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آموزش در كفه  ترازو
بس��يج دانش��جويي دانش��گاه 
فرهنگيان ايالم، س��ومين شماره   
نش��ريه دانش��جويي »مدرس��ه 

كاغذي« را منتشر كرد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»مدرس��ه كاغ��ذي« ب��ه نق��د 
س��اختاري نظام آموزش عالي و 
آموزش و پرورش پرداخته ش��ده 
و آموزش مجازي در دوره كرونا مورد بررسي قرار گرفته است. 
از رون��د تحصيل دانش آم��وزان مناطق محروم بحث ش��ده و 
گفت وگويي نيز با فارغ التحصيالن دانش��گاه فرهنگيان ايالم 
درباره آينده شغلي و شرايط تحصيلي آنها صورت گرفته است. 
 -----------------------------------------------

مطالبه گر باشيم 
دانشجويان دانشگاه صنعتي سجاد، 
شماره چهاردهم نشريه دانشجويي 

»صبح صادق« را منتشر كردند.
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»صبح صادق« به مسائل سياست 
خارجه با محوريت انتخابات امريكا، 
هتك حرم��ت به پيامبر توس��ط 
مكرون، رئيس جمهور فرانس��ه و 
سياست هاي عربستان سعودي پرداخته شده است. قسمت سوم 
اصول مطالبه گري و شرحي بر علل حاشيه نشيني در كالنشهرها 

از جمله ديگر مطالب اين نشريه دانشجويي است. 
-----------------------------------------------

بن بست سازش
به همت هس��ته مركزي بس��يج 
دانشجويي دانشگاه تهران، شماره 
165 نشريه دانشجويي »سپيدار« 

منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»س��پيدار« با توجه به انتخابات 
اي��االت متح��ده امري��كا و روز 
ملي اس��تكبار جهاني، به مسئله  
استكبارس��تيزي و سياس��ت هاي امريكا پرداخته شده است. 
موضوعات مورد بررسي شامل تحليلي روانشناختي بر مفهوم 
استكبارستيزي و نقد فيلم س��ينمايي كه در خصوص تسخير 
النه جاسوسي امريكا در سيزدهم آبان 5۹ است، در كنار آن نقد 
و بررسي گفتمان سازش و تأثير آن بر اقتصاد را در اين نشريه 

مطالعه خواهيد كرد. 
-----------------------------------------------

اشغال انقالبي
انجمن اسالمي دانشجويان مستقل 
دانش��گاه تهران، ش��ماره چهارم 
نشريه دانشجويي »قدم« را منتشر 

كرد.
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»قدم« پرونده اش��غال س��فارت 
امري��كا در 1۳ آبان س��ال 1۳5۹ 
بررسي ش��ده تا به جوانب مهمي 
از اين حادثه مهم تاريخ معاصر ايران پرداخته شود. ناكارآمدي 
نظام اداري كشور و تحليل روند انتخابات امريكا و عدم انتخاب 
دونالد ترامپ به عنوان كانديداي منتخب نيز از جمله مطالب 

اين نشريه دانشجويي است. 
-----------------------------------------------

زنان امروز 
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
الزهرا )س(، ش��ماره دهم نشريه 
دانشجويي »حوا« را منتشر كرد. 

نشريه دانشجويي »حوا« در چهار 
فصل جامعه شناسي، روانشناسي، 
فرهنگي و خبري خود در شماره 
دهم، به موضوعاتي چون اشتغال 
زن��ان، آم��ار ط��الق، نابراب��ري 
جنسيتي در حقوق شهروندي و اداري، افشاگري هاي اخير در 
مورد تجاوز، روز جهاني زن و نقش زنان در سينما نمايش خانگي 
پرداخته است. فيلم سينمايي »براساس جنسيت« نيز درباره 
زندگي اولين زني اس��ت كه مقابل قوانين جنسيت زده اياالت 

متحده امريكا ايستاد، نقد و معرفي شده است. 
 -----------------------------------------------

كرونا و آموزش مجازي
بسيج دانشجويي دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي، ويژه نام��ه نش��ريه 
دانش��جويي »عصر« را منتش��ر 

كرد.
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»عص��ر« ب��ه ص��ورت وي��ژه به 
دانش��جويان ورودي پرداخت��ه 
شده است و از مشكالت آموزش 
مجازي در دوره كرونا در كنار راهكارهاي حياتي براي زندگي 
دانشجويي، صحبت شده اس��ت. تحول خواهي در رشته هاي 
علوم انساني و بررسي نوع تأثير دانشگاه بر بدنه جامعه، از جمله 

مطالب مهم اين ويژه نامه است. 

گشت نشریات

یادداشت

اجراي بخشنامه جدید 

عليرضا سزاوار
دفاع از پایان نامه هاي    گزارش يک

دانش�جویان مقط�ع 
دكتري دانشگاه آزاد موجب ش�د تا اخيراً تعداد 
زیادي از دانشجویان با تجمع در دانشگاه آزاد به 

اعتراض بپردازند. 
طبق بخشنامه هاي مربوط به س��ال ۹7 و قبل از آن 
در دانش��گاه آزاد، دانش��جويان مقطع دكتري براي 
فارغ التحصيلي بايد با ارائه يك مقاله استخراج شده 
از پايان نامه خود دف��اع كنند. در نهايت بر اس��اس 
بخشنامه جديدي كه در سال ۹۸ به تصويب هيئت 
امناي دانشگاه آزاد رسيد، دانشجويان موظف شدند 
تا به ارائه دو مقاله كه لزوماً يك��ي از آنها در مجالت 

بين المللي چاپ شده باشد، بپردازند. 
  هم مقاله هم شهریه

تصويب شدن بخشنامه سال گذش��ته براي تمامي 
دانشجويان ورودي سال هاي قبل از سال ۹۸ موجب 
شد تا گروهي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي در 
واحد علوم تحقيقات به تجم��ع بپردازند و اعتراض 
كنند.  طبق اين بخش��نامه تمام دانشجويان مقطع 
دكتري كه با شرايط ديگري به ثبت نام در اين دوره 
پرداخته بودند، مجبور به ارائه يك مقاله بين المللي 

در زمان پيش دفاع شدند. 
به گفته بسياري از دانشجويان معترض اين موضوع 
خالف ش��رايط ثبت   نام بوده و دانش��گاه آزاد دچار 
بدعهدي ش��ده اس��ت، زيرا ب��راي ارائه ي��ك مقاله 
بين المللي كه زمان چاپ آن در نشريات نيز مشخص 
نيست، دانشجو بايد تا زمان پذيرش آن در نشريات 
بين المللي در دانشگاه ثبت نام كند و شهريه بپردازد. 

 پيش دفاع دانشجویان را لغو كردند
اين در حالي است كه در بخش��نامه قبل از سال ۹۸ 
دانش��جوي مقطع دكتري مي توانست جلسه پيش 
دفاع خود را ب��دون ارائه مقاله بگذران��د و پس از آن 
به مدت دو ترم بدون پرداخت ش��هريه منتظر پاسخ 

پذيرش مقاله خود باشد. 
طبق بخشنامه مصوب شده دانشگاه آزاد همچنين 
جلسه پيش دفاع دانشجوياني كه تا 15 آبان ماه موفق 
به دفاع نهايي نش��ده اند، »كان لم يكن« مي شود و 
دانشجويان بايد بر اساس شرايط، مجدداً جلسه پيش 

دفاع را برگزار كنند.  يك دانشجوي معترض به اين 
بند از بخشنامه به خبرگزاري بسيج دانشجويي گفت: 
»اين در صورتي است كه خيلي از دانشجويان جلسه 
پيش دفاع را قبل از يك مهر ماه برگزار كرده اند، زيرا 
پيش از اين اعالم شده بود بخشنامه بعد از يكم مهر 
ماه اجرا خواهد شد. به همين منظور دانشجويان به 
پيش دفاع خ��ود پرداختند تا جزو بخش��نامه قبلي 
محسوب ش��وند، اما اكنون به ما مي گويند كه پيش 
دفاعي كه شما انجام داده ايد لغو شده است و شما بايد 

دوباره اين جلسه را برگزار كنيد.«
وي ادامه داد: »برگزاري دوب��اره پيش دفاع و تكرار 
همان نكات به اس��اتيد معنايي ندارد، از طرفي اگر 
دوباره به پيش دفاع بپردازيم بايد شهريه اين ترم و 

ترم بعد را به دانشگاه بدهيم. پيش دفاع دانشجويان 
دكتري به تأييد پژوهش واحد دانشگاهي مي  رسد به 
طوري كه از پرداخت شهريه معاف مي شوند اما اكنون 
با لغو اين پيش دفاع ما موظف شده ايم تمام مسير را 

دوباره بگذرانيم.«
 نامه 5 هزار دانشجو

همين قضيه موجب شد تا دانشجويان با شعار »جبران 
ركود هاي اقتصادي و فشار هاي مالي دانشگاه آزاد از 
جيب دانشجويان تحصيالت تكميلي« خواستار لغو 

بخشنامه موجود شوند. 
يكي ديگر از دانش��جويان معترض به اين بخشنامه 
هم گفت: »پيش دفاع ما م��ورد تأييد پژوهش واحد 
دانشگاهي قرار گرفته است و بر اساس آن ما معافيت 

از پرداخت ش��هريه گرفته ايم؛ اكنون اگر پيش دفاع 
ما لغو شود بايد دوباره مس��ير را طي كنيم. در حال 
حاضر ش��هريه ثابت روز براي مقطع دكتري حدود 
۹ميليون تومان اس��ت كه ب��ا تمدي��د پايان نامه به 
5ميليون تقليل مي يابد. اگر قرار باشد اين ميزان از 
پول را هر دانشجو براي دو، س��ه ترم بپردازد چيزي 
حدود 15ميليون تومان بايد ش��هريه به دانش��گاه 
بپردازد. با توجه به اينكه حدود 5هزار دانشجو، نامه 
اعتراض به اجراي اين بخشنامه را به امضا رسانده اند، 
دانشگاه آزاد با اِعمال اين بخش��نامه پول زيادي به 

دست خواهد آورد.«
 نظارت بر بخشنامه هاي دانشگاه

در راس��تاي ش��كايت از وزارت عل��وم، تحقيقات و 
فناوري و درخواست تقاضاي ابطال ماده 1۹ آيين نامه 
آموزشي دوره دكتري تخصصي دانشجويان مصوب 
1۳۹۴، در خصوص اينكه »دانش��جو پس از تدوين 
رساله به شرط كفايت دس��تاورد هاي علمي و چاپ 
يك مقاله علمي - پژوهش��ي مس��تخرج از رساله با 
تأييد استاد راهنما مجاز اس��ت در حضور داوران از 
رس��اله خود دفاع كند« ديوان عدالت اداري در روز 
1۳دي ماه۹۹ شرط چاپ يك مقاله علمي – پژوهشي 
مستخرج از رساله دكتري براي دفاع از پايان نامه را 

خالف قانون دانست و آن را ابطال كرد. 
 به رغم باطل شدن اين قانون، دانشگاه آزاد اسالمي 
همچنان معتقد است دانش��جويان بايد به ارائه دو 
مقاله از پايان نامه خود بپردازند و رأي ديوان عدالت 
اداري مختص به دانشگاه هاي دولتي است و شامل 
دانشگاه آزاد نمي شود.  يكي ديگر از درخواست هاي 
دانش��جويان مربوط به عدم وجود دستگاه نظارتي 
بر بخشنامه هاي دانش��گاه آزاد بود كه دانشجويان 
با ش��عار »چرا دانش��گاه آزاد به هيچ نهاد و ارگاني 
پاسخگو نيست« خواستار بررسي اين موضوع شدند. 
عدم نظارت بر بخشنامه هاي اين دانشگاه سبب شده 
است تا دانشگاه آزاد اس��المي به صورت جزيره اي 
عمل كند.   به همين منظور دانش��جويان دانشگاه 
آزاد اسالمي به تازگي با ارسال نامه اي به مقام معظم 
رهب��ري، پيرو نامه ه��اي قبلي به مجلس ش��وراي 
اسالمي و رياست دانشگاه آزاد اسالمي، خواستار لغو 

اين بخشنامه شدند. 

ارائه مقاله يا  تأمين کسري از جيب دانشجويان؟!
اعتراض دانشجویان دكتراي دانشگاه آزاد به اجبار براي ارائه یك مقاله در زمان پيش دفاع

تصویب شدن بخش�نامه سال 
گذشته براي تمامي دانشجویان 
ورودي س�ال هاي قبل از س�ال 
۹۸ موج�ب ش�د ت�ا گروهي از 
دانش�جویان دانش�گاه آزاد 
اسالمي در واحد علوم تحقيقات 
به تجم�ع بپردازن�د و اعتراض 
كنند.  طبق این بخشنامه تمام 
دانش�جویان مقطع دكتري كه 
با ش�رایط دیگري به ثبت نام در 
این دوره پرداخته بودند، مجبور 
به ارائ�ه یك مقال�ه بين المللي 
در زم�ان پي�ش دف�اع ش�دند

شش�مين كاروان دانش�جویي »روایت فتنه« با عنوان 
»یادمان شهيد راه روشنگري و راوي مقاومت هسته اي 
شهيد مطلبي« با ش�عار »نه به وطن فروشي« به همت 
جامعه اسالمي دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. 
كاروان دانش��جويي روايت فتنه در سه ايس��تگاه دانشگاه 
تهران، مس��جد لوالگر و مقابل س��فارت فرانس��ه توس��ط 
دانشجويان انقالبي برگزار ش��د. در اين سه مكان، فعاالن 
دانشجويي و برخي افراد سرش��ناس فرهنگي كه از سوي 

دانشجويان دعوت شده بودند، سخنراني كردند. 
دبير اس��بق جامعه اسالمي دانش��جويان دانشگاه تهران و 
يكي از ش��اهدان فتنه ۸۸، در محل مسجد دانشگاه تهران 
- اولين ايس��تگاه اين كاروان دانش��جويي- ضمن اشاره به 
بيان ريشه ها و ابعاد فتنه س��ال ۸۸ گفت: »دانشگاه تهران 
در همان سال ها و حتي از سال هاي قبل تر هميشه درگير 
مسائل سياسي بود و حتي سال هاي ۸6 و ۸7 از همان اوايل 
س��ال تحصيلي، ش��اهد فعاليت هاي گوناگون تشكل هاي 
مختلف بوديم. دانشگاه تهران در آن برهه زماني هم مورد 
توجه رسانه هاي داخلي و هم رس��انه هاي خارجي و بعضاً 
معاند بود و به همين دليل حتي گروه ها و جنبش هاي غير 
مسلمان يا غير دانشجويي نيز به دنبال فعاليت و اثرگذاري 

در محيط دانشگاه بودند.« 
رضا نظري افزود: »اتفاقات س��ال ۸۸ فتنه ناميده ش��د نه 
از اين جهت كه بعض��ي اتفاقات يا بعض��اً ظلم هايي كه در 
حق مردم و دانشجويان ش��د را ناديده بگيريم بلكه بايد به 
آن ظلم هاي بزرگ تري كه اتفاق افت��اد توجه كنيم و آنها 
را ناديده نگيريم. ام��ا ظلم هاي بزرگ تر چ��ه بودند؟ ظلم 
بزرگ تر، ايس��تادن فتنه گ��ران مقابل حكومت اس��المي، 
اتحاد بين حلقه خارج نشين و استكبار و حلقه داخل نشين 
كش��ور و ايس��تادن مقابل امام حاضر جامعه اسالمي بود و 
اينها بزرگ ترين ظلم ها نس��بت به نظام اسالمي محسوب 

مي شوند.«  
وي با بيان اينكه فتنه يك فضاي غبارآلود مخلوط از حق و 
باطل است با اين وجود مردم و نخبگان بايد در اين فضا حق 
و باطل را با شاخص بصيرت از هم تشخيص دهند، تصريح 
كرد: »در فتنه ۸۸ برخي نخبگان دچار هواپرستي شدند و 
برخي ها نيز معلوم شد كه منافق داخلي و اجير شده امريكا و 
انگليس هستند.«  مسئول اسبق جامعه اسالمي دانشجويان 
افزود: »امروز هم صحنه هايي مانند فتنه ۸۸ اتفاق مي افتد 
و حق و باطل با هم درمي آميزد با اين وجود بايد فتنه ۸۸ را 

روايت كنيم تا دچار مسائل آن روز نشويم.« 
 همچنين قائم مقام ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
نيز در مس��جد لوالگر به عن��وان دومين ايس��تگاه كاروان 
دانش��جويي روايت فتنه با اش��اره به اينكه حركت كاروان 
روايت فتنه از سال هاي قبل شروع شده است و تا امروز ادامه 
دارد گفت: »اين حركت يك حركت الهي، انقالبي و با ريشه 
قرآني است و قطعاً آثار زيادي در دنيا و آخرت دانشجويان 

خواهد داشت.« 
محمد لطفي، با بيان اينكه رس��الت دانشجويان، يادآوري 
ايام اهلل و آگاهي و بصيرت دادن به مردم اس��ت و ان شاءاهلل 

اين حركات استمرار داشته باشد، افزود: »يكي از مصاديق 
وطن فروشي كه شعار اين كاروان شما هم است، دل بستن به 

دشمن توسط افرادي سبك مغز و بي بصيرت است.« 
وي بيان كرد: »اين روز ها شاهد ظهور و بروز برخي حركات 
دشمن پسند هس��تيم، به گونه اي كه مي بينيم افرادي كه 
حتي از شاگردان علماي بزرگي بوده اند به دليل هواپرستي، 
خودباختگي و بي بصيرتي در كنار فرانس��وي ها به انقالب 
و ملت ايران جس��ارت مي كنن��د. ان ش��اءاهلل اين خواص 

بي بصيرت سقوط خواهند كرد.« 
وحيد جليلي، فعال فرهنگي و رسانه اي هم در مسجد لوالگر 
گفت: »بازخوان��ي فتنه ۸۸ يك وظيفه انقالبي، ش��رعي و 
قرآني است و وقايع اين فتنه بايد نسل به نسل منتقل شود.«  
وي افزود: »يكي از راهبرد هاي انقالب اس��المي در توجيه 
افكار عمومي، حفظ حافظه تاريخي- چه وقايع تاريخ اسالم 
و چه تاريخ انقالب اسالمي- است؛ چون اگر جامعه آلزايمر 
بگيرد و حافظه تاريخي خود را از دست بدهد، موجب دريغ 
مضاعف است و اين فراموش��ي در خصوص جامعه ايران به 
دليل فراز و فرود هايي كه در تاريخ كشورمان وجود داشته 

موجب دريغ مضاعف تر است.« 
اين فعال فرهنگي و رس��انه اي با اشاره به اينكه سران فتنه 
تمام ادعا ه��اي خود همچ��ون قانون گراي��ي و عقالنيت و 
چيز هايي كه قباًل ادعاي آنها را داشتند نقض كردند، اظهار 
داشت: »دليل اينكه فتنه ۸۸، هشت ماه به طول انجاميد اين 
بود كه برخي خواص امتحانشان را بد دادند، اما شخصيتي 
مانند آيت اهلل يزدي با ش��جاعت در ميدان ايستاد و از حق 

مردم دفاع كرد.« 
جليلي تصريح كرد: »ام��روز برخي ها ت��الش مي كنند تا 
مشاركت مردم در انتخابات كم شود، توصيه من به بچه هاي 
انقالبي اين است كه مراقب باشند از جايي كه اصاًل فكر آن 
را نمي كنند ضربه نخورند، چراكه در فتنه ۸۸ كساني سقوط 

كردند كه ما مبهوت به آنها نگاه مي كرديم.« 
وي با بيان اينكه تكنوكرات هاي عرصه سياست نمي گذارند 
مباني انق��الب را بازخوان��ي كنيم، اف��زود: »تكنوكرات ها 
مي خواهند گام دوم انقالب را با تاكتي��ك پيش ببرند، در 

حالي كه گام دوم، ابتدا به عمق تئوريك نياز دارد س��پس 
عمق راهبردي و بعد از اين دو به تاكتيك. براي اين دوستان 
انتخابات موضوعيت ندارد و فقط طريقيت دارد، در صورتي 
كه در ن��گاه امامين انقالب خود انتخاب��ات و باالرفتن فهم 

سياسي مردم موضوعيت دارد.« 
جليلي اضافه ك��رد: »انتخابات مثل يك نهاد كادرس��ازي 
سياسي براي انقالب اسالمي است؛ البته نه براي جناح هاي 
سياس��ي. به هر روي مردم باي��د در انتخابات - بر اس��اس 
فرمايشات رهبري- اهل تحليل باشند و بصيرتشان باال برود 
اما برخي به دنبال اين هستند كه مردم از فكرشان استفاده 

نكنند، تحقيق نكنند و شاخص ها را به كار نگيرند.« 
دبير جامعه اسالمي دانش��جويان دانش��گاه تهران نيز در 
تجمع دانشجويان حاضر در شش��مين كاروان روايت فتنه 
كه مقابل سفارت فرانسه برگزار شد، با اشاره به اين نكته كه 
همواره عامليت نظام سلطه و استكبار جهاني در فتنه هاي 
مختلف وجود داش��ته اس��ت، گفت: »در جريان فتنه ۸۸ 
نيز نظام س��لطه به صورت علني به حمايت از س��ران فتنه 

پرداخته است.« 
سجاد اس��ماعيلي، با بيان اينكه دولت فرانسه يد طواليي 
در حمايت از منافقين و اپوزيس��يون دارد، افزود: »يكي از 
اتهام��ات روح اهلل زم همكاري با س��رويس هاي اطالعاتي 
فرانس��ه اس��ت و اين در حالي اس��ت كه به گفته خود زم 
سنگين ترين حلقه حفاظت بعد از مكرون در اختيار او بوده 
و صدور بيانيه مداخله جويانه سفارت فرانسه در تهران براي 
اعدام زم، شاهدي ديگر بر حمايت همه جانبه اين كشور از 

فتنه و فتنه گران است.« 
دبير جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران با بيان اينكه 
قرار نيست دشمني نظام سلطه با ما كمتر شود، چون نظام 
سلطه با موجوديت انقالب اسالمي مشكل دارد، افزود: »در 
جريان اعدام روح اهلل زم برخي نخب��گان بي بصيرت نيز با 
تفسير هاي وارونه و غلط جاي شهيد و جالد را عوض كردند 
و كساني را كه تا ِمرَفق دستشان به خون عزيزمان آلوده بود 

را شهيد دانستند و اين نتيجه بي بصيرتي است.« 
وي تصري��ح ك��رد: »دس��تگاه هاي اطالعات��ي، امنيتي و 
ديپلماس��ي كش��ورمان بايد بدانند كت و شلوارپوش هاي 
پشت ميز مذاكره همان تروريست هاي بغداد هستند؛ البته 
عده اي به آمدن بايدن دل خ��وش كرده اند و مي گويند اگر 

بايدن بيايد اتفاقات بهتري براي كشورمان مي افتد.« 
اسماعيلي با تأكيد بر اينكه بايد خيانت نخبگان بي بصيرت 
توسط نخبگان با بصيرت افشا شود، تصريح كرد: »وظيفه 
اصلي جريان دانشجويي اين است كه حافظه تاريخي مردم 

ايران را حفظ كند.« 
گفتني است در آخرين ايستگاه شش��مين كاروان روايت 
فتنه كه مقابل سفارت فرانسه بود، دانشجويان با در دست 
گرفتن پالكارد هايي فرانسه را خانه دشمنان انقالب معرفي 
كرده و يادآور شدند روح اهلل زم در اين كشور اقامت داشته 
و از حمايت اين كش��ور برخوردار بوده است و خود روح اهلل 
زم يكي از افرادي بوده است كه در فتنه ۸۸ بازداشت شده و 

نقش مهمي در اغتشاشات سال ۹6 داشته است. 

كاروان »روايت فتنه« در دانشگاه
از اعتراض به تبدیل شدن فرانسه به خانه امن تروریست ها تا تبيين نقش والیت در مهار فتنه

  گزارش 2

كسب علم و دانش كافي نيست
ضرورت كار در تشكل هاي دانشجویي - 1

 دكتر ایوب توكليان *
من هم روزي دانش��جو بودم. از همان روزهاي اول دانش��جويي به اين موضوع 
فكر مي كردم كه فعاليت هاي غير درسي خود را چگونه شروع كنم و چگونگي 
شركت يا عدم شركت در اين فعاليت ها دغدغه ذهني من شده بود. بسياري از 
دوستان خود را ديده بودم كه خانواده هايش��ان هنگام بدرقه شان به دانشگاه، 
هشدار و تذكرات بسيار جدي نسبت به هرگونه فعاليت غير درسي در دانشگاه 
به آنها داده و ب��ه نوعي آنها را از هر گونه فعاليت فرهنگي، سياس��ي، اجتماعي 
نهي كرده بودند. براي مثال، پدر يكي از دوستانم به او مي گفت: پسرم! دانشگاه 
را فقط مكاني براي درس خواندن بدان و ديگر هيچ )!( يعني همان روز قبل از 
شروع تحصيل، چنان ترس و دلهره اي نسبت به فعاليت هاي غير درسي در دل 
بعضي بچه ها راه مي افتد كه واقعاً سخت بتوان آن را تغيير داد يا حتي اجازه بحث 
و گفت وگو نسبت به آن را داشت. اما مگر والدين دانشجويان كه در دلسوزي و 
خيرخواهي شان نسبت به جگرگوشه هايشان هيچ شكي نيست،چه دغدغه هايي 
دارند كه نگران حضور فرزندان خود در فعاليت هاي متفرقه دانشجويي هستند؟ 
همه  والدين دانشجويان ابتداي ورود فرزندان دلبندشان به دانشگاه براي اين 
مسير، بهترين رؤياها را در ذهن خود پرورش مي دهند و اين راه پر فراز و نشيب 
دانش��جويي را آغازي براي موفقيت هاي آينده مي دانند و به همين دليل با هر 
عاملي كه حدس بزنند ممكن است اين مسير را با چالش مواجه كند مخالفت 
مي كنند. بر همين اس��اس با اين ذهنيت و با اين پي��ش فرض كه فعاليت هاي 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان ممكن است به هدف اصلي ايشان كه 
همان تحصيل، كس��ب مدرك و موفقيت هاي علمي در مدارج باالتر تحصيلي 
است لطمه وارد كند، با اين موضوع مخالفت مي كنند. به خاطر مي آورم دوستاني 
را كه تا سال هاي انتهايي تحصيل، خانواده هايشان حتي از فعاليت هاي اجتماعي 
و غير درسي فرزندشان خبر نداش��تند و دليل اين پنهانكاري هم صرفاً همان 

چيزي بود كه در باال ذكر شد. 
 همين ابتدا يك سؤال اساس��ي مطرح است: آيا هدف اصلي دانش��جو از حضور در 
دانشگاه، صرفاً كسب مدرك تحصيلي و رسيدن به مدارج باالي علمي است؟ در پاسخ 
به اين سؤال بايد گفت بدون شك دانشگاه محلي براي كسب علم و دانش است ولي اين 
كافي نيست. در واقع در اين كارخانه آدم سازي بايد به دنبال كسب مهارت هاي بسيار 

زيادي بود كه فقط يكي از آنها كسب دانش تخصصي- علمي است. 
قطعاً فعاليت در عرصه هاي سياس��ي- اجتماعي در دوران دانشجويي، سختي ها و 
دشواري هاي زيادي دارد. اينكه از تفريح و كارهاي شخصي و بسياري از لذت هاي 
دوران دانش��جويي چشم پوش��ي و قدم در عرصه پرزحمت و پ��ركار فعاليت هاي 
دانشجويي گذاشته شود قطعاً همراه با مشقت هايي است. اما اگر كار براي خدا باشد 
و با نيت تحقق اهداف واالي اسالم و انقالب و پياده سازي خط امام و رهبري انجام 
گيرد و به دور از حاشيه، منيت و جاه طلبي باشد، قطعاً جذابيت هاي بسياري دارد 
و خستگي هاي آن هم صرفاً جسمي خواهد بود و البته شيرين! حقيقتاً تالش براي 
دفاع از انقالبي كه با خون چند صد هزار شهيد به دست آمده است، به معناي ادامه راه 
همان شهداست و امروز وظيفه هر دلسوز و دغدغه مندي است كه اجازه تهاجم فكري، 
فرهنگي و اعتقادي به اصول و ارزش هاي انقالب اسالمي ايران را ندهد.  ضمن اينكه 
بعدها خواهيد ديد لذت كار در دوره دانشجويي و نقش مؤثري كه در خودسازي و 
رشد شما يا فرزندانتان داشته چقدر كم نظير بوده است. فرصتي كه تكرار هم نخواهد 
شد!  البته انتقاد و مطالبه گري از دستگاه ها و مسئوالن قطعاً بايد باشد، با دقت و قوي 
هم باشد و نبايد اين دو مس��ئله حمايت از نظام و انتقاد با هم اشتباه شوند. اگر كار 
جمعي و فعاليت گروهي در دوره دانشجويي فاقد استانداردها و اصول الزم باشد به 

احتمال فراوان آسيب زننده و چالش آفرين خواهد شد و نتيجه عكس خواهد داد. 
 * دبيركل اسبق اتحادیه جامعه اسالمي دانشجویان كشور
و عضو هيئت علمي دانشگاه 


