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  ش�هرداری طرح�ی را اجرا می کند تا هرکس با 
پول بیشتری بتواند صندلی اتوبوس شهری را بخرد 
و بنشیند! آن هم درست در سالگرد اعتراض مدنی 
گس�ترده در 64سال پیش امریکا که علیه قانونی 
بود که وقتی یک سفیدپوست به اتوبوس می آمد، 

سیاهان باید می ایستادند تا او بنشیند!

گفت وگوي »جوان« با صمد 
نیکخواه بهرامي،کاپیتان تیم ملي بسکتبال

گفت وگو با دکتر عباس سلیمي نمین پیرامون 
»انحطاط تاریخي ایران در دوران پهلوی و قاجار« 

از منظر بیانیه گام دوم انقالب

  رئی�س فدراس�یون فوتب�ال نه تنها س�خنان 
متناقضی درباره قرارداد ویلموتس می گوید بلکه 
اهل تکاثر هم هس�ت و هر مربی خارجی جدیدی 

می آورد پول زیادتری به او می دهد

 عراقی   ها در حمايت 
از مرجعیت  به خیابان آمدند

 عروسي خونین 
با 11 کشته و 42 زخمي در سقز 

تاج، آقاي تناقض و تکاثر!

پول بیشتر بدهید
روی صندلی اتوبوس بنشینید!

 المپیکي شدیم 
ولي خبري از نگاه ویژه نیست

 انحطاط یک کشور
 در ترجیح  منافع بیگانگان است
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 امس��ال جنبش دانش��جویی در ایران ۷۰ ساله می شود. 
سیدعبداهلل متولیان

  یادداشت
نگاهی به سیر تحول و تطور این جنبش نشان می دهد که 
توانسته در مسیر اهداف حق طلبانه و عدالت جویانه حرکت 
کند. بررسی نقش جنبش دانشجویی در گام دوم انقالب مستلزم نگاهی اجمالی به سیر 
تحول جنبش های دانشجویی از آغاز تاکنون است. تحوالت جنبش دانشجویی به دو 
مقطع »پیش از انقالب و زمان طاغوت « و »پس از انقالب اسالمی« قابل تقسیم است:

مقطع پیش از انقالب به چهار فصل قابل تقسیم است:
۱ - ظهور و بروز علنی جنبش دانشجویی در ایران به سال ۱۳۲۸ و متأثر از بسط تفکر 
چپی، کمونیس��تی، توده ای   ها و جبهه ملی و در جهت حمایت از مصدق و نهضت ملی 
ش��دن صنعت نفت باز می گردد. به دنبال کودتای امریکایی ۲۸ مرداد و با بازگش��ایی 
دانشگاه   ها در سال ۳۲ و از سرگیری فعالیت های سیاسی و تظاهرات دانشجویان، رژیم 
طاغوت فعالیت های سیاسی آنان را ممنوع و در روز ۱٤ آذر ماه با تظاهرات دانشجویان 
در اعتراض به ورود نیکسون به ایران برخورد کرده و باالخره در روز ۱۶ آذرماه، وحشیانه 
روی دانشجویان دانش��کده فنی دانشگاه تهران آتش گش��وده و ضمن مجروح کردن 
شماری از دانشجویان، سه تن از آنان را پیش پای رئیس جمهور امریکا که به ایران آمده 
بود به مسلخ و قربانگاه برد. از این رو واقعه ۱۶ آذر سرآغاز تحول در جنبش دانشجویی 

محسوب می شود. 
۲ - در ش��رایطی که با سیاس��ت های مداخله جویانه  امریکایی ها، جبه��ه ملی ایران 
)به عنوان پرچمدار فعالیت های سیاسی(، به ابزار سیاسی دولت تبدیل و وجاهت و اعتبار 
خود را از دست داده بود، فصل دوم جنبش دانشجویی »هم زمان با نخست وزیری دکتر 
امینی و تالش برای انجام اصالحات امریکایی و ایجاد به اصطالح »فضای باز سیاسی« 
و »مخالفت حضرت آیت اهلل بروجردی با اصالحات ارضی«، با تشکیل نهضت آزادی با 

تمایالت دینی و استقالل سیاسی آغاز و رنگ و بوی مذهبی به خود گرفت. 
۳ - با روی کار آمدن اس��داهلل عل��م و تصویب الیح��ه انجمن های ایالت��ی و والیتی و 
حذف قسم به قرآن در س��وگند نمایندگان و مخالفت علمای قم به ویژه مخالفت امام 
خمینی)ره( و متعاق��ب آن برگزاری رفراندوم برای لوایح ش��ش گانه ش��اه و از جمله 
اصالحات ارضی، جنبش دانشجویی اس��المی به حمایت از امام خمینی)ره( مبارزات 
سیاسی خود را شکل داده و فصل سوم فعالیت خود را رس��ماً با رنگ و بوی مذهبی و 
در عرض جریانات الحادی و التقاطی آغاز و حمایت و پیروی از امام به عنوان ش��اخص 
فعالیت های جنبش اسالمی دانشجویان مطرح گردید. با تبعید حضرت امام به ترکیه و 
عراق مبارزات دانشجویان رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و شاخه ای از دانشجویان 
از نهضت آزادی منش��عب ش��ده و به مبارزات چریکی روی آوردند اما به دلیل خفقان 
شدید و سلطه س��اواک بر دانشگاه   ها تا س��ال ۱۳٤۸ تحرک قابل مالحظه ای از سوی 
دانشجویان مالحظه نمی شود. صدور بخشنامه  رئیس دانشگاه شیراز مبنی بر ممانعت 
از ورود دانش��جویان دختر با چادر به دانشگاه در س��ال ۱۳٤۸، به مثابه جرقه ای بود 
که به شعله ور شدن مجدد جنبش دانشجویی منجر ش��د و به فاصله کوتاهی به سایر 
دانشگاه های سراسر کشور سرایت کرده و دانشجویان دانشگاه  ها به بهانه های مختلف 
از جمله اعتراض به افزایش بهای بلیت اتوبوس و ش��هریه و...  به تجمعات اعتراضی و 

صدور بیانیه می پرداختند. 
٤ - فصل چهارم جنبش دانشجویی به سال های دهه ۵۰ منتهی به انقالب اسالمی باز 
می گردد. از سال ۱۳۵۰ به بعد »برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله«، »افزایش تحرکات 
ضد دینی رژیم شاه«، »گسترش ولنگاری های اجتماعی و اخالقی در جامعه«، »لجام 
گسیختگی اخالقی در برگزاری بازی های آس��یایی در تهران « و...  روز به روز موجب 
گسترش و تقویت جنبش های دانشجویی و پررنگ تر شدن نقش دینی در آنها شد و 
باالخره در سال ۱۳۵۷ جنبش دانشجویی اس��المی نقش مؤثر و مهمی را در پیروزی 

انقالب اسالمی ایفا می کند. 
جنبش دانش��جویی در مقطع دوم و پس از انق��الب در جایگاه مواف��ق و مدافع نظام 
نوپای اسالمی حیات سیاسی خود را با »دفاع از انقالب اسالمی« و »مقابله با تحرکات 
گروهک   ها در محیط دانش��گاهی« آغاز و طی چهار دهه گذشته، در چهار فصل مسیر 

کمال را پیموده است:
۱ - با پیروزی انقالب اس��المی، محیط دانش��گاه   ها ب��ه میدان تاخت و ت��از و فعالیت 

گروهک های وابس��ته به شرق )ش��وروی( و غرب )امریکا( در س��ه قالب چپ، راست 
و التقاط تبدیل ش��د و فص��ل اول جنبش دانش��جویی با ایجاد انجمن های اس��المی 
دانشجویان مسلمان و در راستای دفاع از نظام اس��المی و مقابله با فعالیت گروهک   ها 
آغاز شد. تسخیر النه جاسوسی از سوی دانشجویان خط امام، مهم  ترین و مؤثر  ترین و 
نقطه عطف فعالیت راهبردی جنبش دانشجویی انقالبی در دهه اول انقالب محسوب 
می شود و از آنجا که بدون اطالع حضرت امام انجام ش��د مصداق تام و تمام »آتش به 
اختیاری« نیز هس��ت که بالفاصله با مهر تأیید امام، انقالبی بزرگ تر از انقالب اول نام 
گرفته و شاخصی محکم برای فعالیت های جنبش دانش��جویی تلقی می شود و از این 
رو است که با انقالب فرهنگی، جنبش دانش��جویی تعطیل نشده، بلکه فعالیت خود را 
در جبهه های جنگ ادامه داد و با تقدیم شهدای دانشجو، دین خود را به انقالب ادا و به 

باروری درخت نوپای انقالب کمک کرد. 
۲ - با پایان یافتن جنگ تحمیلی و راه اندازی مجدد دانش��گاه ها، فعالیت دانشجویی 
متأثر از فضای سیاسی حاکم بر دولت سازندگی و فعالیت احزاب سیاسی به بیراهه رفته 
و تشکل های دانشجویی به ستاد تبلیغاتی و تابلوی اعالنات جریانات و جبهه بندی های 
سیاسی تبدیل شده و با تشکیل دولت اصالحات، متأسفانه بخشی از جنبش دانشجویی 
فصل دوم فعالیت خود را با رنگ و بوی اپوزیس��یون ادامه داده و در نتیجه خس��ارات 
قابل توجهی به این جنبش وارد شد و محیط دانشجویی شاهد دو طیف موافق و مخالف 

اصل نظام در دفتر تحکیم وحدت شد. 
۳ - با اوج گی��ری تحرکات احزاب اصالح طلب در دانش��گاه   ها و واقعه کوی دانش��گاه، 
شاهد احساس تکلیف دانشجویان به ویژه دانشجویان بسیجی در دانشگاه   ها و گسترش 
فعالیت های سیاسی تشکل های بسیج دانشجویی و غلبه تفکر انقالبی بر تفکرات ضد 
انقالبی و اپوزیسیونی مخالف نظام در محیط های دانش��گاهی هستیم که از آن تحت 

عنوان فصل سوم جنبش دانشجویی پس از انقالب یاد می شود. 
٤ - طی دو دهه گذشته، به ویژه در س��ال های منتهی به چهل سالگی انقالب اسالمی، 
جنبش دانش��جویی وارد فصل چهارم فعالیت پس از انقالب خود ش��ده و در جایگاه 
صاحبان اصلی انقالب؛ »نهضت مطالبه گری از مس��ئوالن«، »دفاع از نظام اس��المی 
در برابر هجمه خناس��ان و نفوذی ها«، »احیای راه و س��یره امامین انقالب«، »مقابله 
با گرته برداری های فاجعه بار از اقتصاد لیبرالیستی«، »مقابله با انحراف مدیران نظام 
از خط امام و گرایش به اش��رافی گری و...«، »راه اندازی اردوه��ای جهادی در مناطق 
محروم « و...  با تأکید بر خصلت  ها و ویژگی های عدالت خواهی، استکبارستیزی انقالب 
را در دس��تور کار خود قرار داده و با ش��ور و نش��اط زائدالوصفی خود را برای پذیرش 
مسئولیت های خرد و کالن نظام اسالمی آماده می کند. اینک در پنجمین دهه انقالب 
و سال آغازین گام دوم انقالب اسالمی، جنبش دانشجویی ۷۰ ساله، تکلیفی بس بزرگ 
و حیاتی را بر دوش خود احساس می کند و با استفاده از تجارب گران سنگ و ارزشمند 
چهار دهه گذشته، خود را برای پذیرش مس��ئولیت های زیر و در چارچوب بیانیه گام 

دوم آماده می کند:
۱ - تأکید بر تحول در س��بک مدیریت موجود و حرکت به س��مت مدیریت جهادی و 

انقالبی
۲ - تأکید بر ایجاد تحول در سبک زندگی ایرانی اسالمی

۳ - مقابله با نفوذ جریانی و موردی در محیط های علمی و غیرعلمی
٤ - تأکید بر جوان گرایی در نظام مدیریتی کشور

۵ - اعالم آمادگی برای پذیرش مسئولیت های اجرایی و تقنینی و...  در کشور )یادآوری 
می ش��ود یکی از نقاط ضعف کشور در س��ال های آغازین انقالب س��پردن پست های 
مدیریتی کشور به دانش آموختگان خارج از کش��ور بود که از این راه خسارات جبران 

ناپذیری به فرهنگ، اقتصاد، اخالق و...  در کشور وارد شده است.(
۶ - دفاع از نظام اس��المی در برابر موج س��نگین تبلیغات منفی رس��انه ای غرب که با 
سوءمدیریت داخلی در باور  ها و ایمان و اعتقادات و اعتماد مردم اثر منفی داشته است. 
۷ - و از همه مهم تر س��رعت بخش��ی به جبران عقب ماندگی علمی کش��ور در تمامی 

زمینه های مورد نیاز کشور و تبدیل ایران به قطب علمی جهان. 
حقیقت این است که جنبش دانش��جویی به حق خود را صاحب اصلی انقالب می داند 
و رهبر معزز و معظم انقالب نیز قویاً با اعتماد راسخ به توانمندی و قدرت معجزه آسای 
جنبش دانشجویی دل بسته و این حقیقت را در جلسات متعدد اختصاصی با دانشجویان 
مطرح ساخته اند. اینک وقت آن است که جنبش دانشجویی طرحی نو دراندازد و مسیر 

بازگشت به راه امام را با اقتدار تمام در دستور کار خود قرار دهد. 

يادداشت هاي امروز

ضرورت اصالح ساختار اتاق بازرگاني
مهران ابراهيميان

٤

جايگاه راهبرد جذب حداکثری 
و دفع حداقلی پس از فتنه / رسول سنایی راد

۲

رسالت جنبش دانشجويی در گام دوم انقالب
سيدعبداهلل متوليان

۱

   مكانيسم ماشه  نقض  غرض 
فلسفه کميسيون برجام! / محمد اسماعيلي

۲

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد

 تفكیك اعتراض از اغتشاش 
و جرم سیاسي از   امنیتي

ويژه هاي جوان  

 خبرسازي بي بي سي عليه بسيج و وزارت اطالعات
  حذف صفحه عربي رهبري در فيس بوك

  اپوزيسيوني که بر وابستگي اصرار دارد
صفحه 2

ظريف: اروپا با دروغی مذبوحانه  
بی کفايتی حقارت بار خود را  می پوشاند

 نشست دیروز »1+4« با ایران در وین با پیشنهاد وقیحانه اروپای منفعل در برجام 
برای فعال شدن مکانیزم »ماشه«  همراه شد. روسیه و چین مخالفت کردند

 مچ گیری وزیر خارجه ایران 
 از برایان هوک 

در موضوع فشار موشکی اروپا بر ایران

   بین الملل

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه  16 آذر 1398   -   10 ربیع الثانی 1441

سال بیست و یکم- شماره 5810 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

درحالی که کشورهای اروپایی این روز    ها ساز ناکوک می زنند و قصد دارند آزمایش های 
موش��کی ایران را نقض قطعنامه های شورای امنیت س��ازمان ملل جلوه دهند اما 
یک  مقام امریکایی اعتراف کرد که  این آزمایش    ها، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیس��ت. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در حساب توئیتری خود نوشت: 
»برایان هوک یک یادآوری به موقع برای سه کش��ور اروپایی شریک در برجام دارد 
و آشکارا اذعان کرده که در قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل، آزمایش 
موشکی منع نشده است. یکی از نقایص توافق هسته ای ایران، این است که به منع 

آزمایش موشک های بالستیک ایران پایان داد«. 
موضع جدید امریکا در حالی است که این کشور از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
آزمایش های موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ می دانست و خواهان فشارهای 
بین المللی علیه تهران بود؛ ادعایی که بار    ها مقامات کشورمان و مقامات روسیه و چین 

آن را رد کرده اند. 
ظریف همچنین با انتقاد از اقدام اروپایی    ها در ارسال نامه درباره برنامه موشکی 

ایران به شورای امنیت با یادآوری قطعنامه های آن شورا در توئیتر نوشت:»نامه 
اخیر سه کش��ور اروپایی به ش��ورای امنیت درباره موضوع موشکی، دروغ 

مذبوحانه ای برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حقارت بار آنها در ایفای 
حداقل تعهدات شان مطابق برجام است«. 

ظریف همچنین تأکید کرد:»اگر سه کشور اروپایی به 
دنبال اندکی اعتبار بین المللی هستند، باید به جای 
تن دادن به قلدری ایاالت متحده، حق حاکمیت 

خود را اعمال کنند.« | صفحه 15

 رسالت جنبش دانشجویی 
در گام دوم انقالب

سالروز وفات حضرت معصومه)س( تسلیت باد


