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فرزندآوري
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی، ش��ماره ششم نشریه 

دانشجویی »نقاب « را منتشر كرد.
در این شماره از نشریه دانشجویی 
»نقاب « در پنج بخش به موضوعاتی 
چون، ترور ش��خصیت های علمی، 
بیم��اری كرون��ا، ت��ک فرزن��دی 
خانواده ها، معرفی رش��ته علوم تربیتی و معیارهای دانشجوی 
تراز انقالبی پرداخته ش��ده اس��ت. در قس��متی از یادداش��ت 
»تک فرزندی« آمده اس��ت؛ »وجود فرزندان در خانواده آثار و 
فواید جس��مانی و روحانی زیادی برای والدین ب��ه دنبال دارد. 
خانواده  هایی كه صاحب فرزند هس��تند بیش��تر از خانواده های 

بدون فرزند از زندگی لذت می برند.«
---------------------------------------------

شهر در حاشیه 
دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد، 
ش��ماره پانزدهم نشریه دانشجویی 
»صبح صادق« را منتشر كردند. در 
این ش��ماره از نش��ریه دانشجویی 
»صب��ح ص��ادق« ب��ه مس��ئله 
حاشیه نش��ینی و تخری��ب قانونی 
آلونک  ها و سرپناه قشر حاشیه نشین 
و بی بضاع��ت پرداخت��ه ش��ده و 
راه حل های عام برای حل این معضل ارائه ش��ده اس��ت. بررسی 
تجربیات موفق دانشجو ها و تشکل های دانشجویی در خصوص 
نحوه مطالبه گری، تجلیل از مقام پرستار، نقدی بر عملکرد مجلس 
و بازگو كردن روایتی از ش��انزدهم آذر، از جمله مطالب مهم این 

نشریه دانشجویی است كه در این شماره مطالعه خواهید كرد.
---------------------------------------------

هیاهوی زنانه
دانشجویان فعال حوزه زنان دانشگاه 
شهید بهشتی، شماره  چهارم نشریه 
دانش��جویی »ارغوان « را منتش��ر 
كردند. در این ش��ماره از نش��ریه 
دانشجویی »ارغوان « كه در حوزه 
زنان فعالیت می كند، به مسئله زنان 
و رس��انه به صورت ویژه پرداخته 
ش��ده اس��ت؛ از جمله عناوین این 
شماره عبارتند از؛ حجاب های الكچری بر تن باربی های اسالمی، 
روایت های ناگفته، خط های ناخوانده، نقدی بر فیلم هفت و نیم، 
كلیشه سازی، دستاویز تبلیغات، هیاهوی زنانه، به كام رسانه و 
حقیقت كرونا، مجاز خانواده اس��ت. فاطمه امرالهی، دانشجوی 
كارشناس��ی علوم تربیتی، در گزارش می نویسم رسانه، بخوان 
كلیشه سازی، نوشته است؛ »گسترش شتابان تکنولوژی، مسائل 
جدیدی را درباره قدرت رس��انه  ها در مواجهه با مخاطبان پدید 
آورده است كه تصویرسازی جنسیتی زنان و مردان در رسانه  ها 

یکی از موارد آن است.«
---------------------------------------------

استیصال رسانه ملي
به همت بسیج دانشجویی دانشکده 
حقوق و علوم سیاس��ی دانش��گاه 
ته��ران، ش��ماره  پنج��م نش��ریه 
دانش��جویی »بهمن ۵۷« منتشر 
شد. این شماره از نشریه دانشجویی 
»بهمن ۵۷« در س��رمقاله خود، به 
قلم  زینب بذرافشان، یادداشتی با 
عنوان استیصال رسانه ملی نوشته 
است؛ در قسمتی از این سرمقاله آمده است؛ »حساسیت، جایگاه 
و میزان اثرگذاری رس��انه از واضح  ترین مسائلی است كه اغلب 
مردم هم تا حدی به اهمیت جایگاه آن واقفند. اینکه رسانه ملی 
و مشخصاً سیمای ملی در میان انواع رسانه  ها در جایگاه ویژ ه ا  ی 
قرار دارد، بر هیچکس پوشیده نیست. اغلب اقشار جامعه هم بر 
این امر واقف هستند، چه رسد به مسئوالن این بخش.« مارش 
شکست اردوغان، رئیس جمهور تركیه، بررسی الیحه بودجه و 
نقدی بر نشست خبری ۲۴ آذرماه رئیس جمهور، از جمله مسائلی 

است كه در این شماره به آن پرداخته شده است.
---------------------------------------------

سیاست با چاشني مديريت
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 
پنجمین شماره نشریه دانشجویی 
»مدیران��ه« را منتش��ر ك��رد.  در 
پنجمین شماره از نشریه دانشجویی 
»مدیرانه« به مس��ائلی چون نظام 
اقتصادی، بورس، بانکداری و تأثیر 
كسب و كارهای كوچک بر صنعت، 
روانشناسی كار، نقش��ه راه كارآفرینی و دموكراسی در مدیریت 
دولتی پرداخته شده است. راز هایی برای بقا و موفقیت در بورس 
مطرح شده است. »سیاست با چاشنی مدیریت« عنوان سر مقاله 
این نشریه دانشجویی است؛ در قسمتی از این گزارش آمده است؛ 
»بررسی ساختار سیاسی و اقتصادی ایران گذاره ای كالن و بسیار 
پیچیده است كه نه تنها تشکل های دانشجویی، بلکه دولت  ها و 
حکومت  ها و مجالس متفاوت همواره سعی در وارسی این مفهوم 
داشته و دارند؛ چراكه با هر بار بررسی ساختاری موارد مورد بحث 
نکاتی جدید و مهم برای عرصه سیاس��ت گذاری و اجرا نصیب 

مدیران می كند.«

گشت نشریات

 از همان ساعات اولیه 

عليرضا سزاوار
ناخوش�ایند    گزارش زلزل�ه 

شهرستان سی سخت 
در اس�تان کهگیلویه و بویراحمد، دانش�جویان 
جهادی و انقالبی وارد عمل ش�دند. دانشجویان 
جهادی به خصوص از استان های تهران، اصفهان و 
ش�یراز در چند روز نخست به تخمین خسارت ها 
پرداختن�د و بع�د از آن همچنان در کن�ار دیگر 
گروه های امدادی مشغول یاری رساندن هستند.
دانشجویان جهادی آخرین بار در زلزله دو سال قبل 
استان كرمانش��اه حضور گس��ترده ای داشتند. حاال 
همین حضور با سرعت بیشتری به صورت خودجوش 
برای كمک به زلزله زدگان شهرستان سی سخت تکرار 

شده است.
زمین لرزه ای به بزرگی۵/6 دهم ریش��تر ، ساعت ۲۲ 
آخرین روز بهمن، شهر سی سخت مركز شهرستان دنا 
در استان كهگیلویه و بویراحمد را لرزاند . دانشجویان 
بس��یجی اس��تان كهگیلویه و بویراحم��د زودتر از 
دانشجویان دیگر نقاط كش��ور به یاری زلزله زدگان 
شتافتند. دانشجویان بسیجی این استان تاكنون در 
زمینه های مختلفی از جمله كارخانه قند یاس��وج و 
پتروشیمی بویراحمد مطالبه گری كرده اند كه نتایج 
مطلوبی به همراه داشته و در هیچ شرایطی دست از 

مطالبه گری بر نداشته اند.
 باز هم دانشگاه تهران زود رسید

اولین گروه جهادگر دانشجویی از دانشگاه های یاسوج 
و آزاد واحد یاس��وج به مناطق زلزله زده اعزام ش��د و 
هم اكنون ضمن اس��تقرار در محل هدف، مش��غول 

خدمت رسانی به مردم هستند.
از تهران هم دانشجویان دانشگاه تهران پیشتاز اعزام 
به منطقه زلزله زده بودند. گروه جهادی شهیدچمران 
دانش��گاه تهران، نخس��تین گروه جهادی بود كه از 
بسیج دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه به مناطق 

زلزله زده سی سخت اعزام شدند.
دانشجویان ضمن كمک در برپایی و راه اندازی اردوگاه 
استانی، در كنار هالل احمر و دیگر نیروهای امدادی، 
حداكثر مش��اركت جهادی را در خدمت رسانی های 

اولیه انجام دادند.
در حال حاضر بنا بر توافقات صورت گرفته با توجه به 
ظرفیت، تخصص، تجارب و سوابق گروه های جهادی 
دانشجویی، اكنون دانش��جویان تنها نیروی انسانی 

مستقر جهت خدمت رسانی به مردم هستند.
 تیم های تخصصی دانشگاه های اصفهان در 

سی سخت
دانشجویان جهادی اصفهان هم بالفاصله خود را به 

سی سخت رساندند. دانش��جویان جهادگر اصفهانی 
در گام نخست به بررس��ی وضعیت و میزان خسارت 
زلزله و همچنین نیاز به حضور جهادگران در منطقه 

پرداختند.
مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی اصفهان 
كه به همراه یکی از اعضای ادوار بس��یج دانشجویی 
و مسئول بسیج دانشجویی دانش��گاه آزاد نجف آباد 
برای ارزیابی های اولیه به منطقه زلزله زده رفته بودند، 
گفت: » پس از بررسی وضعیت و میزان خسارت زلزله 
و نیاز به حضور جهادگران در منطقه ، اقدامات الزم را 

انجام دادیم.
علی كریمی افزود: »عالوه بر جهادگران دانشگاه های 
یاسوج و سمیرم، نیاز به گروه های جهادی دیگر بود و 
ما هم مثل دیگر دانشگاه های بزرگ نیرو های جهادگر 
را به مناطق زلزله زده اعزام كردیم. پس از بررسی نوع و 
میزان خسارت  ها تیم های تخصصی را اعزام كردیم كه 
همچنان در منطقه مستقر هستند. اصل آسیب متوجه 
خود شهر سی سخت است، البته این خسارت به صورت 
تخریب كامل منازل نبوده، بلک��ه در اكثر واحدهای 
مسکونی با ترک خوردگی دیوار خانه یا حیاط روبه رو 
هس��تیم، با این حال منازل عماًل از حیث مهندسی 
و ایمنی قابل سکونت نیس��تند، به همین دلیل نیاز 
داریم دستگاه  ها و گروه های جهادی در ابتدا در حوزه 

آواربرداری و خاكبرداری وارد عمل شوند.«
 موکب های دانشجویی برپاست

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی اصفهان 
با بیان اینکه بعد از اتمام خاكب��رداری باید در حوزه 
ساخت وساز وارد عمل شویم، اظهار داشت: »گروه های 
جهادی با توجه به شرایط موجود در حوزه راه اندازی 
موك��ب و تأمین غذای گرم فعالی��ت می كنند تا بعد 
بتوانیم ب��رای مرحل��ه دوم كه همان آوارب��رداری و 
ساخت وساز خواهد بود، اقدام به سازماندهی گروه های 
جهادی دانشجویی كنیم. در زلزله سی سخت برعکس 
زلزله كرمانشاه كه به دلیل تلفات انسانی و زیر آوار بودن 
وسایل مردم، نیاز به اعزام سریع گروه های جهادی بود، 

چنین شرایطی را نداشتیم.«
وی با تأكید بر اینکه جز یکی دو مورد، س��قف هیچ 
خانه ای تخریب نشده اس��ت، اظهار داشت: »عمده 
مشکل مردم این منطقه قطعی برق و گاز تا جمعه بوده 
كه با هماهنگی های دستگاه های متولی این مشکل 
نیز برطرف شده اس��ت. از طرف دیگر در حال حاضر 
یک موكب در منطقه راه اندازی شده و قرار به توزیع 
روزانه 3 تا ۴هزار پرس غذاس��ت؛ البته طی روزهای 
آینده تعداد موكب  ها به سه تا چهار هم افزایش خواهد 
یافت و تأمین غذای گرم هم تا زمانی كه ش��رایط به 

وضعیت عادی برسد ادامه دارد.«
كریمی با اشاره به اقدامات گروه های جهادی مستقر 
در منطقه برای پیش��گیری از ش��یوع بیماری كرونا 
تصریح كرد: »در حوزه كرونا اقدام ویژه ای رخ نداده، 
اما مسئله مهم این است كه در هیچ نقطه ای از مناطق 
زلزله زده ش��اهد تجمع جمعیت نبوده ایم و با مردم 
صبوری روبه رو هستیم، همین مس��ئله باعث  شده 
نگرانی خاص��ی از بابت رعایت نک��ردن پروتکل  ها و 
احتمال ش��یوع بیماری در این منطقه وجود نداشته 
باشد و این مسئله بس��یار مهمی در چنین شرایطی 

به شمار می رود.«
 تخریب 70 درصدی روستاها

رئیس بسیج دانشجویی كهگیلویه و بویراحمد هم با 
بیان اینکه دانشجویان بسیجی دست از مطالبه گری 
بر نمی دارند و این روند تحت تأثیر برخی هیاهو ها قرار 
نمی گیرد، به خبرگزاری تسنیم گفت: »هرگز اجازه 
نمی دهیم رون��د مطالبه گری دانش��جویان متوقف 

شود.«
مسعود پرهیزگار با اشاره به حضور گروه های جهادی 
در مناطق زلزله زده افزود:  »در حال حاضر جهادگران 
برای كمک رسانی به مردم در مناطق زلزله زده حضور 

دارند.«
مس��ئول بس��یج دانش��جویی اس��تان كهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه عالوه بر خس��ارات زیادی كه 
به ساختمان  ها و ابنیه در این مناطق وارد كرد، موجب 
مصدوم ش��دن تعدادی از شهروندان ش��د، تصریح 
كرد: »این زلزله شدید در شهرس��تان های مارگون، 
دهدشت، گچساران و سایر شهرستان های استان نیز 
احساس شد. به خاطر شرایط به وجود آمده در ابتدا 
آمار دقیقی از خسارت وارده شده به دست نیامد، اما 
اكنون مشخص شده كه تقریباً ۷۰درصد روستاهای 

منطقه تخریب شده اند.«

 6 گروه جهادی از دانشگاه های یاسوج
مس��عود پرهیزگار در ادامه خاطر نشان كرد: »طبق 
گفته فرماندار شهرستان دنا حدود 6۰ درصد خانه های 
سی سخت دچار آسیب های جزیی و كلی شده است. 
در حال حاضر س��پاه، گروه های جهادی و نیرو های 
امدادی برای كمک رسانی به مردم مناطق زلزله زده 
مس��تقر هس��تند و با احداث چادر ب��ه مردمانی كه 

خانه های شان تخریب شده، اسکان داده اند.«
وی تصریح كرد: »در حال حاضر چندین گروه جهادی 
برای كمک رس��انی به مردم مناطق زلزله زده حضور 
دارند و همچنین پنج گروه دیگر برای شناس��ایی و 
ارزیابی ای��ن منطقه اعالم آمادگ��ی كرده اند. اكنون 
۴۲ سال از عمر با بركت انقالب اسالمی می گذرد و در 
این سال  ها دشمن همواره درصدد وارد كردن ضربه و 
تضعیف نظام جمهوری اسالمی و انقالب بوده است.«

مسئول بسیج دانشجویی استان كهگیلویه و بویراحمد 
بیان كرد: »بسیج دانش��جویی از دو اصطالح بسیج 
و دانشجو تشکیل ش��ده و بسیج برخاس��ته از بطن 
مردم است و خود را یک نهاد مردمی  و در كنار مردم 

می داند.«
 سایر دانشجویان جهادی هم در راهند

مس��ئول گروه دانش��جویان جهادگر دانشگاه تهران 
هم گفت: »نخس��تین گروه جهادی دانشگاه تهران 
به نام شهید چمران شامل گروه جهادی بسیج علوم 
اجتماعی این دانشگاه به مناطق زلزله زده سی سخت 

اعزام شدند.«
محمد رضا راسک در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: »با 
هدف كمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله سی سخت 
این گ��روه اعزام ش��د. این گروه جهادی ش��امل ۵۰ 
دانشجوی بسیجی است كه در سی سخت همچنان 
مستقر هس��تند. مدت اعزام و حضور این افراد برای 
خدمت ب��ه مناطق زلزل��ه زده سی س��خت هم قابل 

تمدید است.«
وی ادامه داد: »در راستای كمک به مناطق زلزله زده 
عالوه بر اعزام این گروه جهادی توسط بسیج دانشگاه 
تهران خی��ل عظیم��ی از كمک ها از قبی��ل چادر و 
پالستیک برای روزهای س��رد و برفی، آب معدنی و 
بسته غذایی بحران به این مناطق ارسال شده است. 
بسته های غذایی در نظر گرفته ش��ده حدود 3 هزار 
بسته است كه حاوی ضروریات زلزله زدگان در مواقع 

بحران است.«
مس��ئول گروه دانش��جویان جهادگر دانشگاه تهران 
ابراز داش��ت: »این گروه جهادی با انع��کاس وقایع و 
محرومیت های اس��تان ب��ه ویژه دنا ش��رایط حضور 
مابقی گروه های جهادی را برای بازسازی این منطقه 

زلزله زده فراهم می كنند.«
پیش از ای��ن، همین دانش��جویان مؤم��ن، نخبه و 
جهادگر كهگیلویه و بویراحمدی دانشگاه تهران در 
حركتی خودجوش، خیرخواهان��ه و ایثارگرایانه در 
بحران بیماری كرونا همگام با سایر گروه های مردمی 
عالوه بر تولید و تأمین ماسک و سایر اقالم بهداشتی 
مورد نیاز برای كادر بهداشت و درمان در سطح استان 
و بیمارستان ها اقدام به جمع آوری و توزیع كمک های 
مؤمنانه و بسته های معیشتی میان محرومان و افراد 
كم بضاعت كرده اند. زلزل��ه در فاصله ۱۰ كیلومتری 
سی سخت در كهگیلویه و بویراحمد ، ۱۹كیلومتری 
كمه در استان اصفهان و ۲۴ كیلومتری یاسوج مركز 
استان كهگیلویه و بویراحمد رخ داده بود. گفتنی است 
۱۲فروردین سال ۹۷ نیز زمین لرزه ۵/6 ریشتری در 
شهرهای سی سخت و یاسوج خس��اراتی به بار آورد. 
سی س��خت با ۷ هزار نفر جمعیت در 3۵ كیلومتری 

غرب یاسوج قرار دارد.
 کارهای عمرانی دانشجویان در نوروز

مس��ئول جهادس��ازندگی بس��یج دانش��جویی هم 
درباره حضور گروه های جهادی در مناطق زلزله زده 
سی س��خت به خبرگزاری بس��یج دانشجویی گفت: 
»دانشجویان دانشگاه های كهگیلویه  و بویراحمد در 
این مناطق مستقر ش��ده اند و بعد از آنها تیم  هایی از 
دانش��گاه های اصفهان و اس��تان فارس نیز به عنوان 
نیروهای كمکی از پنج  ش��نبه به منطق��ه رفته اند تا 
كارهای مربوط به شناسایی و ارزیابی را انجام  دهند. 
البته طبق برآوردهای اولیه نیاز اصلی مردم به اسکان 
اولیه است و قطعاً بعد از ثبات در منطقه گروه جهادی 

در حوزه ساخت وساز نیز وارد عمل خواهند شد.«
صادق مفرد ادامه داد: »طبیعتاً موج اصلی كمک رسانی 
به مناطق زلزل��ه زده مربوط به حض��ور نیرو ها برای 
كارهای عمرانی اس��ت كه این مهم نیز به ایام نوروز 
موكول خواهد شد. با توجه به شرایط كرونایی قصد 
نداری��م در این مناطق با ازدح��ام گروه های جهادی 
روبه رو باشیم، به همین دلیل حضور نیرو ها صرفاً در 

حد مورد نیاز خواهد بود.«
مسئول جهادسازندگی بسیج دانشجویی تصریح كرد: 
»با توجه به شرایط موجود، همین میزان نیرو هایی كه 
از دانشگاه های اصفهان و شهرهای همجوار در منطقه 
حضور دارند برای پیش��برد كار ها كفایت می كند و 
نیازی به اعزام نیروهای بیشتر در حال حاضر نیست، 
اما قطعاً زمانی كه بحث ساخت وساز منازل زلزله زده 
آغاز ش��ود، از ظرفیت گروه های جهادی استان های 
همجوار نیز بهره خواهیم برد؛ چراكه در آن زمان دیگر 

نمی توان به حضور چند گروه اكتفا كرد.«
 ارسال و جمع آوری کمک های مردمی توسط 

دانشجویان
مفرد با بیان اینکه هنوز از لحاظ پس لرزه نگرانی  هایی 
وجود دارد، گفت: »شرایط ایمنی برای تداوم حضور 
در منازل پایین است و به همین دلیل نیاز به اسکان 
مردم وجود دارد. خوش��بختانه تعدادی پتو و وسایل 
گرمایشی  از استان های اصفهان و فارس جمع آوری و 
ارسال شده است و قطعاً بعد از ارزیابی دقیق گروه های 
دانشجویی مستقر در منطقه در سطح ملی نیز اقدام 
به جمع آوری كمک های مردمی و ارسال آنها خواهیم 
كرد. البته س��تاد اجرایی فرمان امام و بنیاد بركت و 
بنیاد مستضعفین وارد عمل ش��ده و در حال تأمین 
اقالم مورد نیاز هستند، اما حتماً بعد از برآورد نهایی 
اقدام به اعالم فراخوان خواهیم كرد.« وی خاطر نشان 
كرد: »اصل اتفاقی كه باید در مناطق زلزله زده رخ دهد، 
در ایام عید انجام می شود، هر چند مدت زمان زیادی 
نیز به فرا رسیدن ایام نوروز نمانده، اما اگر استانداری 
و فرمانداری منطقه زودتر در حوزه ساخت وساز وارد 
شوند و وضعیت تعیین تکلیف شود، قطعاً ایام نوروز 

بحث جهاد سازندگی را خواهیم داشت.«
گفتنی است ارزیابی گروه های پیش روی دانشجویی 
در شهر سی سخت و حتی روستاهای اطراف به طور 
كامل تمام شده اس��ت و در ش��رایط فعلی تنها باید 
دستگاه های متولی به س��رعت برای آواربرداری وارد 
عمل شده تا دانش��جویان بتوانند  در مرحله بعد كار 
مرمت س��اختمان  ها را با حض��ور گروه های جهادی 

دنبال كنند.

تالشسختدانشجویانجهادیدر»سیسخت«
دانشجویان بسیجی این بار هم به صورت خودجوش به یاری زلزله زدگان شتافتند

 دکترایوب توکلیان* 
جریان سازی به معنای این اس��ت كه وقتی یک موضوع به عنوان 
راهبرد اساس��ی و ضرورت كش��ور ش��ناخته ش��د، تشکل های 
دانشجویی نسبت به آن اصرار بورزند، تأكید مکرر داشته باشند، 
مطالبه گری كنند و از تریبون های مختل��ف آن را مطرح كنند تا 
برای همه جا بیفتد كه این موضوع بسیار مهم است و باید جدی 
گرفته شود. در واقع گفتمان س��ازی همین است؛ مثاًل زمانی كه 
به عنوان یک راهبرد معلوم می ش��ود كه حمایت از كاالی ایرانی 
یک اصل ض��روری و كلیدی برای غلبه بر مش��کالت اقتصادی و 
نجات كشور شناخته شده است، آنقدر بر آن تأكید، مطرح و تبیین 
بش��ود كه برای همه كاماًل جا بیفتد. حال در موضوعات مختلف 
فرهنگی - سیاسی و اقتصادی ، دانشجویان می توانند و البته باید 
بتوانند گفتمان سازی كنند و ذهن دانشجویان و استادان را متوجه 
این موضوع كنند. مقام معظم رهبری می فرمایند: توصیه بنده به 
برادران و خواهران مؤمن و مس��لمانمان این است كه در مسائل 
اساسی دنیای اسالم، مس��ائل حیاتی دنیای اس��الم باید صریح 
باش��یم؛ اگر صریح بودیم، می توانیم در عالم جریان سازی كنیم. 
ما نیاز داریم به اینکه در بین افکار عمومی جهان و افکار نخبگان 

جهان، جریان س��ازی كنیم، حقایقی وج��ود دارد، این حقایق را 
همگانی كنیم ، روی افکار عمومی مردم عالم اثر بگذاریم. نگذارید 
شما را ندیده بگیرند و با توطئه سکوت، مسائل مهم دنیای اسالم را 
محو كنند و زیر بار جنجال مسائل فرعی و مسائل دروغین، مسائل 
اصلی دنیای اسالم از نظر افکار عمومی جهان نادیده گرفته بشود. 
نباید اجازه داد كه این امپراتوری خطرناک و سهمگین تبلیغاتی 
غرب كه عمدتاً دست صهیونیست هاست، این مسائل مهم دنیای 

اسالم را ندیده بگیرد.
پرهیز از كارهای نمایش��ی و تبلیغاتی و سطحی اینکه یک حزب 
سیاس��ی یا كاندیدای انتخاباتی برای مردم حرف های شعارگونه 
و تبلیغاتی بزند و یا مس��ئولی برای حفظ سمت خود مدام آمار و 
گزارش های كاذب و غیرواقعی كاری بدهد، شاید چندان عجیب 
به نظر نرسد، اما عجیب آنجاس��ت كه تشکل های دانشجویی كه 
نه برای می��ز و صندلی ق��درت رقابت می كنند و نه ب��رای رأی و 
كرس��ی های ریاس��ت ، روی به گزارش های آماری و فعالیت های 
نمایشی بیاورند كه عموماً بسیار سطحی و بی فایده هستند. یکی 
از ناپسند  ترین و غیرقابل توجیه  ترین اتفاقات و رفتار های جنبش 
دانشجویی همین كارهای نمایشی و بی فایده است كه صرفاَ برای 

خودنمایی یا جلب توجه به كار می روند و خاصیتی جز اتالف وقت 
و پول و انرژی اعضا ندارند. البته برای اف��رادی كه با این نیت كار 
می كنند، ممکن است در كوتاه مدت اسم و رسمی به همراه داشته 
باشد، ولی در دراز مدت قطعاً رسوایی و طرد شدن را در پی خواهد 
داشت؛ ضمن اینکه دانش��جویان هم به خوبی متوجه رفتارهای 
اغراق  آمیز و خودنمایی این قبیل افراد می شوند و این دسته افراد 
كاًل محبوبیت چندانی بین دانشجویان ندارند. مقام معظم رهبری 
می فرمایند: »لیکن كارهای نمایش��ی، نه گره از كار دانش��جو باز 
می كند و نه گره از كار كش��ور. باید هر چ��ه می توانیم از كارهای 
ظاهری و سطحی و نمایشی و شعاری كم كنیم و توجه مان را به 

كارهای  بنیانی، اصلی، حقیقی و پیشبرنده بیشتر كنیم.«
 پیون��د ب��ا جامع��ه و م��ردم و درک مش��کالت 

م��ردم و دانش��جویان 
فعاالن دانش��جویی باید به مس��ائلی بپردازند كه دغدغه اصلی و 
نیاز اصلی جامعه و دانشگاه است. اگر هدفگیری ها اشتباه باشد و 
به جای پرداختن به موضوعاتی كه در اولویت دانشجویان و جامعه 
هستند، به مسائل حاشیه ای و درجه چندم و غیرضروری بپردازند، 
با شکست مواجه خواهند شد. در واقع تشکل های دانشجویی باید 

به گونه ای رفتار كنند كه دانش��جویان با آنها احس��اس غریبگی 
نکنند و آنها را از خودشان بدانند و باور كنند كه این عده دغدغه 
آنها را دارند. الزمه این كار این است كه فعاالن دانشجویی در بین 
دانشجویان باشند، خود را تافته جدا بافته ندانند ، ارتباط مستمر 
با آنها داشته باشند و ترجیحاً زندگی شان هم بین دانشجویان در 
خوابگاه باش��د. اینگونه در كف دانشگاه از مس��ائل و دغدغه های 
ریز و درش��ت دانش��جویان خبر دارند و تحلیل ه��ای دقیق تری 
نسبت به مسائل دانشگاه دارند و نتیجه بهتری خواهند گرفت. از 
طرفی جنبش دانشجویی باید نسبت به مسائل مردم و جامعه هم 
احساس مسئولیت كند و زبان گویای مردم و بخصوص توده های 
مستضعف باشد. اگر دانش��جویان رابطه خود را با جامعه و مردم 
منفک كنند و نتوانند زبان مشتركی با آنها بیابند و در واقع نتوانند 
درد مردم را بفهمند و برای آن فریاد بزنند، هرگز برای مردم گروه 
مرجع و قابل تحسین نخواهند بود و تبدیل می شوند به گروه های 
فانتزی و كالس��یک كه حرف و عمل و مواضع شان هیچ فایده ای 

برای مردم ندارد.
*دبیرکل اسبق اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 
کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه 
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   يادداشت

از ته�ران ه�م دانش�جویان 
دانشگاه تهران پیشتاز اعزام 
ب�ه منطق�ه زلزل�ه زده بودند. 
گروه جه�ادی ش�هیدچمران 
دانش�گاه ته�ران، نخس�تین 
گروه جهادی بود که از بس�یج 
دانش�کده علوم اجتماعی این 
دانش�گاه به مناطق زلزله زده 
ش�دند اع�زام  سی س�خت 


