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نااميدي راه نجات نيست
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
گي��ان، اولي��ن ش��ماره  نش��ريه 
دانش��جويي »صداتيو« را منتشر 
كردند.  در اين ش��ماره از نش��ريه 
دانشجويي با توجه به شيوع بيماري 
كرونا در اي��ران و جهان و اجبار در 
قرنطينه ش��دن م��ردم جوامع و 
تأثيرات اين قرنطينه بر روح و روان 
آنها، در خصوص نا اميدي مطالبي جمع آوري شده و با توجه به 
اينكه شماره اول اين نشريه است، در خصوص هدف و رسالت 
اين نشريه توسط هيئت تحريريه اين نشريه نيز يادداشت هايي 

نوشته شده است. 
 ------------------------------------------------

كرونا و ديوار تحريم ها
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
گلس��تان، اولين ش��ماره  نش��ريه 

دانشجويي »ريحانه« منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي به 
بررسي بيانات رهبري درباره  شيوع 
ويروس كرونا و مديريت رواني ايشان 
نس��بت به اين بح��ران پرداخته اند 
و در ادام��ه نيز به تكريم و تش��ريح 
فعاليت هاي جهادي طي بازه زماني گذشته و كمك هاي مردمي 
به اقشار ضعيف توسط گروه جهادي اين بسيج دانشجويي و ديگر 
گروه هاي جهادي اش��اره كرده اند.  معرفي يكي از پيشكسوتان 
عرصه جهادگري و تحليل تأثير تحريم ها بر شيوع و نحوه درمان 

بيماري كرونا در ايران از جمله مطالب مهم آن است. 
------------------------------------------------

پرستاران جان بر كف
انجمن اسامي دانشجويان دانشگاه 
صنعتي امير كبير، شماره ۲۵ نشريه 

دانشجويي »صدا« را منتشر كرد. 
در اين ش��ماره از نشريه دانشجويي 
كه تخصصي در حوزه زنان فعاليت 
مي كند، درباره  پرستاران زحمتكش 
كه در ايام ش��يوع بيم��اري كرونا از 
جان مايه گذاشته اند، خواهيد خواند.  
خشونت خانگي، الگوي صحيح كودكان ايراني و مادران شهيد از 

جمله مطالب مهم اين نشريه است. 
 ------------------------------------------------

اصول مجلس مردمي و انقالبي
به همت بس��يج دانشجويي دانشگاه 
امام صادق )ع(، شماره ۱۷۴ نشريه 
دانشجويي»فتح« منتشر شد.  در اين 
شماره از نشريه دانشجويي با توجه به 
سپري ش��دن انتخابات ۹۸ مجلس 
شوراي اس��امي و پايان كار مجلس 
دهم، در  خصوص اصول و رسالت يك 
مجلس انقابي و مردمي گزارش هايي 
نوشته شده و درباره  اولويت هاي مجلس آينده برای حل مشكات 

كشور مانند مسائل اقتصادي نكاتي را بررسي كرده  است. 

لبيك اساتيد بسيجي
 به قوه قضائيه

آمادگي 2 هزار و 600 استاد دانشگاه آزاد براي كمك به قوه قضاييه 
در مبارزه با فس�اد طي نامه اي به حجت االسالم رئيسي، رئيس 
دس�تگاه قضا، براي كمك به قوه قضاييه در برای تحقق بيشتر، 
عميق تر و بهتر عدالت در جامعه و مبارزه با فس�اد اعالم ش�د. 
اين اساتيد در نامه اي با بيان اينكه پيچيدگي هاي مديريت جامعه 
در جهان امروز و مشكات روزافزون در دهه هاي گذشته جمهوري 
اسامي، جلوه هايي از عدالت گس��تري را براي مردم عزيز و شريف 
ايران روشن ساخت، نوش��تند: » اما حجم مطالبات مردم، نياز هاي 
زمان��ه و پيچيدگي فرآيند ه��اي قانون گريزي و ظلم ه��اي مالي و 
جلوه هاي مختلف فساد باعث شد اين زحمات كمتر به چشم بياد.  
آنچه بيش از همه دل هاي مردم انقابي و شهيد داده براي اين نظام 
را خوش��حال خواهد كرد، توجه عميق به عدالت ساختاري در كنار 
برخورد محكم و انقابي با مفسدان و انواع فساد است. ناديده گرفتن 
هر يك از اين دو ركن مهم باعث موقتي شدن تاش ها براي استقرار 
عدالت علوي و دلسردي اميدواران خواهد شد. همانطور كه برخورد 
با زمين خواران همراه با پيگيري مستمر اجرايي و نهايي شدن طرح 
كاداستر باعث كاهش شديد انواع ظلم هايي خواهد شد كه در زمينه 

زمين، ملك و انفال رخ مي دهد.«
بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسامي در اين نامه اظهار اميدوار كرد كه 
» تقارن دوران تحول در قوه قضاييه، با آغاز گام دوم انقاب اسامي 
و رويكرد جدي قوه قضاييه نسبت به اصاح قوانين و مقررات قضايي 
كش��ور، نظارت و اعمال قانون باعث ايجاد »عدالت س��اختاري« و 

كاهش »ظلم و فساد« در كشور شود.«
اساتيد بسيجي در اين نامه تأكيد كردند: »به مشاركت طلبيدن همه 
فعاالن عرصه خدمات حقوقي و قضايي، بهره گيري از تجارب گذشته 
و استفاده از مشاركت جمعي نخبگان حقوقي، باعث اصاح قوانين و 
مقررات حقوقي و قضايي، آيين نامه ها و تعرفه هاي مختلف خواهد شد. 
الكترونيكي كردن فرآيند ها بر مبناي تكري��م ارباب رجوع و كاهش 
مراجعه حضوري و استهاكي، خود به خود باعث كاهش نارضايتي ها و 
تسريع در فرآيند دادرسي خواهد شد. اطاله دادرسي مشكل قديمي قوه 
است و آه مردم از آن بلند است. اكنون با ابزار هاي جديد، اميد شفافيت 
بيشتر فرآيند ها و افزايش س��واد حقوقي جامعه و كاهش هزينه هاي 
كلي خواهد شد. استفاده از رسانه ملي به مثابه دانشگاه عمومي را در 

پيشگيري از جرائم و جرم زدايي بايد جدي تر گرفته شود.«
اس��اتيد دانش��گاه آزاد حق الزحم��ه وكال��ت و كارشناس��ي، 
دستورالعمل هاي كرامت، س��اماندهي زمان و فرآيند كارشناسي، 
سازماندهي وضعيت شهادت، اعطاي گسترده مرخصي به زندانيان 
و حركت پرشتاب به سمت دادرسي الكترونيك را مهم و از مصاديق 

حق مردم دانستند كه بايد توجه بيشتري به آن شود. 

گشت نشريات

تابلو اعالنات

 افزايش مطالبات دانشجويي از قوه
اگرچه همه مسئوالن در نظام موظف به اجراي عدالت 
هستند، اما دستگاه قضايي نقش و جايگاهي واالتر دارد 
كه همين موجب توجه ويژه دانشجويان به دستگاه قضا 
شده است.  به طور كلي اكثر مقامات امنيتي و قضايي 
در جوامع مختلف تاش زيادي نمي كنند كه خود را در 
مقابل افكار عمومي قرار دهند و بيشتر مديران مياني يا 
معاونين چنين بخش هايي پاسخگوي رسانه ها و افكار 
عمومي هستند.  جديت در برگزاري دادگاه هاي مفسدان 
اقتصادي و رسيدگي جدي دادسرا به پرونده هاي كان 
مفاسد اقتصادي در كنار پرونده هاي مربوط به حوزه هاي 
اجتماعي و امنيتي، زمينه اي را فراهم كرده تا انبوهي از 
مطالبات و درخواست هاي دانشجويي از حجت االسام 

رئيسي افزايش يابد. 
 طرحي كه هنوز اجرايي نشده

بعد از انتصاب حجت االسام رئيسي به رياست قوه قضاييه 
اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان مستقل نامه 
مبسوطي را به اين دستگاه نوشت كه طي آن بسياري 
از مشكات قوه قضاييه از جمله مس��ئله اطاع رساني 
را كه يكي از ضعف ه��اي بزرگ دس��تگاه قضايي بود، 

متذكر شدند. 
اكنون اين ضعف تا حدودي برطرف شده است. همچنين 
رئيس قوه قضاييه تاش كرده بيشتر با رسانه ها ارتباط 
داشته و سخنگوي اين دستگاه نيز حواشي كمتري را 
دارد و مسائل غيرمرتبط با قوه قضاييه و سياست زدگي را 

كنار گذاشته كه اين اقدامات مثبتي به شمار مي رود. 
طرحي كه دانشجويان در نامه به دستگاه قضا پيشنهاد 
كرده بودند، استفاده از يك ظرفيت جوان نخبه رسانه اي 
بود كه هنوز اجرايي  نش��ده و قوه قضايي��ه گاهي دچار 
مشكاتي در اطاع رساني مي ش��ود يا به راحتي تحت 
هجمه هاي مختلف رس��انه اي و سياسي قرار مي گيرد. 
اتفاقي كه موجب مي شود دشمنان نظام مردم را نسبت به 
عملكرد ضدفساد و ضدتبعيض اين دستگاه نااميد كنند. 
حل اين مسئله همچنان از مطالبات دانشجويان دلسوز 

از دستگاه قضاست.  سال گذشته جنبش هاي دانشجويي 
دو ديدار با رئيس دستگاه قضا داشتند كه متأسفانه در 
هفته گذشته)هفته قوه قضاييه( تبديل به سومين ديدار 
نشد.  تحليل محتواي نظرات و پيشنهادات نمايندگان 
تشكل هاي مختلف دانشجويي در ديدار با رئيس دستگاه 
قضا نكات مهمي را نشان مي دهد. مهم ترين موضوعات 
مطرح شده از سوي دانشجويان، مفاهيمي نظير عدالت 
گستري، توجه به آزادي هاي مشروع، تحول گرايي در 
قوه قضاييه، حضور زنان در مناصب قضايي، فسادستيزي 

و ايجاد شفافيت بوده است. 
 دانشجوي جوان موتور تحوالت بزرگ

فارغ از زمان و مكان ديدارهاي دانش��جويان با مقامات 
دستگاه قضايي؛ خدش��ه اي به اصل بحث دانشجويان 
وارد نمي شود. دانشجوي ايراني همواره آرمان گرا بوده 
و در راس��تاي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب 

حركت مي كند. 
يكي از برنامه ه��اي اصلي قوه قضايي��ه در دوره جديد، 
اجرايي شدن سند تحول قضايي در بستر گام دوم انقاب 
اس��ت. همواره چنين بوده كه انديشه تحول را مازم با 
روحيه جواني مي ديدند. قش��ر دانشجوي جوان موتوِر 

حركِت تحوالِت بزرگ است. 
بر همين اس��اس، مقام معظم رهبري نيز در منش��ور 
عملكردي قوه قضاييه در دوره جديد بر استفاده از جوانان 
صالح و كارآمد تأكيد ويژه اي داش��تند و در اين زمينه، 
انتصاباتي هم انجام شده است، اما اين ارتباط نبايد صرفاً 
استفاده از چند جوان به عنوان كارمند قوه قضاييه با حالت 
نمادين باشد. آنچه الزم است مورد توجه باشد، استفاده 
از فكر تحول خواه جريان دانش��جويي براي اس��تفاده 
مناس��ب جهت بهبود كيفيت قوه قضايي��ه و افزايش 

كارآمدي آن است. 
 اعتراض به انحصار

يكي از جدي ترين و قديمي ترين مطالبات دانشجويان از 
دستگاه قضا شهريور سال قبل در نامه دانشجويان تهران 
به رئيس قوه قضاييه مطرح ش��د. دانش��جويان انجمن 

اسامي مس��تقل دانشكده حقوق دانش��گاه تهران در 
نامه اي به رئيس قوه قضاييه نسبت به انحصار در وكالت 

اعتراض كردند. 
يكي از حقوق اساس��ي مردم كه طبق »اصول ۳۴ و 
۳۵ قانون اساسي« دس��تگاه قضايي موظف به احيا 
و اجراي آن اس��ت، »حق دسترسي به وكيل« است. 
متأسفانه، كانون هاي وكاي دادگستري طي ساليان 
گذشته، به  واسطه اختيارات حاكميتي و نفوذ سياسي 
خود مانع از اصاح رويه جذب وكيل شده كه نتيجه 
آن تضييع حق دسترس��ي مردم به وكيل و خدمات 
حقوقي بوده اس��ت. لذا در اين راس��تا دانش��جويان 
حقوقي انجمن اسامي مستقل دانشگاه تهران طي 
نامه اي از اين عملكرد گايه كردند و خواستار اصاح 

اين رويه شده اند. 
 بال فرشته عدالت يا خصومت؟

دانش��جويان در نامه خود با صراحت تأكيد كرده بودند 
كه » انحصار در بازار وكالت در حالي است كه كارگران، 
معلمان، كشاورزان و بس��ياري از اقشار كمتر برخوردار 
كشور به دليل محروميت از همين خدمات ابتدايي براي 
تحقق دادرس��ي عادالنه، در دفاع از حق خود ناتوانند. 
اين زيبنده نظام اس��امي نيس��ت كه صداي كسي به 
دادخواهي بلند شود، اما دادرس��ي نداشته باشد. بنا بر 
برخي اظهارات، بيش از ۹۰ درصد از مراجعه كنندگان به 
دادگاه ها توانايي مالي تحصيل وكيل براي دفاع از حقوق 
خود در دادگاه را ندارند. امروز ش��اهديم كه اعتراضات 
كارگران مستضعف هفت تپه تا جايي پيش مي رود كه 
دو تن از آنها اقدام به خودكشي مي كنند، اما وكا حاضر 
به پيگيري حقوق ازدست  رفته آنان نمي شوند. وكالت 
چگونه بايد در اين كش��ور به نام »بال فرشته عدالت« 
نامگذاري ش��ود، درحالي كه صدايي ب��راي حمايت از 

محرومان ندارد...؟!«
 گفتمان غالب در دانشگاه ها

رئيس قوه قضاييه در آخرين ديدارش با دانش��جويان با 
تأكيد بر اينكه مطالبه از مس��ئوالن بايد به عنوان يك 

نعمت و ثروت تلقي شود، گفت: »هرگز نبايد از مطالبات 
دانش��جويي به عنوان يك مشكل ياد ش��ود، بلكه بيان 
دغدغه ها و مشكات و لس��ان مردم بودن يك نعمت و 
فرصت است. دانشجويان در جريان جنبش دانشجويي 
قب��ل از پيروزي انقاب اس��امي و در دف��اع از انقاب 
اسامي و هشت س��ال جنگ تحميلي نقش خود را به 
موذنان و كساني كه آرمان خواه و عدالت خواه هستند، 
ايفا كردند و مانند برخي از تاش گران و س��خنرانان به 
دنبال كسب قدرت و نام و نش��ان نيستند، بلكه دنبال 
تحقق يافتن آرمان هاي بلندي هستند كه اين امر، امر 

مباركي است.« 
رئيسي با تأكيد بر اينكه البته بنده با دانشجويان دانشگاه 
بي ارتباط نيستم و با اطاعيه هاي عزيزان كه در مواقع 
مختلف صادر مي شود و از طرف دفتر نمايندگي ولي فقيه 
در دانشگاه ها براي بنده ارسال مي شود، آگاهي مي يابم، 
افزود: »البته شايد اين اطاعيه ها براي مديران ديگر نيز 
ارسال شود، بنده اين مواضع، ديدگاه و نظرات و دغدغه ها 
را با دقت مي خوانم و از بعضي از دغدغه ها كه ممكن است 
در رسانه ها مطرح نشود، اما دغدغه جوانان و دانشجويان 
است خودم را موظف مي دانم، مطلع شوم؛ چراكه اطاع 

ما مسئوالن از اين موارد ضرورت دارد.« 
 هيچگون��ه بي قانوني، هيچ دور زدن قان��ون و تخلف از 
قانون را هيچ كس در هيچ جايگاهي به خود اجازه ندهد 
و احس��اس ش��ود كه امروز بي قانوني يك امر ناپسند و 
ضدارزش اس��ت، لذا امروز اجراي عدالت يكي از نكات 
محوري است و در اين رابطه گفتمان غالب در دانشگاه ها 

بايد اجراي عدالت باشد. 
 دانشجو بايد سياسي - اجتماعي باشد

رئي��س قوه قضاييه با اش��اره ب��ه جريان��ات كارگري و 
دانش��جويي در كش��ور و تحت تأثير قرار گرفتن آن با 
جرم سياسي و امنيتي گفت: »ما بين اين مسائل فرق 
مي گذاريم. البته مقام معظم رهبري چند سال قبل هم 
فرمودند من از دانشگاه گله دارم. رهبري عنوان داشتند: 
چرا برخي مي خواهند دانشجو و دانشگاه سياسي نباشد؟ 

مطالبه گري اخير دانشجويان از قوه  قضاييه در چهار دهه اخير بي سابقه بوده است

دانشجويان دنبال قدرت و نام نيستند
از زم�ان روي كار آمدن حجت االس�الم رئيس�ي پيوند تش�كل هاي 
دانش�جويي و دس�تگاه قضا به نحو چشمگيري رش�د داشته است.  
نزديكي دستگاه قضا و دانشجويان نخس�تين بار به طور جدي از روز 

دانش�جوي س�ال گذش�ته رقم خورد. حضور حجت االسالم رئيسي 
به عنوان رئيس قوه قضاييه در روز 16 آذر در دانشگاه تهران، يك رويداد 
كم س�ابقه در طول چهار دهه بود. تا پيش از اين، رؤساي قوه قضاييه 

بيشتر در محافل رسمي و اداري بخشي از مطالبات عمومي را پاسخگو 
بودند، ولي قرار گرفتن در برابر موج مطالبات گسترده دانشجويي در 
روز 16 آذر، موضوعي است كه كمتر مسئولي ريسك آن را مي پذيرد. 

عليرضا سزاوار

پرونده
دانشجو بايد سياسي - اجتماعي باشد. سياسي يعني مطالبه دانشجويي

عضو فان گروه و فان دس��ته سياسي باشد، خير! 
سياسي بودن دانشجو بدين منظور است كه جامعه را 
بشناسد و نياز جامعه را بداند و متناسب با نياز جامعه 

حرف بزند و رفع نياز كند.« 
رئيس دس��تگاه قضا تصريح كرد: »به اعتقاده بنده 
مهم ترين سياسيون ما شهداي عاليقدر دانشجويي 
ما هستند، شهداي دانشجويي ما نياز جامعه را خوب 
شناختند و حاضر شدند خطر كنند و جانشان را در 
اين امور بگذارند؛ بنابراين اين دانش��جوي سياسي 
است. دانشجوي سياسي اين نيست كه با حرف هاي 
روشنفكرانه جامعه را به فرهنگ، اخاق و راه غربي 
گرايش دهد. دانشجوي سياسي دانشجويي است كه 
جامعه را بشناس��د و بتواند بر اساس نياز و خواست 

جامعه حركت كند.« 
 درخواست  جامعه اسالمي دانشجويان

به تازگي نيز اتحاديه جامعه اسامي دانشجويان از 
رئيس قوه قضاييه درخواست كرد، گزارش مجازات 
متخلفان ارز دولتي به مردم اعام شود. اين اتحاديه 
دانش��جويي در نامه اي به حجت االس��ام رئيسي، 
خواستار مجازات متخلفان، اعام شده در گزارش 

تفريغ بودجه شدند. 
در بخشي از اين نامه آمده اس��ت: » انتشار گزارش 
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط ديوان محاسبات 
كشور و انكار تخلفات صورت گرفته از سوي دولت 
موجب تأس��ف اس��ت. در اين ميان دستور انقابي 
جنابعالي خطاب به دادس��تاني براي پيگيري ويژه 
۴/۸ميليارد دالر ارز گمش��ده س��بب قوت قلب و 

اميدواري جنبش دانشجويي گرديده است.«
بدون ش��ك حك��م اف��رادي ك��ه ب��ه بيت المال و 
س��رمايه هاي كان اقتصادي كش��ور دست اندازي 
كرده و عاوه بر فس��اد اقتصادي، م��ردم را به نظام 
برآمده از خون صدها هزار ش��هيد بدبين كرده اند، 

اشد مجازات است. 
دست اندازي به سرمايه هاي مادي و معنوي نظام در 
جنگ اقتصادي نيز رفتاري نيست كه با برگرداندن 
اصل مال، جريمه و چند سال حبس، آثار آن مرتفع 
شود و چنين اختاس هايي عاوه بر ايجاد ناامني در 
محيط اقتصادي كشور، مردم را كه پشتوانه عظيم 
اين انقاب  هستند، نس��بت به نظام دلسرد و راه را 

براي غلبه دشمن هموار مي كند. 
مقابله و مبارزه قانوني جنابعالي با اين افراد و گروه ها 
آثار مثبت و اصاحي مضاعفي را به ارمغان مي آورد؛ 
زيرا القاي فساد تمامي مسئوالن، يكي از محوري ترين 
اهداف دشمن در هجوم نرم افزاري به ايران اسامي 
است و فساد برخي صاحب منصبان، چنين بستري 

را براي هجوم دشمن فراهم مي كند.«
اتحاديه جامع��ه اس��امي دانش��جويان به عنوان 
بزرگ ترين اتحاديه دانش��جويي كشور پيشاپيش 
از اين اقدام انقابي دس��تگاه قض��ا قدرداني كرده 
و درخواس��ت كرده كه قوه قضاييه ضمن مجازات 
متخلفان، جزئيات تخلفات صورت گرفته را نيز براي 

مردم به صورت كاماً شفاف اعام نمايد. 
فع�ال   170 محيط زيس�تي  دغدغ�ه   

دانشجويي
يك ماه قبل نيز نامه اي توسط ۱۷۰ فعال دانشجويي 
از دو استان  چهارمحال و بختياري و خوزستان خطاب 
به رئيس قوه قضاييه تنظيم ش��ده ك��ه مطالبه اين 
دانشجويان عدم توجه دولت به نظرات كارشناسان 

محيط زيست بود. 
فعاالن دانش��جويي نگارنده اين نامه بر اين باورند 
كه سياست هاي آبي اين دولت نه براساس مباحث 
مهندسي و كارشناسي، بلكه بر اس��اس فشارهاي 
سياس��ي تعيي��ن مي ش��ود؛ چراكه كارشناس��ان 
محيط زيس��ت بارها و بارها با نقطه نظرهاي علمي 
نسبت به عواقب اين فاجعه هشدار داده و مخالفت 

خود را اعام كرده اند. 
همچنين ارگان هاي��ي همچون مركز پژوهش هاي 
مجلس، سازمان محيط زيس��ت و سازمان بازرسي 
كل كش��ور اين طرح را غيرقانوني، خطرناك و فاقد 
اصول و ملزومات محيط زيس��تي و اجتماعي براي 

اجرا اعام كرده اند. 
پيش��نهاد فعاالن دانش��جويي اين ب��ود كه ضمن 
بسترسازي براي تشكيل دادگاه قانون اساسي، رئيس 
قوه قضاييه به همه تخلفات ح��وزه آب و پروژه هاي 

متخلفانه انتقال آب در سطح كشور ورود نمايد. 

عاطفه نصوري، دبي��ر روابط عمومي 
اتحاديه جامعه اسامي دانشجويان به 
روزنامه »جوان« گفت: ما در گام دوم 
انقاب نياز داريم كه عدالت گس��تره 
بيشتري پيدا كند كه خوشبختانه در 
چند وقت اخي��ر قدم هاي بزرگي هم 
برداشته شده است، اما با نقطه مطلوب 
فاصله داريم.  بينش عدالت خواهي در 

اجراي قانون و عدالت قضايي فراتر از منابع فردي و گروهي است؛ 
عدالت قضاييه يعني تس��اوي آحاد مردم در برابر قانون صرف 
نظر از موقعيت و ثروتش��ان و قوه قضاييه ب��ه عنوام تنها مرجع 
رسيدگي و احقاق حقوق مردم مستلزم آسيب شناسي و فرآيند 
فعاليت هاست كه به طور مرتب بايد انجام شود و هر جا نقصي 
در عملكرد وجود داشت به شكل اصولي رفع كند.   در اين راستا 
مهم ترين توقع از قوه قضاييه در حوزه شفاف سازي و توجه به افكار 
عمومي در عين تمركز بر قانون در پرونده هاي قضايي و برخورد 
با قانون شكنان بدون هيچ س��هل گيري و مساحمه مي باشد.«  
البته اگر قوه قضاييه بتواند بسترهاي فس��اد را شناسايي كرده 
و به پيشگيري از فساد وارد شود، فس��اد كاني رخ نخواهد داد 
كه قوه قضاييه بخواهد با آن برخورد كند.   اگر مي خواهيم همه 

اين اهداف محقق شود بايد، الزامات را رعايت كنيم كه يكي از 
مهم ترين آنها تربيت نيروي كارآم��د، متخصص و كارآزموده و 
مهم تر از همه مسئول و متعهد اس��ت؛ چراكه مبارزه با فساد و 
گسترش عدالت با عناصر و نيروي فاسد امكانپذير نيست.  دومين 
الزام؛ مردمي و انقابي شدن اين دستگاه است، مردمي بودن در 
قوه قضاييه زماني تجلي تام پيدا مي كند كه مردم حقيقتاً اين نهاد 
را ملجا و پناهگاه خود در مقابل ستم ديگران بدانند و با افرادي 
كه باعث به وجود آمدن ش��كاف هاي موجود شده اند، برخورد 
كنند.  آيا نهاد ديگري در جمهوري اسامي جز دستگاه قضايي 
مسئول رسيدگي به فساد و استيفاي حق ضايع شده ملت است؟  
فلذا انقابي بودن اين دستگاه زماني تحقق كامل خواهد يافت 
كه در هيچ پرونده اي ريز و درشت بودن مجرم يا قدرت و ثروت 
او مبناي تصميم گيري در نوع برخورد با او نباشد و براي قاضي و 
دادگاه نبايد هيچ مصلحت و ماحظه اي فراتر از اجراي عدالت و 
حاكميت قانوت وجود داشته باشد.  عدالت با توجه به اصل برابري 
انسان ها در خلقت و در برابر قانون اهميت بسيار دارد؛ بنابراين با 
هر چيزي كه برابري را در جامعه بر هم مي زند و امتيازات پوچ و 
بي محتوا را در جامعه مي سازد، بايد مبارزه كرد.  تا تحقق جامعه 
فوق و برداشتن موانع اين كاركردها و اهداف، مسير طوالني در 

پيش است و تاش هاي مضاعفي را از قوه قضاييه مي طلبد.

وحي��د ش��ورابي، دبي��ر ش��وراي 
هماهنگي بسيج دانش��جويي با بيان 
اينك��ه ش��ركت هاي دولت��ي ب��ه نام 
خصوصي س��ازي به افرادي كه اهليت 
اين كار را نداشته واگذار شده اند و باعث 
ايجاد اعتراضات شده اند كه نمونه هاي 
آن را در خوزستان و اس��تان مركزي 
مي بينيم، گفت: در گام نخست بايد روند 

خصوصي سازي اصاح شود و قوه قضاييه نيز حتماً بايد موضوعات 
اين بخش را بررسي كرده و كارشناس��ي خود را در بازنگري روند 
واگذاري مجموعه هاي دولت��ي به بخش خصوص��ي اعام كند.  
بايد در نظر داش��ت كه روند خصوصي سازي كنوني اصًا مناسب 
نيست و تأثير آن را نيز در اين مدت ديده ايم و قطعاً هر چه با مدل 
فعلي دست به خصوصي سازي بزنيم، كارگران بيشتري در آينده 
گرفتار خواهند شد؛ به همين دليل بررسي مجدد در سازوكارهاي 
خصوصي سازي و مشاركت در اين زمينه يكي از وظايف قوه قضاييه 
است و از س��وي ديگر بايد حتماً با افرادي كه باعث شدند در اين 
بخش حقوق كارگران و  كارآفرينان متضرر ش��وند، برخورد كرد.  
حمايت از كارآفرينان واقعي هم از ديگر وظايف دستگاه قضايي است 
كه بايد توسط بازبيني سيستم حقوقي-قضايي كشور در پيشرفت 

بهره وري اقتصاد و رونق فضاي كس��ب وكار صورت گيرد. ناگفته 
نماند كه از بين تمام شاخص هاي مربوط به بهبود فضاي كسب وكار 
حداقل نيمي از شاخص هاي آن به نظام هاي حقوقي و قضايي كشور 
مربوط مي ش��ود كه بايد در حوزه اصاح آنها اقدامات ويژه اي رخ 
دهد.  قوه قضاييه در يكسال اخير مطالبات دانشجويي را مورد توجه 
قرار داده است و حجت االسام رئيسي در مدت حضورش در اين 
مجموعه در جمع هاي دانشجويي حضور جدي داشته است. سال 
گذشته نمايندگان دانشجويي در ماه مبارك رمضان ديداري را با 
او داشتند و در برخي دانشگاه ها نيز حجت االسام رئيسي حضور 
داشته و نقطه نظرات جريان دانشجويي را شنيده و حتي در سفرهاي 
استاني خود نيز ديدارهايي را با دانشجويان داشته، از اين رو مي توان 
گفت كه حضور او در محافل دانشجويي قابل تقدير است و اميدواريم 
كه در آينده نيز ادامه داش��ته باشد.  سال گذش��ته او در جلسه با 
دانشجويان اعام كرد يك كانال مخصوص ايجاد خواهد كرد كه هر 
كدام از دانشجويان اگر جرمي را رويت كردند، بتوانند از طريق اين 
كانال به با رئيس قوه قضاييه خبر رساني كنند. البته توقع نداريم كه 
بتوانيم مستقيم بابت هر جرم و خيانتي با رئيس قوه قضاييه كشور 
در تماس باشيم، اما هنوز اين وعده حجت االسام رئيسي به مرحله 
اجرا نرسيده و هيچ رابطي هم بين مديريت قوه قضاييه و تشكل هاي 

دانشجويي وجود ندارد. 

نظر کا رشنا س

توجه به تربيت نيروي كارآمد و كارآزمودههنوز رابطي بين قوه و تشکل ها نيست
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