتر يا بسته تر كرده است. 
اشغال سفارت، نخستين كنش دانشجويي

»س��اعت ده و نيم صبح در خيابان بهار جمع ش��ديم. 
همزم��ان تظاهراتي در س��طح ش��هر در جري��ان بود. 
دانش آموزان در تظاهراتي كه برپا كرده بودند از خيابان 
طالقاني به سمت دانشگاه تهران در حركت بودند. ما هم 
با آنها پيش آمديم و جلوي درب سفارت امريكا، راه مان 
را از آنها جدا كرديم و متوجه درب اصلي سفارت شديم. 
نگهبانان جلوي سفارت كه از نيروهاي شهرباني بودند 
ش��وكه ش��ده بودند... .« اين جمالت بخش��ي از روايت 
ابراهيم اصغرزاده، دانش��جوي خط امامي اس��ت كه در 
فضاي راديكالي اوان انقالب باال رفتن از ديوار س��فارت 
امريكا را به عنوان نخس��تين گام پس��اانقالب انتخاب 
كردند. جنبش دانش��جويي پ��س از انق��الب را اغلب با 
دانش��جويان پيرو خط امام به خاطر مي آوريم. جمعي 
چند صد نفره كه حمله به سفارتخانه ها در ايران با اقدام 
آنها مرسوم ش��د. حمله اي كه گرچه س��ال 58 از سوي 
دانش��جويان خط امامي طراحي و برنامه ريزي ش��د اما 
در دهه 90 نيروهاي خودس��ر با گرته برداري و خوانش 
ناصحيح از اين اقدام به سفارت بريتانيا و سپس عربستان 
حمله كردند. قرار بود اشغال سفارت امريكا يك واكنش 
كوتاه مدت به پذيرش شاه از سوي امريكا و ترس از تكرار 
تجربه 28 مرداد باشد. واكنش كوتاه مدتي كه يك سال 
و 79 روز به طول انجاميد. گرچه اين كنش به ش��هادت 
موس��وي خوييني ها كه رهبر معنوي دانش��جويان بود 
با استقبال انقالبيون مواجه شد و بعدها از امام نقل كرد 
كه »بگوييد خوب جايي را گرفتيد؛ محكم نگه داريد!«  
از همين روي شايد برخي دانشجويان خط امامي چند 
دهه بعد خود را متهمان داس��تان س��فارت  مي دانند با 
اين حال آنها معتقدند اقتضائات زماني ماه هاي آغازين 
انقالب ايجاب مي كرد كه از ديوار س��فارت باال بروند.  با 
همه اين اوصاف تسخير سفارت امريكا شايد نخستين 
اقدام جنبش دانش��جويي پس از انقالب باشد كه البته 

بدون هزينه خاتمه نيافت. 
انقالب فرهنگي، تشكيل انجمن هاي اسالمي 

هنوز غائله تسخير س��فارت امريكا پايان نيافته بود كه 
امام خميني در پيامي نوروزي به تغيير فضاي دانشگاه ها 
اشاره كرد. امام خميني در فروردين 59 در بخشي از پيام 
نوروزي بيان كردند كه دانش��گاه هاي سراسر ايران بايد 
پيام انقالب اسالمي را بشنوند و اساتيدي كه در ارتباط با 
شرق و غرب هستند، تصفيه شوند. دوم ارديبهشت سال 
59 ابوالحسن بني صدر، رييس جمهوري وقت با حضور 
در دانشگاه تهران رسما تعطيلي دانشگاه ها را اعالم كرد. 
دانش��گاه هايي كه به دليل حضور طيف ه��ا و گروه هاي 
مختلف سياسي از سوي انقالب نوپاي جمهوري اسالمي 

قابل كنترل نبود. 
از همي��ن رو ب��راي اس��المي و انقالبي ك��ردن فضاي 
دانش��گاه ها مركز ثقل جنبش دانشجويي تعطيل شد؛ 
تعطيلي تا سال 62 ادامه يافت و با عنوان انقالب فرهنگي 
از آن ياد مي كنند. پس از آن با آغاز جنگ تحميلي تقريبا 
تمام تمايل و توان اقش��ار مختلف از جمله دانشجويان 
در دفاع خالصه مي ش��د. با اين حال سياست از زندگي 
روزمره دانشجويي جدايي پذير نبود. در دوران جنگ با 
وجود اينكه چندان خط  كش��ي هاي سياسي به صورت 
امروز بروز و ظهور نداشت با اين حال جريان اداره كشور 
چپ و راس��ت سياس��ي- اقتصادي كم كم نش��و و نما 
مي يافت. اي��ن وضعيت تا انتخابات مجلس س��وم ادامه 
يافت و در جريان اين انتخابات بود كه آشكارا دو جريان 

موجود پس از انقالب رو در روي هم قرار گرفتند. 
پس از آن اين جريان بندي در انتخابات مجلس چهارم 
تشديد ش��د و البته انشعاب تش��كيالت تاثيرگذار آن 
زمان يعني جامع��ه روحانيت مبارز را در پي داش��ت. 
انش��عابي كه عمال چپ و راست سياس��ي را به وجود 
آورد و مجم��ع روحانيون مبارز، طي��ف چپ گراي اين 
تش��كل پاي گرفت. پ��س از پايان انق��الب فرهنگي و 
بازگشت دانشجويان به دانشگاه، انجمن هاي اسالمي 
قدرت گرفتند. تش��كل هايي دانش��جويي ك��ه البته 
بيش��تر گرايش هاي چپگرايان��ه را دنب��ال مي كردند. 
عصر تاثيرگ��ذاري اين انجمن ها از زم��ان وحدت آغاز 
ش��د. اتحاديه بزرگ انجمن هاي اس��المي ب��ا عنوان 
دفتر تحكيم وحدت ق��درت گرفت و تاثيرگذار ش��د. 
دانش��جويان گرچه از انتخابات مجل��س دوم فعاليت 
جدي خود را آغ��از كرده بودند اما در دور دوم و س��وم 
حضورشان بيشتر احساس مي شد تا جايي كه تحكيم 
وحدت حتي ليس��ت مختص به خود را منتش��ر كرد. 
فاصله س��ال هاي انق��الب فرهنگي زم��ان خوبي بود 
تا انجمن هاي اس��المي گرد هم آين��د و اتحاديه اي با 
عنوان تحكي��م وحدت ش��كل دهن��د. دوران حضور 
هاشمي رفسنجاني بر مسند رياست قوه مجريه دوران 
چندان مطلوبي براي دانشجويان نبود. فضاي سياسي 
بسته و تمركز بيش از حد بر مسائل اقتصادي باعث شد 
تا در فضاي دانشگاه ها نيز كم كم صداي آزادي خواهي 
و گس��ترش آزادي هاي مدني و سياس��ي شنيده شود 
صداهايي كه البته خيلي زود خاموش مي شد. عالوه بر 
فشارهاي سياسي، رد صالحيت گسترده در انتخابات 
مجلس چهارم و محدود ش��دن هر چه بيشتر جريان 
موس��وم به چ��پ در اركان قدرت باعث ش��د كه دفتر 
تحكيم مدت ها در موضع ضعيف تري قرار گيرد. تغيير 
فضاي سياس��ي حتي به توقيف دفتر اين تش��كيالت 
فاصله سال هاي 68 تا 73 منجر شد. پس از مدتي هم 
برخي اعضاي جنبش دانش��جويي از س��وي نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي بازداشت شدند. مقابله حاكميت با 
جريان دانش��جويي معترض آن زمان باعث شد تا اين 
تش��كيالت تا حدودي بر رويكرد اعتراض��ي و انتقادي 
خود شدت بخشد. جماعت دانشجويي كه مدت ها در 
چارچوب هاي تنگ و تار دانش��گاهي ب��ه تداوم حيات 
نيم بند اصرار داشتند انتخابات سال 76 را مفري براي 

رهايي از وضع موجود بدانند. 

خرداد 76، عصر سهل و ممتنع 
س��ال 75 اوج ش��كوفايي دوباره جنبش دانشجويي با 
محوريت تحكيم وحدت بود. آنها تمايل داش��تند تا در 
موس��م انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري نقش 
موثري ايفا كنند. از همي��ن روي كانديداي چپ گراي 
نزديك به خود را ميرحس��ين موس��وي مي دانستند. با 
اين حال از رايزني با موس��وي جواب مطلوب نگرفتند. 
انتخ��اب دوم س��يد محمد خاتمي عضو ارش��د مجمع 
روحانيون مب��ارز بود. اين ب��ار رايزني ه��ا نتيجه بخش 
بود. خاتمي پذيرفت و در بهم��ن 75 كانديداتوري خود 
را در دفت��ر تحكيم وح��دت اعالم كرد و اس��فند همان 
س��ال نخس��تين س��خنراني انتخاباتي اش در دانشگاه 
صنعتي ش��ريف برگزار شد. در نهايت س��وم خرداد 76 
س��يد محمد خاتمي پرچم دار اصالحات با 20 ميليون 
راي به رياس��ت جمهوري رس��يد. جنبش دانشجويي 
با روي كار آمدن خاتمي حيات دوب��اره يافت. آزادي در 
راستاي توسعه سياسي نقطه اتكاي خاتمي در رسيدن 

به پيروزي بود كه با استقبال دانشجويان مواجه شد. 
آنچه يك س��ال بع��د در دانش��گاه تهران و در مراس��م 
بزرگداش��ت دوم خرداد بر آن تاكيد داش��ت آزادي بود. 
او معتقد بود هرگاه عدالت يا توس��عه مقابل آزادي قرار 
گرفته لطمه خورده اس��ت و مي گفت »مي توان جلوي 
ابراز انديشه را گرفت ولي انديشه را نمي توان از بين برد...« 
از همين روي تا دو س��ال ابتداي حضور خاتمي بر راس 
قوه مجريه حال و هواي دانش��گاه شكل ديگري داشت. 
دانشجويان به خصوص طيف مدرن تر برنامه هاي خود 
را در دانش��گا ه ها برگزار مي كردند، فضاي دانشگاه شايد 
هم پاي زمان انقالب، سياسي شده بود، گوشه و كنار هر 
دانشگاهي سخنرانان سياس��ي در تاالرهاي سخنراني 
بودند. همه جا صحبت از آزادي بود. آزادي بيان و عقب تر 
راندن خطوط قرمز انتزاعي كه در تضاد با اين مفهوم در 
سال هاي پس از انقالب شكل گرفته  بود. اما تجربه فضاي 
باز براي جنبش دانشجويي با ماهيت اعتراضي دو سال 
بعد با توقفي ناگهاني مواجه شد و نفس هايش به شماره 
افتاد. 18 تير 78 بحران سختي بود كه به وضوح فعاليت 
جنبش دانشجويي بي محابا را متوقف و دز محافظه كاري 
تحميلي را در جنبش دانشجويي بيشتر كرد. اعتراض، 

بخش جدايي ناپذير جنبش دانشجويي در دهه 70 بود. 
تجمع��ات اعتراض��ي گرچ��ه در دوران اصالحات هم 
بي س��ابقه نبود اما 18 تير 78 و واكنش برخي نهادهاي 
نظامي به اين اعتراض كم سابقه بود. تجمع دانشجويان 
دانش��گاه تهران در اعتراض به توقيف روزنامه س��الم و 
تصويب قانون جديد مطبوعات در 18 تير 78 به حمله 
به كوي دانشگاه انجاميد. در جريان اين حادثه دانشجو 
كش��ته و چند صد نفر از آنها بازداشت و تحت بازجويي 
قرار گرفتند. ماجراي 18 تير تا چند روز ادامه داش��ت و 
شايد بتوان آن را بزرگ ترين چالش جنبش دانشجويي 
پس از انقالب نام نهاد. ح��وادث 18 تير نه تنها محدود 
شدن فعاليت هاي دانشجويي بطور عام را در پي داشت، 
كه به صورت خاص بر فعاليت تحكيم وحدت به عنوان 
موثرترين تشكيالت دانشجويي آن زمان هم تاثيرگذار 
بود. اختالفات آغاز ش��ده بود تا تحكيم از وحدت بيفتد. 
گروهي به نقد حاكميت باور نداشتند و گروهي ديگر اين 
خط قرمز را انتزاعي مي دانستند. گرچه انتخابات سال 78 
براي تشكيل مجلس ششم هم در اين انشعاب بي تاثير 
نبود. نخستين نشست انتخاباتي تحكيم مهر 78 برگزار 
شد. دو طيف تحكيم، ليست هاي انتخاباتي مجزا از هم 
داشتند. اتفاقي كه جوي متشنج ايجاد كرد. نشست هاي 
دفتر تحكيم يكي پس از ديگري به تشنج كشيده و بعضا 
بدون نتيجه ختم مي شد. نشس��ت 2 شهريور سال 80 
خرم آباد جنجالي ترين جلسه تحكيم بود. جلسه اي كه 
طيف چپ و مدرن س��روش و كدي��ور را دعوت كردند و 
طيف راست و سنتي تر خواس��تار مناظره ميان سروش 
و مصباح بودند كه محقق نشد. در نهايت انصار حزب اهلل 
اين ش��هر به جلس��ه تحكيم حمله ك��رد. اختالفات و 

انشعاب در دفتر تحكيم وحدت بدنه اين تشكيالت را هر 
روز نحيف تر مي كرد. در نهايت سال 82 دانش آموختگان 
دفتر تحكيم وحدت معروف به طيف عالمه تشكيالتي 
جديد با عنوان »ادوار تحكيم وحدت« تشكيل دادند تا 
هم اين طيف و هم نيروهاي جديد به آن بپيوندند. موضع 
آنها در انتخابات سال 84 تحريم بود اما در مرحله دوم از 

هاشمي رفسنجاني حمايت كردند. 
دوران رخوت تحميلي

پس از اتمام دول��ت اصالح��ات و روي كار آمدن دولت 
محمود احمدي نژاد فصل رخوت جنبش دانش��جويي 
آغاز ش��د. ماجراي 18 تير و برگزاري س��الگردهاي اين 
حادثه از سوي دانش��جويان كه با برخوردهاي قهري رو 
به رو مي شد، فشارها بر جنبش دانش��جويي را افزايش 
داده ب��ود. روي كار آم��دن دول��ت اصولگ��راي محمود 
احمدي نژاد هم ضرب��ه كاري ديگري بود بر پيكر نحيف 
جنبش دانش��جويي و آغ��از دوران رخ��وت تحميلي. 
طرح دانشجويان س��تاره دار و بازنشستگي هاي اجباري 
از ايده هاي مس��ووالن مرتب��ط با دانش��گاه ها در دوران 
احمدي نژاد ب��ود. دوران تصفيه حس��اب سياس��ي در 
دانشگاه ها. دانشجويان مدام در رفت و آمد به كميته هاي 
انضباطي بودند و احكام سنگيني براي آنها صادر مي شد. 
نشريات دانشجويي يكي پس از ديگري تعليق يا توقيف 
مي شد و اين روند تا سال 87 هر روز بيشتر شدت گرفت. 
تيغ تند توقيف و تعليق به دفتر تحكيم وحدت هم رسيد 
و در نهايت دفتر تحكيمي ها در س��ال 87 پلمب ش��د. 
همزمان با محدوديت براي تشكل هاي اصالح طلب فصل 
پر و بال گرفتن تش��كل هاي اصولگراي همسو و دولتي 

آغاز شد.
 احمدي نژاد آنقدر در دانش��گاه محبوب نب��ود كه با هر 
حضورش جنجال��ي تازه آفريده مي ش��د. او س��ال اول 
رياس��ت جمهوري به هيچ دانش��گاهي نرفت. سال 85 
چند روز بعد از 16 آذر راهي دانش��گاه اميركبير ش��د تا 
در اين دانشگاه سخنراني كند. س��خنراني احمدي نژاد 
با اعتراضات زيادي رو به رو ش��د. دانش��جويان معترض 
اما راهي كميته هاي انضباطي شدند تا پاسخگو باشند. 
انتخابات 88 و حوادث پس از آن عمال جريان دانشجويي 
را متوقف كرد. اعتراضاتي كه در ايران نس��بت به نتايج 
انتخابات س��ال 88 اتف��اق افتاد تنها مخت��ص به يك 
جريان سياس��ي و حزبي نبود از همين رو دانش��جويان 
هم در آن نقش موثري ايفا كردند. روند ستاره دار كردن 
دانشجويان و محروم كردن استادان از تحصيل و تدريس 
با ش��دت بيش��تري ادامه يافت وفضا ب��راي كنش هاي 
دانش��جويي روز به روز تنگ تر شد. اين وضعيت تاجايي 
ادامه يافت كه روز 16 آذر 88 يعني در حدود 6 ماه پس 
از انتخابات، محمود احمدي نژاد فض��ا را براي حضور در 
دانش��گاه فراهم نديد. او سال بعد هم به هيچ دانشگاهي 
نرفت. س��رانجام سال 91 پس از 2 س��ال راهي دانشگاه 
صنعتي شريف شد. در طول اين 2 س��ال البته چند بار 
در دانش��گاه ها حضور يافته بود اما ن��ه در 16 آذر و نه در 
جمع هاي دانشجويي. روزهاي پاياني دولت احمدي نژاد 
زماني بود كه روح تازه اي در كالبد جنبش دانش��جويي 
دميده شد. حسن روحاني وعده مي داد كه دولت تدبير 
و امي��دش آزادي را به دانش��گاه ها بازخواه��د گرداند و 
مس��ووالن امانتدار آراي مردم خواهند ب��ود. خرداد 92 
كسي بر مسند رياس��ت جمهوري نشس��ت كه گرچه 
اصالح طلب نبود اما كنش و گويش��ي مصلحانه داشت. 
با اين حال در دول��ت يازدهم »فضاي بازي« كه روحاني 
وعده داده بود كامال محقق نش��د. گرچه فضاي فعاليت 
دانشجويي اندكي بازتر از 8 سال گذشته شده بود با اين 
حال همچنان بسياري از س��خنراني ها توسط نهادهاي 
خارج از دانشگاه لغو و از حضور بسياري از اصالح طلبان 

جلوگيري   مي شد. 
همين شد كه دانش��جويي در 16 آذر سال 95 به كنايه 
ب��ه روحاني گف��ت »مي گويند رف��ع حص��ر در اختيار 
شما نيس��ت. امنيت دانش��گاه كه در اختيار شماست؛ 

نقاط عطف جنبش دانشجويي 

از تسخير سفارت تا رخوت  فعلي
الياس حضرت��ي، نماينده مردم ته��ران در مجلس كه 
سخنران مراسم روز دانشجوي دانش��گاه تربيت دبير 
شهيد رجايي بود با بيان اينكه »كساني كه منشأ تحول 
در زندگي بش��ريت و رخدادهاي مهم ش��دند كساني 
بودند كه در تمام مراحل زندگي درد و رنج كش��يدند، 
زندان ها رفتند، ش��كنجه ها ش��دند و محدوديت ها و 
محروميت ها چش��يدند«، گفت: »اگر زندگي رهبران 
تحوالت جهان را بررسي كنيد كسي را پيدا نمي كنيد 
كه در آس��ايش بزرگ شده باش��د. حتي اگر كسي هم 
در رفاه بوده باش��د، دغدغه فكري داشته و از اين جهت 

آرامش نداشته است.«
اين نماين��ده اصالح طلب مجلس دهم ب��ا مذمت آن 
دسته از دانش��جوياني كه بي تفاوت نس��بت به اوضاع 
كش��ور هس��تند و با بيان اينكه »برخي هستند كه راه 
بي تفاوتي را انتخاب كرده اند، كاري به مس��ائل ندارند، 
حتي دغدغه علمي ه��م ندارند و فق��ط دنبال گرفتن 
مدرك براي اين هس��تند كه در اداره اي مشغول به كار 
ش��وند«، گفت: »در مقابل هم تعدادي ول��و در اقليت 
هستند كه روز دانشجو افرادي را براي سخنراني دعوت 
مي كنند يا نش��ريه مي گيرند و در اين مسير به چالش 
مي افتند و حتي ممكن است گرفتار شوند و نشريه آنها 
متوقف شود يا به كميته انضباطي بروند، زنداني شوند و 
محروميت تحصيلي پيدا كنند اما با همه اينها دست از 
فعاليت نمي كشند، چون احساس مي كنند اگر اين كار 
را نكنند به تعهدي كه در روز الست با خداي خود بستند 

متعهد نماندند.«
او با بيان اينكه »طبيعي است كه انسان عدالت طلب و 
آرمانگرا رنج هم بكشد«، افزود: »ما اصالح طلبان انتظار 

نداريم كه زير پاي ما فرش قرمز پهن كنند.«
توصيه دانشجويان به فعاليت سياسي 

با حفظ اعتدال 
اين فعال سياس��ي اصالح طلب با توصيه دانشجويان 
به فعاليت سياس��ي با حف��ظ اعتدال گف��ت: »بايد در 
مسيري كه در آن حركت مي كنيم متفكرانه و صبورانه 
قدم برداريم. عوامل و موانع زيادي وج��ود دارد اما بايد 
اعتدال را هميش��ه رعايت كرد. من به ش��ما به عنوان 
كسي كه سال ها فعاليت سياسي داش��ته و رسانه دارد 
مي گويم كه رقباي ما دل شان مي خواهد ما راه افراط را 
برويم چون با افراط گرايان به راحتي مي توانند برخورد 
كنند. كس��ي كه صبور اس��ت و با مقاومت و پايداري 
حركت معقول و معتدل دارد خار چشم اينهاست و آنها 

دنبال زدن آن هستند.«
حضرتي با بيان اينكه »دوستاني كه با من آشنايي دارند 
مي دانند كه من اصالح طلب تند نبودم و نخواهم بود و 
به افراط اعتقاد ندارم« گفت: »ولي شما كيهان را ورق 
بزنيد مي بينيد حجم مطالبي كه عليه الياس حضرتي 
و روزنامه اش مي نويسند بسيار بيشتر از ديگران است. 
چرا؟ چون نمي خواهند كس��ي در مسير اصالح طلبي 
معتدل حركت كند. دل شان مي خواهد سريع به سمت 
افراط برويم تا سريع برخورد كنند؛ بنابراين راه و مسير 

دشوار است.«
اين نماينده اصالح طلب مجلس در ادامه سخنان خود 
اظهار كرد: آن طرفي ها كه هر روز براي خاتمي بحران 
ايجاد مي كردند. ع��ده اي هم اين طرف تحمل ش��ان 
لبريز ش��ده بود و مي گفتند بايد از خاتمي عبور كنيم. 
خوب عب��ور كرديم نتيج��ه اش چه ش��د؟ نتيجه اش 
ش��د احمدي نژاد. امروز ك��ه اين جا هس��تم به عنوان 
عضو اصلي كميسيون اقتصادي مجلس، بايد بگوييم 
تمامي كساني كه در جايگاه تصميم گيري هستند بايد 
زحمت بكشند تا بتوانند كه رش��د اقتصادي را به زمان 
آقاي خاتمي برسانند. در حالي كه آقاي خاتمي شعار 

اقتصادي هم نداده بود. 
حضرتي اضاف��ه كرد: وقتي به مس��ائل فكر مي كنند و 
مي بينند كه كشور بايد آرامش داشته باشد و مشكالت 
سياست خارجي حل شود و مشكالت فروش نفت حل 
بشود، بعد از 8 سال تازه مي رسند به سال 76 كه خاتمي 

مديريت را تحويل داده بود. 
بايد به نشريات دانشجوها ميدان بدهيم

نماينده مردم تهران گفت: آنها آنچنان ديوانه ش��دند 
كه عق��ل و منطق را كنار گذاش��تند. دوس��ت ما رفته 
مجوز نشريه بگيرد، به او مي گويند چرا اسم نشريه ات 
را دوم خرداد گذاشتي؟ يك ماه دو ماه سه ماه گذشت 
در نهايت با خ��ردادش موافقت مي كنن��د! اين عقل و 
منطق و دلسوزي و بشر بودن اس��ت؟ مگر دوم خرداد 
چه اشكالي دارد؟ دوم خرداد جز اين است كه شما عزت 
پيدا كرديد؟ خاتمي ش��ب و روز نخوابي��د، كابينه اش 
و مجلس دست به دس��ت هم دادند تا توليد ناخالص و 
رشد اقتصادي را به آن اندازه رساندند. االن آرزوي ما آن 

روزهاست كه براي كشور آبرو و شرف ايجاد كرد. 
حضرتي تاكيد كرد: بايد به نشريات دانشجوها ميدان 
بدهيم. اينجاست كه بايد تمرين صورت گيرد تا سردبير 
حرفه اي اعتماد را اداره كند. در كجا بايد دانشجو تمرين 
كند؟ رشته روزنامه نگاري خوانده از دانشگاه عالمه اما 
نمي تواند يك يادداش��ت بنويس��د و بعد مي گويد من 
حاضرم شش ماه براي شما كارآموزي كنم. به نشريات 

ميدان دهيم. 
او گفت: براي اينكه ش��ور انقالبي دانشجويي را حفظ 
كنيم بايد صبورانه عمل كنيم. وقتي مي گويم صبورانه، 
مي دانم شما سختي كش��يديد، زندان رفتيد. دوستان 
خ��ودم در روزنام��ه اعتم��اد، روزنامه ن��گاران و حتي 
گرفتاري يك خانواده را ديده ام. چهار نفر را دس��تگير 
كردن��د و گفتند اينها هم��كار بي بي س��ي بوده اند. در 
مقطعي توفان ايجاد كردند كه شبكه وسيع همكاران 
بي بي سي را دستگير كرديم اما بعد ديديم هيچي. اينكه 
مي گويم صبور باشيد چون خودم شاهد اين ماجرا بودم. 
حضرتي تاكيد كرد: معقوالن��ه حركت كردن مي تواند 
راه را براي آينده باز بگ��ذارد. اگر فكر مي كنيم كه بايد 

مملكت را بسازيم بايد صبورانه حركت كنيم. 
نماين��ده تهران ادام��ه داد: ام��ام را رها نكنيد. ريش��ه 
تحوالت ايران و حركت اساسي كه به نتيجه رسيد و از 
دست استبداد نجات پيدا كرد، امام بود. همه بايد اين راه 
را برويم. بايد با صبوري اهداف انقالب را به سر و سامان 
برس��انيم. رمز صحبت من اين اس��ت كه بايد تحمل 

داشته باشيم چون اگر امروز كشور به اينجا رسيد نتيجه 
تحمل افراد مختلف بوده است. ما هم در حوزه سياسي 
و دانش��جويي بايد صبور باش��يم اما نه به اين معنا كه 
سكوت كنيم و س��كون داشته باشيم بلكه بايد حركت 
كنيم و در مقابل مشكالت نهراسيم تا بتوانيم مسائل را 

در جهت برنامه هاي خود پيش ببريم. 
عضو فراكس��يون اميد مجلس در ادامه سخنراني خود 
در جمع دانش��جويان اظهار كرد: درباره آقاي روحاني 
اصالح طلبان يك اس��تراتژي تعيين كردن��د و نه يك 
تاكتيك. در س��ال 92 بعد از 88 به خاطر فش��ارهاي 
سنگين و فضاي امنيتي كه بود بايد جلو مي آمديم و به 
حداقل ها در حوزه سياست راضي مي شديم تا بتوانيم 
فضا را باز كنيم. بايد ميدان را براي فعاليت اصالح طلبان 
باز مي كرديم تا از حالت فريز خارج ش��ود. بنابراين به 
حداكثر فكر نكردي��م و به حداقل ها راضي ش��ديم تا 

بتوانيم در صحنه حاضر شويم. 
وي افزود: از بين روحاني و عارف بر اس��اس نظرسنجي 
و صحبت ها جمع بندي بر اين ش��د كه عارف فداكاري 
كند و كنار برود. اين فداكاري موضوع كمي نبود. چون 
آقاي عارف ستاد تش��كيل داده بود سفر رفته بود و اين 
كار كمي نبود كه انصراف داد. ش��جاعت مي خواس��ت 
كه آقاي ع��ارف از خود نش��ان داد. عارف دلس��وزانه و 
متعهدانه كنار رفت و استراتژي اصالح طلبان حمايت 
از روحاني ش��د. اس��تراتژي اين بود كه ف��رد تندرويي 
مانند احمدي نژاد نيايد و جلوي تخريب منابع اقتصادي 
و سياسي گرفته شود. لذا پش��ت روحاني قرار گرفتيم. 
او را مي ش��ناختيم و روحيات او مشخص بود. ضعف و 
قوت هاي او را مي ش��ناختيم و با همه اينها از ايش��ان 

حمايت كرديم. 
حضرتي تاكيد ك��رد: اصالح طلبان معامل��ه و ائتالف 
نكردند بلكه از ايش��ان حمايت كردند. از ايش��ان توقع 
ويژه ش��خصي و حزبي نداريم. توقع ملي داريم. چهار 
س��ال گذش��ت و االن هم بر اين اس��اس و بر اس��اس 
همان اس��تراتژي قبلي اصالح طلبان از ايشان حمايت 
 مي كنن��د. در اي��ن دور انتظ��ار مي رفت ك��ه روحاني

20 درص��د دوز اصالح طلبي كابين��ه و همكارانش را 
بيشتر كند كه نه تنها نتوانست باال ببرد، بلكه پايين هم 
آورد. نماينده مردم ته��ران ادامه داد: ما اصالح طلبان با 
اين تحليل كه روحاني اين تغيي��ر پايين آوردن فتيله 
اصالح طلبي را در خدمت يك هماهنگ��ي قوايي قرار 
داده و وضعيت و شرايط كشور به گونه اي است كه براي 
جلوگيري از عميق تر شدن شكاف اين فتيله را پايين 
آورده، اين مساله را پذيرفتيم كه نتيجه آن در دراز مدت 
به نفع كشور است. اگر اين باش��د باز ما دعوا بر شخص 

نداريم اما روحاني در رويكردها بايد دفاع كند. 
و  س�كوت  ب�ه  اگ�ر  ق�وا  بي�ن   هماهنگ�ي 

زمان گذشتن بگذرد، فايده اي ندارد
حضرت��ي گف��ت: واقعيت هاي كش��ور ي��ك مكعب 
چند ضلعي است. ش��ما بايد جوانب مختلف را در نظر 
داشته باشيد تا بتوانيد اين راه را ادامه دهيد. منتها حرفي 
كه ام��روز با روحاني داريم اين اس��ت كه ح��اال كه 20 
درصد دوز اصالح طلبي را باال نبردي، اين مس��اله بايد 
منجر به هماهنگي بين قوا شود كه اين هماهنگي خود 
مقدمه اي اس��ت براي چند كار اساسي شامل اقتصاد، 

سياست خارجي و سياست داخلي. 
او اضافه كرد: اگر قرار باش��د اين هماهنگي به سكوت و 
زمان گذشتن بگذرد فايده اي ندارد. اگر هماهنگي بين 
قوا و نهادهاي مختلف منجر به كار هاي اصولي و اساسي 
و زيربنايي و باز شدن گره هاي اساسي نشود فايده ندارد. 
ضمن اينكه از برخي كارها گله داريم اما اس��تراتژي ما 

حمايت از ايشان است. 
حضرتي در ادامه در جواب پرسش يكي از دانشجويان 
مبني بر اينكه چرا ش��ما نخس��تين هدف خود را رفع 
حصر قرار داديد، مگر چند نفر از مردم واقعا رفع حصر 
را مي خواهند، گفت: من گفتم يك��ي از ماموريت هاي 
اصلي كه تعريف كردم اين بود. من 10 تا 12 ماموريت 
تعريف كردم اما حصر چون باعث شكاف بين ملت شده 
و شاهد بوديد كه روحاني هر جا براي سخنراني مي رفت 
بيشترين ش��عارها رفع حصر بود، بايد مورد توجه قرار 

گيرد. 
دلس�وزان انقالب بايد با هم مساله حصر را حل 

كنند
وي افزود: همه دلس��وزان انقالب بايد دست به دست 
هم دهيم كه اين مساله را حل كنيم چون حل نشدن 
آن اتفاق خوبي نيست. دنبال اين نيستيم كه مقصر چه 
كسي بود ما دنبال حل هس��تيم. اگر حل شود بخشي 
از دغدغه بخش عمده اي از مردم حل مي شود. دومين 
ماموريت من بحث دانش��گاه و دانشجو اس��ت. در اين 
مدت نامه نگاري كردم و صحبت هايي با روحاني و وزير 

علوم و رييس دانشگاه آزاد در اين باره داشتم. 
اين نماينده مجلس افزود: بحث معيش��ت فرهنگيان 
در حال حاضر وضعيت ذلت بار اس��ت. فضاي آموزش 
و پرورش و عقب ماندگي در مدارس يكي از بحث هاي 
من بوده اس��ت. همچنين در تهران هم ماموريت من 
اين بود كه مسائل و مشكالت تهران را حل كنم. علت 
اينكه كميس��يون اقتصادي را نيز انتخ��اب كردم اين 
بود كه مي شود در اين كميسيون اشتغال و تورم و... را 
پيگيري كرد. اينها ماموريت هاي مختلف من است. اما 
رفع حصر دغدغه اي است كه مردم به عنوان نخستين 
سوال از من مي پرس��ند. هر جا مي روم مردم از من اين 

را مي پرسند. 
نماينده مردم تهران تاكيد ك��رد: محدوديت ها كافي 
اس��ت. من در س��ال 88 منتقد حوادث 88 بودم. من 
دنبال حل مش��كل جمهوري اسالمي هس��تم و اين 
معضل ما است و به جمهوري اسالمي خسارت مي زند. 

او همچنين در ادامه در پاسخ به سوال ديگر دانشجويان 
درباره ضعف مديريت اقتصادي گفت: دولت و مجلس 
وظيفه دارند براي توليد و اش��تغال ت��الش كنند. االن 
شاهد تصوير زشتي از وضعيت اقتصادي هستيم. بايد 
امنيت س��رمايه گذار را تامين كنيم كه در مجلس هم 
اين موضوع را پيگيري مي كنيم. قانون سرمايه گذاري 
اصالح مي ش��ود كه در خدمت تسهيل سرمايه گذاري 

داخلي و خارجي قرار گيرد تا توليد داشته باشيم. 

حادثه كوي دانشگاه جنبش دانشجويي را با بحران 
مواجه كرد و گفتم��ان عدالت خواه��ي به گفتمان 

آزاديخواهي و دموكراسي خواهي تبديل شد. 
بزرگ  ش��دن بدنه دانش��گاه ني��ز از جمل��ه عوامل 
ديگري ب��ود ك��ه در مس��ير جنبش دانش��جويي 
تغييراتي ايجاد ك��رد. افزايش تعداد دانش��جويان 
نس��بت ب��ه ابت��داي انقالب و ب��زرگ ش��دن بدنه 
دانشگاه سبب ش��د كه جنبش دانشجويي معطوف 
به سياس��ت ب��ه جنبش دانش��جويي معط��وف به 
اجتماع تبديل شود. انجمن هاي علمي، كانون هاي 
فرهنگي، تشكل هاي زيس��ت محيطي، تشكل هاي 
ورزش��ي و... در درون جنبش دانش��جويي ش��كل 
گرفت و اي��ن جنبش فراز و نش��يب هاي جدي را از 

سر گذراند. 
جنبش دانش��جويي در دول��ت نهم و ده��م با يك 
توقف ج��دي رو به رو ش��د زي��را در اي��ن دوره به 
فعاليت دانش��جويي به عنوان يك فرصت نگريسته 
نشد و حتي آن را تهديد مي ش��مردند. از همين رو 
ش��اهد برخوردهاي امنيتي و برخوردهاي كاهنده 
با جنبش دانش��جويي بودي��م. تعداد بس��ياري از 
تش��كل هاي دانش��جويي منحل ش��ده يا غيرفعال 

شدند. شاهد س��تاره دار كردن دانشجويان بوديم و 
مي توان گفت كه دوره س��ختي بود. در دولت تدبير 
و اميد نيز تالش هايي شده و از امنيتي بودن فضاي 

دانشگاه كاسته شده است. 
نكت��ه اينجا اس��ت ك��ه در دوره جدي��د از جنبش 
دانش��جويي با مس��ائل جديدي همچون گسترش 
رس��انه هاي مج��ازي، تغيي��رات نس��ل و... مواجه 
هستيم. گس��ترش فضاي مجازي تا حدي از ميزان 
اثرگذاري فعاليت هاي دانش��جويي كاس��ته است. 
س��اليق متفاوت نس��ل جديد نيز تغييرات را ايجاد 
مي كند. در مجم��وع جنبش دانش��جويي در حال 
گذار به مرحله اي است كه با گذشته متفاوت است. 
از آنجايي ك��ه هنوز جنبش دانش��جويي به مرحله 
جديد خود نرسيده اس��ت گاهي تصور مي شود كه 

اين جنبش دچار ركود و سكون شده است. 
 به اعتق��اد من جنبش دانش��جويي راك��د و بي اثر 
نش��ده اس��ت و تنها در ش��رايط وي ژه و دوره گذار 
قرار دارد. بايد منتظر ماند و دي��د كه اين جنبش با 
تغييرات جديد چطور كنار مي آيد و چه مسيري را 

در پيش مي گيرد. 
معاون وزير علوم دولت اصالحات 

طرفين به ي��ك ميزان به ل��وازم و منطق گفت وگو 
در مورد فيزيك مس��لط نيس��تند، بنابراين در اين 
حالت، جريان گفت وگو تبديل به آموزش مي شود. 
ماهي��ت گفت وگ��وي سياس��ي نيز از ن��وع قدرت 
اس��ت. طرفين بايد در چارچوب ق��درت گفت وگو 
كنند. فراموش نكنيم، ه��ر قدرتي نمي تواند طرف 
گفت وگوي سياس��ي قرار گيرد. ب��راي نمونه يك 
قاضي فرد قدرتمندي اس��ت ولي اين قدرت از نوع 

قدرت سياسي نيست. اين قدرت اداري است. 
اگر قاض��ي بپذي��رد كه ي��ك ط��رف گفت وگوي 
سياس��ي قرار گيرد، ماهيت ق��درت حقوقي خود 
را قلب ك��رده اس��ت. از اين رو گفت وگ��و كردن با 
شوراي نگهبان بي معناست. زيرا اين شورا يك نهاد 
رس��مي غيرسياسي اس��ت، هرچند تصميمات آن 
اثرات سياسي مهمي دارد. اين نهاد يا نهاد قضايي 
نمي توانند طرف گفت وگوي سياس��ي باشند، بلكه 

بايد پاسخگو باشند. 
چگونگي خ��ارج كردن اي��ن نهادها از سياس��ت، 
يكي از موضوعات مه��م براي گفت وگ��و در ايران 
اس��ت، بنابراين هنگامي ك��ه پذيرفته ش��ود تا با 
آنه��ا گفت وگوي سياس��ي انجام ش��ود، به صورت 
ضمني پذيرفته ش��ده كه آنها مي توانند سياس��ي 
باشند. مش��كل اين نهادها از جمله شوراي نگهبان 
اين اس��ت كه ق��ادر به دف��اع مس��تدل و حقوقي 

از تصميمات خ��ود نيس��تند و در اين م��ورد بايد 
پاس��خگو باش��ند و نه طرف گفت وگوي سياسي. 
درباره دس��تگاه قضايي هم همين مس��اله صادق 

است. 
هرگونه حضور اين دستگاه در سياست يا رسميت 
دادن ب��ه اين حضور نقض غرض ه��دف اصلي يك 
گفت وگوي سياس��ي اس��ت. ضمن اينكه با اين دو 
نهاد نمي توان گفت وگو كرد به اين دليل كه منطق 
آنان بايد حقوقي باش��د، البته اگر از منطق حقوقي 
تبعيت كنند، طرف مقابل ني��ز بايد نهاد حقوقي يا 
حداقل از موضع حقوق وارد گفت وگو ش��ود و بعيد 
است كه اين نهادها چنين گفت وگويي را بپذيرند، 
چرا كه نتيجه تقريبا پيش��اپيش روشن است. يك 
نمونه آن قضيه س��پنتا اس��ت كه هيچ گونه پاسخ 

حقوقي قابل قبولي داده نشد. 
با اين مالحظات بهترين شيوه گفت وگوي سياسي 
ميان زيرگروه هاي جناح هاي اصلي و نيز ميان آنان 
با گروه هاي ديگر است. اين گفت وگوها لزوما نبايد 
حضوري باش��ند، مي توان يك دستور كار براي آن 
طرح كرد و همين دس��تور كار نيز مي تواند مبناي 
گفت وگو باش��د و پس از توافق درباره دس��تور كار 
نس��بت به برنامه سياس��ي مورد توافق درباره اين 
دس��تور كار مي توان گفت وگو كرد؛ هم به صورت 

خصوصي و هم در فضاي عمومي.

زهير موس�وي| جنبش دانش�جويي يا حركت 
دانش�جويي، موضوعي اس�ت كه هم�واره مورد 
سوال محافل سياسي و دانش�جويي بوده است. 
»جعفر توفيق�ي«، وزير علوم دول�ت اصالحات 
معتق�د اس�ت ب�ا وج�ود اينك�ه فعاليت ه�اي 
دانشجويي در سال هاي اخير بس�يار موثر بوده 
اس�ت اما نمي توان بر اين فعاليت ه�ا نام جنبش 
نه�اد. توفيقي معتقد اس�ت در س�ال هاي 84 تا 
92 شيوه مديريت دانشگاه هاي كشور انقباضي 
بوده و همين موضوع س�بب شده اس�ت تا فضا 
براي فعاليت دانش�جويي قش�ري خاص فراهم 
ش�ده و اين فعاليت ها مس�ير و جرياني خاص را 
دنبال كنند اما با روي كار آمدن دولت يازدهم اين 

انحصار شكسته شده است. 

آيا حركت هاي دانشجويي در سال ها اخير را 
موثر و موفق مي دانيد يا خير؟ 

تصورم اين اس��ت كه در تاري��خ آموزش عال��ي ايران، 
دانش��جويان همواره نق��ش تاثير گذاري ب��ر تحوالت 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور داشتند. دانشجويان 
همواره جريان س��از و الگو براي مردم و جامعه بوده اند. 
طبيعي است كه در طول تاريخ آموزش عالي اين نقش ها 
فراز و نشيب داش��ته و ميزان تاثير گذاري نيز كم و زياد 
شده باشد اما در مجموع دانش��جويان ما در دانشگاه ها 
همواره جزو افراد نخبه، خوشفكر و حساس بوده اند. اين 
حساسيت نسبت به مسائل كشور بسيار مهم و تاثيرگذار 
بوده اس��ت. چه در دوران قبل از انقالب در تغيير رژيم، 
چه در دوران بعد از انقالب در مساله حمايت از ارزش ها 
و اصول انقالب. دانش��جويان هميشه مش��ي انتقادي 
داشتند و سعي داش��تند با آسيب شناسي و تشخيص 
مسائل و مشكالت سياس��ي و اجتماعي نقش آفريني 
كنند. بنابراين از اين منظر كه هميشه نقش تحول آفرين 
داشتند فكر مي كنم جريان هاي دانشجويي ما اثر بخش 

و موثر بودند.
با توجه به اينكه شما فعاليت سال هاي اخير 
را موثر مي دانيد، آيا مي توان از كلمه جنبش 
دانشجويي براي اين فعاليت ها استفاده كرد 
يا صرفا يك حركت دانش�جويي محسوب 

مي شود؟
در حال حاضر به اي��ن فعاليت ها نمي توان لفظ جنبش 
دانش��جويي اطالق كرد بلكه صرفا حركت دانشجويي 
هستند. اين فعاليت ها حركت هاي دانشجويي است كه 
تشكل هاي دانشجويي با سليقه هاي مختلف سياسي 

مشغول نقش آفريني در دانشگاه ها هستند.
به نظر شما پس از دوم خرداد 76 آيا مسيري 

مش�خص براي حركت ه�اي دانش�جويي 
انتخاب شد يا خير؟

تشكل هاي دانشجويي ما ازسليقه هاي سياسي متنوعي 
برخوردار بوده و يك جريان واحد نيستند. اين تشكل ها 
داراي ايده ها و اف��كار متنوعي در حوزه هاي سياس��ي 
و اجتماعي هس��تند بنابراين هر تش��كلي در محدوده 
افكار و انديش��ه هاي خود فعاليت مي كند. هرچند كه 
پس از پايان دولت اصالحات در مقطعي شاهد رويكرد 
انقباضي در فعاليت هاي دانشجويي بوديم و دانشگاه ها 
بيشتر محدود به تش��كل هاي خاصي بودند اما از سال 
92، شاهد باز شدن فضا هستيم و تشكل هاي بيشتري را 
در فضاي فعاليت هاي دانشجويي مي بينيم و اميدواريم 
اين روند با س��رعت بيش��تري در دولت دوازدهم ادامه 
پيدا كند و دانشجويان بيش��تري بتوانند با ديدگاه هاي 
مختلفي در تشكل ها فعاليت داشته باشند. در هر حال 
اين تنوع افكار يك فرصتي براي فضاي آموزش عالي و 
فعاليت هاي دانشجويي است و اين موضوع بايد تقويت 

شود. 
تجرب�ه ش�خصي ش�ما در مواجه�ه ب�ا 
دانش�جويان و فعاليت ه�اي دانش�جويي 
چه نگاهي به اي�ن فعاليت ها را تايي�د را رد 

مي كند؟
تجربه اي كه مس��تقيما خود من در فاصله س��ال هاي 
76 تا 84 داش��تم انديش��ه حاك��م در وزارت علوم يك 
نگاه انبس��اطي به فعاليت دانش��جويي بود. در اين نگاه 
ما از روش ه��اي مختلف با افكار سياس��ي و جناح هاي 
سياس��ي مختلف ارتباط برق��رار كرديم. ب��ه نظر من 
دانش��گاه محل آزادي فكر و انديش��ه و برخورد افكار و 
عقايد مختلف است. اين موضوع در جهت رشد و تعالي 
افكار و انديشه هاي دانش��جويي فرصت تلقي مي شود. 
بنابراين در اين فاصله ش��اهد افزايش و پيشرفت كمي 
و كيف��ي فعاليت هاي دانش��جويي هس��تيم. در دوره 

اصالحات ما ش��اهد چند صدايي در دانشگاه بوديم كه 
اين امري كم سابقه اس��ت. در فاصله 84 تا 92 سياست 
انقباضي در پيش گرفته شد و تشكل هاي دانشجويي با 
محدوديت مواجه شدند و دانشگاه بيشتر عرصه فعاليت 
براي تشكل هاي خاص شد. در سال92 شعارهاي دولت 
يازدهم نشان داد اين دولت به حركات دانشجويي اعتقاد 
دارد. اين اعتقاد س��بب بازتر شدن فضاي دانشگاه براي 
فعاليت هاي دانشجويي شد. البته اين باز شدن فضا به 
كندي اما در جهت مثبت پي��ش مي رفت. با بهبود فضا 
با وج��ود محدوديت هايي كه وجود داش��ت ما ش��اهد 
بازتر شدن فضا هستيم. ان ش��اء اهلل در دولت دوازدهم 
نيز دانشجويان و دانشگاهيان انتظار دارند كه با سرعت 
بيشتري دانش��گاه ها بتوانند بستر مناس��ب تري براي 

فعاليت دانشجويان باشند. 
آيا تشكل هاي دانشجويي بازيگران قدرت 

هستند يا تاثيرگذار بر قدرت؟ 
تشكل هاي دانشجويي تاثيرگذار بر قدرت هستند. اين 
تشكل ها به دليل اقتضائات سني، فكري و جايگاهي كه 
در آن فعاليت مي كنند بازيگ��ري قدرت را نمي طلبند. 
دانش��جويان همواره با تحليل و آسيب شناسي مسائل 
سياسي و اجتماعي به دنبال اثر بخشي بر قدرت هستند. 
اين آسيب شناس��ي و تحليل با ارايه پيشنهاد و در واقع 
ايجاد يك محيط باز براي گفت وگو و عمق بخش��يدن 
به مسائل، سياست ها و راهبرد ها همراه است. بنابراين 
دانشجويان به دليل اقتضاي سني و محيطي كه در آن 
فعاليت مي كنند، درگير فعاليت هاي علمي هس��تند 
و در كنار كس��ب علم نيز وجود احساس مسووليت در 
آنها سبب فعاليت هاي دانشجويي مي شود. دانشجويان 
در فعاليت هاي خود به دنبال آن هستند كه با شناخت 
دقيق مسائل و آگاهي بيشتر بتوانند در بهبود روند اداره 
كش��ور اثر بخش باش��ند لذا جنبه اثر گذاري بيشتر از 

بازيگري قدرت است.
چ�را فعاليت ه�اي دانش�جويي ب�ر جامعه 
تاثيرگ�ذار اس�ت و جامع�ه هم�واره توجه 

بيشتري به فعاليت هاي اين قشر دارد؟ 
دانشجويان به عنوان يك قشر فرهيخته و نخبه جامعه 
شناخته مي شوند. دليل آنكه اين قشر همواره براي مردم 
الگو هس��تند، نقش آفريني موثر و احساس مسووليت 
دانشجويان در قبال مس��ائل سياسي و اجتماعي است. 
از س��وي ديگر دانشجويان هميشه س��عي دارند نقش 
سازنده و موثري در آباداني كشور داشته باشند. انشاءاهلل 
دولت روي توانمندي و اثر بخش��ي دانشجويان بيشتر 
حس��اب كرده و با فراهم كردن فضا ب��راي فعاليت هاي 
دانش��جويي ش��اهد اثر بخش��ي بيش��تري از س��وي 

دانشجويان باشيم. 

جعفر توفيقي در گفت وگو با »اعتماد«: 

دانشجو، بازيگر قدرت نيست
الياس حضرتي در مراسم  بزرگداشت روز دانشجو :

رقبا مي خواهند  ما راه افراط را طي كنيم
جنبش دانشجويي در دوره گذار

گفت وگوي سياسي

ديگران مانع از سخنراني ها مي شوند و براي دانشجويان 
پرونده س��ازي كرده و آنها را احض��ار مي كنند.«با وجود 
آزادي هاي نيم بند دانشجويي با اين حال به نظر مي رسد 
كه دانشجويان نيز خودخواس��ته دچار رخوتي سياسي 
شده اند چرا كه هزينه فعاليت دانشجويي پس از حوادث 
88 آنقدر باال رفته اس��ت كه آنها براي هر كاري اندكي 
محافظه  كارانه رفتار كنند. اتفاقي كه در دولت دوم حسن 
روحاني هم تكرار شده و شايد از همين رو او تهران را براي 

سخنراني 16 آذر انتخاب نكرده است. 

حق تشكل يابي
يكي از مهم ترين مولفه هاي روز دانش��جو تشكل هاي 
دانش��جويي اس��ت وامس��ال بايداز اين منظر به روز 
دانش��جو نگاه كنيم. در فضاي دانش��گاه هاي كش��ور 
نگاه هاي مختلفي درب��اره فعاليت ه��ا و كاركرد هاي 
تش��كل هاي دانش��جويي وجوددارد. يك نگاه وجود 
دارد كه اساس��ا نوع نگاهش به دانش��گاه صرفا مبتني 
بر عنصر علم آموزي اس��ت. اين نگاه دانش��گاه را صرفا 
محلي براي كسب علم و دانش مي داند. نكته اساس��ي و مهمي كه درباره اين 
نگرش بايد به آن اشاره شود آن است كه اين نوع نگاه مطلق نگر به دانشگاه را 
بايد به چالش كشيد. دانشگاه صرفا محلي براي كسب علم نيست بلكه محلي 
براي كسب مهارت نيز اس��ت. مهارت در دانشگاه مي تواند گونه هاي مختلفي 
داشته باشد. مهارت سياس��ي، فرهنگي، اجرايي و از اين قبيل فعاليت ها همه 
در چارچوب يك امر مهمي مانند تشكل يابي معني پيدا مي كند. تشكل هاي 
دانشجويي محلي هس��تند براي كس��ب تجربه و مهارت براي زندگي فرداي 
دانشجويان. دانشجويان در دانشگاه عالوه بر كسب علم، به وسيله تشكل هاي 
دانش��جويي اين امكان را فراهم مي كنند كه در كنار علم آموزي مهارت هايي 
را كه در باال ذكر شد را فرا گيرند. اين موضوع يعني در كنار يكديگر قرار دادن 
ضرورت علم آموزي و فعاليت در تشكل هاي دانشجويي كاركرد اصلي دانشگاه 
است. كسب علم از طريق كالس درس به دس��ت مي آيد و كسب بخش قابل 
مالحظه اي از مهارت ها در قالب تشكل هاي دانشجويي پديد مي آيد. اين مساله 
براي آينده افراد، آينده جامعه مدني و آينده نظام سياس��ي از اهميت بااليي 
برخوردار است. اگر بخواهم روش��ن تر توضيح دهم بايد بگويم وقتي فردي در 
دانشگاه عضو يك تشكل سياسي يا يك تشكل فرهنگي مي شود مهارت هايي 
را مانند مهارت مذاكره كردن براي به دست آوردن مطالبات صنفي، فرهنگي 
و سياسي خود از طريق حضور در تشكل ها به دست مي  آورد. وقتي قرار است 
يك برنامه، مراسم يا فعاليتي در داخل دانش��گاه برگزار شود نياز به مذاكره با 
مسووالن دانشگاه و متوليان امور دارد. دانشجويان با حضور در تشكل ها رفته 
رفته با اين نكات مهم آشنا مي شوند. فعالين دانشجويي نحوه نگارش نامه هاي 
اداري را مي آموزند. دانش��جويي كه تنها ب��ا هدف علم آموزي وارد دانش��گاه 
مي شود با دانشجويي كه در تشكل ها حاضر مي شود تفاوت بسيار مهمي دارد. 
در تشكل هاي دانشجويي، نسل هاي باالتر به نسل پايين تر آموزش هاي الزم را 
با هدف دوام تشكيالت مي دهند. بايد به اين مهم توجه كرد كه ميزان حضور در 

تشكالت دانشجويي، مهارت هاي دانشجويان را افزايش مي دهد. 
فعال سابق دانشجويي

نگاه

حسين نقاشي

عرفان خوشخو / اعتماد


