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 حقوق 34ميليوني يك مدير
اين تشكل ها كه در صدر آنها بسيج دانشجويي 
قرار داشت در نامه اي به نمايندگان جديدالورود 
مجلس يازدهم گوش��زد كردند: »در چند روز 
گذشته متأس��فانه رئيس صندوق بازنشستگي 
كش��وري طي مصاحبه اي تلويزيوني از سطح 
زندگي متفاوت خود سخن گفت كه صد البته 
طبيعي اس��ت وقتي رئيس اين صندوق ماهانه 
حقوقي بالغ بر ۳۴ميلي��ون تومان دارد بايد هم 
س��طح زندگي باالتر و متفاوت تري نس��بت به 
بازنشستگان و ولي نعمتان اين صندوق داشته 
باشد.  بازنشستگاني كه براي ماهي سه يا چهار 
ميليون تومان خون دل مي خورند و حال عالوه 
بر اين خون دل ها بايد طعم طعنه هاي تلخ رئيس 
صندوق را نيز بچشند. مشكالت اقتصادي، تورم، 
گراني و معيشت افتضاح بازنشستگان بر كسي 
پوشيده نيست ليكن شنيدن اينگونه فرمايشات، 
داغ سنگين تري اس��ت كه در سينه اين قشر از 
جامعه مي گذارند و اين در حالي اس��ت كه اين 

مدير حتي عذرخواهي هم نمي كند.«

 از شايسته ساالري به آشناساالري
دانش��جويان در ادامه نامه شان هش��دار دادند: 
»اينگونه رفتارها و اين طعنه ها باعث مي ش��ود 
افرادي كه نزديک به سن بازنشستگي هستند 
به هر روش ممكن حضور در ش��غل فعلي خود 
را تمديد و از بازنشس��تگي ف��رار كنند كه اين 
موضوع سبب به هم خوردن تعادل استخدامي 
و مانع از ورود جوانان ب��ه دنياي حرفه اي كار و 

شغل مي شود. 
بحث فرمايش رئيس صندوق بازنشستگي يک 
طرف قضيه اس��ت و انتصابات خارج از عرف و 
آش��ناگرايانه ايش��ان در مناصب اين صندوق 
موضوعي ديگر از مس��ائل و مش��كالت عديده 
اين صندوق اس��ت. وقت��ي انتصاب��ات از كانال 
شايسته ساالري به آشناساالري تغيير مي كند 
زمينه مفاسدي است كه ضربه هاي سنگين تري 
به نظام و انقالب و منافع بازنشستگان مي زند.«

  درخواست 194تشكل دانشجويي
دانش��جويان در تازه تري��ن مطالبه ش��ان از 
نمايندگان خواس��تند به صورت وي��ژه به ابعاد 

مختلف فس��اد در صندوق هاي بازنشس��تگي 
ورود كنند و پيگي��ر افاضات رئي��س صندوق 

بازنشستگي كشوري باشند. 
اسفند ماه نيز جمعي از تشكل هاي دانشجويي از 
نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم درخواست 
كردند با مراجع��ه به س��امانه  »مجلس نما« به 
ص��ورت داوطلبانه تعه��د خود را به ش��فافيت 

نشان دهند. 
اين درخواست از سوي 19۴تشكل دانشجويي 
با ص��دور نام��ه اي به هم��ت انجمن اس��المي 
دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شريف به 

نامزدهاي انتخابات مجلس ارائه شده بود. 
در نامه اي كه دانشجويان منتشر كرده بودند با 
اشاره به قدرت و اختيارات فراواني كه بر اساس 
قانون اساس��ي به مجلس ش��وراي اس��المي و 
نمايندگان آن تفويض شده ، آمده بود: »اعمال 
نظارت بر عملكرد نمايندگان توسط نهاد هاي 
ناظر و مردم ام��ري ضروري به نظر مي رس��د، 
چراكه تجميع قدرت و اختي��ارات، اگر در كنار 
پاسخگويي و اعمال نظارت نباشد، به انحراف و 

فساد كشيده مي شود. 
عالوه بر اين، اطالع از عملك��رد نمايندگان، از 
حقوق مسلم مردم بر اساس رابطه  وكالت است، 
چراكه نماين��دگان مجل��س وكالي مردم در 

ساختار حكمراني كشور هستند.«
  نياز بي بديل قوه  مقننه

دانشجويان شفافيت عملكرد نمايندگان مجلس 
را به معناي انتشار اطالعات عملكردي در زمان 
و قالب مناسب، به شكلي كه قابل دسترس براي 
عموم مردم باش��د، از مواردي دانسته بودند كه 
امكان نظارت مردمي ب��ر نمايندگان مجلس را 
فراهم مي كن��د و بدون ترديد منج��ر به بهبود 
عملكرد نمايندگان و كاهش انحرافات و فساد 
در مجلس شوراي اسالمي خواهد شد. در كنار 
اين مسائل، ش��فافيت منجر به افزايش سرمايه  
اجتماعي اين نهاد مي شود كه نياز بي بديل قوه  

مقننه در پيشبرد وظايف خود است. 
همچني��ن دانش��جويان تأكيد داش��تند با در 
دس��ترس قرار گرفت��ن اطالع��ات عملكردي 
نمايندگان در ش��اخص هاي مناس��ب، امكان 

مسئوالن تشكل هاي دانشجويي از مطالباتشان از نمايندگان مجلس مي گويند

عملکرد شفاف و قابل دسترس براي همگان

گشتيدرهاوانا،ساختهدستچهگوارا
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
ايران، شماره دوم نشريه دانشجويي 
»نسخه« را منتشر كردند. در اين 
شماره از اين نش��ريه دانشجويي 
درباره كاش��ف ايراني واكسن وبا، 
اصول برنامه ريزي و بوس��تان اثر 
استاد سخن، س��عدي مطالبي را 
خواهيد خواند و گزارش بررس��ي 
هاوانا، نظامي كه چه گوارا در جمه��وري كوبا بنا نهاد را مطالعه 

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

خطقرمزجديددولتروحاني
به همت انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه الزهرا، ش��ماره ۳۵ نشريه 
دانشجويي »بي تعارف« منتشر شد.  
در اي��ن ش��ماره از اي��ن نش��ريه 
دانش��جويي در خص��وص جديت 
دولت دوازدهم در تش��كيل وزارت 
بازرگان��ي و عزل وزي��ر صمت اين 
دولت گزارشي نوشته است و درباره 
بورس، عمليات طبس، پرتاب ماهواره نور س��پاه و جنبش هاي 

سياسي امريكا مطالبي دسته بندي شده است. 
----------------------------------------------

جريدهايازجنسقاجار
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
كرم��ان، ش��ماره دوم نش��ريه 
دانشجويي »كاغذ اخبار« را منتشر 
كردند. در اين ش��ماره از نش��ريه 
دانشجويي كه با ش��كل و شمايل 
خاص خود جذابي��ت بصري قابل 
توجهي ه��م دارد در كن��ار نحوه 
نگارش خود كه به سبک دوره قاجار 
است؛ مطالبي درباره تأثيرات بيماري كرونا و قرنطينه و البته يک 

مقاله  سياسي خواهيد خواند.
----------------------------------------------

قابنفاق،آينهترور
انجمن اسالمي دانشجويان مستقل 
دانشگاه صنعتي ش��ريف، شماره 
1۷۸ نشريه دانشجويي »صدف« را 
منتش��ر كرد.  در اين شماره از اين 
نشريه دانشجويي درباره  دو نفر از 
دانش��جويان اين دانش��گاه، علي 
يونسي و اميرحسين مرادي كه به 
اتهام همكاري با سازمان تروريستي 
مجاهدين خلق بازداشت ش��ده اند مطالبي را خواهيد خواند و 

تاريخچه  و كارنامه  منافقين را مرور خواهيد كرد.  
 ----------------------------------------------

زندرترازو!
به همت دانشجويان دانشگاه آزاد 
قم، شماره سوم نشريه دانشجويي 
»اكسير شيخ الرئيس« منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اي��ن نش��ريه 
دانش��جويي به بررس��ي مس��ائل 
حقوق��ي و فقهي زن��ان مانند حق 
طالق، حكم مهريه در امر ازدواج و 
بررسي حقوق متقابل زن و مرد بر 

هم پرداخته شده است. 
 ----------------------------------------------
قابلتوجهدانشجويانمشروطي!

دانشجويان پرديس ابوريحان دانشگاه 
تهران، شماره دهم نشريه دانشجويي 
»بوفه كاج« را منتشر كردند.  در اين 
شماره از اين نشريه دانشجويي يک 
صفحه اي، يک گ��زارش با موضوع 
اطالعات��ي ك��ه ي��ک دانش��جوي 
مشروطي جهت ادامه تحصيل بايد 
بداند و يک گزارش ديگر در خصوص 

فروش مقاالت دانشگاهي و پايان نامه ها مي خوانيد. 

مشاركت۳۰ميلياردتومانيخيرين
درخوابگاهسازي

در نشس��ت مجازي خيرين آموزش عالي كش��ور با وزير علوم، 
تحقيقات و فن��اوري با موضوع »ط��رح ارتق��اي خوابگاه هاي 
دانشجويي« كه با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري ، جمعي 
از مديران س��تادي وزارت علوم و خيرين آم��وزش عالي برگزار 
شد، ۳۰ميليارد تومان از سوي خيرين دانشگاهي براي ارتقاي 
خوابگاه هاي دانشجويي تأمين ش��د.  در اين نشست عسگريان 
ابيانه، دبير ستاد خيرين وزارت علوم با تشكر از مشاركت حضوري 
و مجازي خيرين دانشگاهي در اين نشست اظهار داشت: يكي از 
اقدامات مثبت صورت گرفته در س��تاد خيري��ن طرح ۳۰، ۳۰، 
۴۰ است كه در آن صندوق رفاه دانشجويان، دانشگاه ها و ستاد 
خيرين به همكاري در پيشبرد پروژه هاي دانشگاهي مي پردازند. 
در حال حاضر ۳۰ دانش��گاه آمادگي خود را براي حضور در اين 

طرح به صندوق رفاه اعالم كرده اند. 

گشت نشريات

تابلو اعالنات

رضا قلعه نويي، دبير سياس��ي اتحاديه جامعه 
اسالمي دانشجويان به »جوان« گفت: »مجلس 
به عنوان جايگاه قانوني اش در رأس امور است، 
مگر اينكه نمايندگان مجلس درك درستي از 
اين جايگاه نداشته باشند و خود را در رأس امور 
ندانند يا نخواهند، متأس��فانه مجلس دهم در 
برخي مقاطع به همين من��وال عمل كرد و از 
جايگاه واقعي خود دور افتاده بود. اين مشكل 
بيش��تر از اينكه به خود نماين��دگان مجلس 
ربط داشته باش��د به انقالبي نبودن، نداشتن 
برنامه هاي مشخص و نقايص و معايب ساختار 
مديريتي و سبک و سياق اداره مجلس مربوط 
بود كه در مجلس فعلي دگرگوني در آن براي 

تغيير وضع جامعه، حكومت و جريان انقالبي ضرورتي بسيار جدي 
محسوب مي شود. 

معضالت اجتماعي و اقتصادي هم در هم تنيده است. حل مشكالت 
معيشتي و بيكاري از اولويت هاي مهمي است كه بايد در دستوركار 
نمايندگان قرار گيرد. مجلس شوراي اسالمي يكي از نهادهاي مهمي 
است كه چشم اميد مردم به آن است تا بلكه نمايندگان خانه ملت، 
فكري براي بهبود معيشت ش��ان و گ��ذر از گرفتاري هاي اقتصادي 
آنان كنند. در بخش اقتصاد، مجلس يازدهم بايد اقدامات اساس��ي 

اثرگذاري اعمال كند. 
 اولويت نخس��ت مجلس بايد حل معضالت معيشتي جامعه باشد 
كه هم نيازمند مبارزه با مفاس��د اقتصادي است و هم برنامه ريزي 
درخصوص تورم و بيكاري، تأمين مس��كن و ارتق��اي ارزش پول از 
چالش هاي اقتصادي هس��تند كه نمايندگان مجلس با آن روبه رو 
خواهند بود و براي كاستن از شدت آنها نيازمند طرح و برنامه هاي 
نو و اصالح خطوط اصلي اقتصاد ملي ازجمله اشتغال، توليد، ارزش 

پول ملي، تورم و... است. 
 توجه به موضوع مهم دانش بنيان ها و استارت آپ ها مي تواند مرهم 

بخش��ي از زخم هاي تورم و بيكاري در كشور 
باشد و با توجه به شعار سال و تأكيد رهبر معظم 
انقالب بر ضرورت جهش در حوزه توليد، بايد 
قوانين مزاحم را درمسير جهش توليد شناسايي 
كنند و آنها را اصالح سازند و سپس منابع را به 

كار گيرند. 
 ازجمله اقداماتي كه ب��راي اصالح و تحول در 
حوزه اقتص��اد و عدال��ت اجتماعي در مجلس 
يازدهم بايد اجرايي شود مي توان به اصالح نظام 
مالياتي در راستاي عدالت اجتماعي، تصويب 
قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق، تصويب ايجاد سازمان مبارزه با 
مفاسد اقتصادي با منزلت فراقوه اي و اختيارات 
باال اشاره كرد. درخصوص عدالت اجتماعي هم بايد گفت حداقل ه�ا 
ب�راي من�اطق مختل�ف جغرافيايي ك�شور تأمين گردد و پاسخگويي 
به ح�داقل انتظ�ارات م�ردم و نيازه�اي اف�راد ب�راي دهک هاي پايين 

درآمدي جامعه، بايد برآورده شود. 
 در مجل��س يازدهم باي��د در تدوين برنامه ه��ا و طرح ها و تصويب 
لوايح بستري فراهم گردد كه بحث عدالت اجتماعي بين من�اطق و 
گروه هاي مختل�ف درآم�دي جامع�ه جدي گرفته شود. اگر مناطق 
مختلف كش��ور به حداقل هاي موردنظرشان برسند و زمينه ب�راي 
رش�د من�اطق مختل�ف ف�راهم ش�ود، قطع�اً اين زمين�ه و ران�دمان 
را ب��راي شكوفايي و توسعه اقتصاد و جهش توليد فراهم مي كند. 

اگر شرايط براي رشد كارآفرينان و امكان ظهور براي استارت آپ ها 
فراهم شود خودشان كمک مي كنن�د  زمين�ه رش�د و توس�عه كشور 
عزيزمان فراهم گردد. همچنين بايد يكسري اصالحات در ساختار 
مجلس ايجاد شود، به طور مثال كوچک كردن ساختار اداري مجلس 
و شفافيت آراي نمايندگان. همچنين يكي از وظايف اصلي مجلس 
شوراي اسالمي از بعد نظارتي است كه بايد چاره اي انديشد كه چرا 

اكثر مصوبات مجلس اجرا نمي شود.«

مقص��ود درودي، دبي��ر ش��وراي 
تبيين مواضع بس��يج دانشجويي 
كش��ور با بيان اينكه توق��ع ما اين 
است كه مجلس رابط بين مردم و 
مديران ارشد كشور باشد و بتواند 
خواس��ته هاي مردمي را در صحن 
علني مجلس پيگيري  و قوانيني را 
هم كه وضع مي كند ناظر بر مردم و 
وضع فعلي جامعه باشد، به »جوان« 
گف��ت: »اگر قواني��ن جديدي هم 
تصويب شد، بخش نظارتي مجلس 
بايد بيش از گذشته قدرتمند شود، 
چراكه متأسفانه در دوره هاي قبلي 

مي ديديم كه اين بخش از مجلس دچ��ار ضعف بود اما 
توقع مان اين است كه نقش نظارتي از طرف خود مجلس 

پيگيري و پررنگ تر شود. 
 مورد ديگر اين اس��ت كه در دوره ه��اي قبلي مجلس 
قوانيني تصويب ش��ده كه همچنان اجرا نش��ده مانده 
است، به همين دليل معتقدم اگر مجلس مدتي را صبر 
كند و قوانين جدي��دي را وضع نكند و به ج��اي آن به  
قوانين مصوب غير فعال توجه كند، بدون شک عملكرد 
مناسبي از مجلس يازدهم خواهيم ديد، چراكه امروزه 
ما با تكثر قوانين در حوزه هاي مختلف روبه رو هستيم 
كه بس��ياري از آنها اجرايي  نشده اس��ت.  به طور نمونه 
ما قوانيني را در زمينه خانواده داريم كه 1۵س��ال قبل 
به تصويب رسيده اس��ت اما هيچ يک از دولت ها آنها را 
اجرايي  نكرده يا قوانين داخلي مجلس كه به طور كلي 
تغيير كرده اما عملياتي  نشده است و اگر مجلس بتواند 
همين قوانين را عملياتي كن��د، اتفاقات خوبي را مردم 

مالحظه خواهند كرد. 

از سوي ديگر مجلس بايد به سمت 
اقتصاد مقاومتي ك��ه مدنظر مقام 
معظم رهبري اس��ت، حركت كند 
كه رويكرد مهمي هم در بعد داخلي 
و خارجي است. بايد قوانيني وضع 
ش��ود كه بعد اقتص��اد مقاومتي را 
افزايش دهد و به س��هولت راه هايي 
را براي توليد داخ��ل ايجاد كنند و 
قطعاً اين مسئله نيز اجرايي نخواهد 
ش��د مگر اينكه قوانين ما به سمتي 
حركت كند كه در راستاي كمک به 
زندگي افراد ضعيف جامعه باشد تا از 
اين طريق اختالف طبقاتي در سطح 
پايتخت و درمجموع كل كش��ور كاهش پيدا كند.   يكي 
ديگر از مباحث، بحث بين الملل است و نمايندگان بايد به 
اين مسئله توجه داشته باشند كه امريكا همه كاره نيست 
و ما مي توانيم قراردادهاي مختلفي با ديگر كشورها داشته 
باشيم و با ارائه راهبردها به ساير كشورها كمک كنيم تا 
بتوانند تحريم هاي امريكا را دور بزنند و در اصل اتحادي 
با ديگر كشورها برقرار كنيم، اين مسئله را نيز مي توان از 

كشورهاي اطراف شروع كرد. 
 به ط��ور نمونه به تازگي ش��اهد حرك��ت غرورآفرين 
نفتكش هاي ايراني به سمت ونزوئال بوديم. جايي كه 
زمين بازي امريكا محس��وب مي شد اما هيمنه امريكا 
را شكستيم. مي توانيم چنين ارتباط هايي را به صورت 
گس��ترده تر و عميق تر انج��ام دهيم ت��ا از اين طريق 
كشورها از زير سلطه تعداد محدودي از كشورها خارج 
شوند و َعلَم اين كار را هم جمهوري اسالمي مي تواند 
باال ببرد و نمايندگان مجلس بايد اين مس��ائل را هم 

مدنظر قرار دهند.«

نظر کا رشنا س

عليرضا سزاوار

پرونده
مطالبه دانشجويي

اجرايقوانيناجرانشده چرامصوباتمجلسيهاكاماًلاجرانميشود؟!

انتخاب آگاهانه در دوران انتخابات مجلس، به جاي تصميم گيري 
بر اساس فضاسازي هاي تبليغاتي فراهم خواهد شد و مردم ضمن 
مشاركت بيشتر، افراد شايس��ته تري را براي حضور در مجلس 

برخواهند گزيد. 
  پرداخت هماهنگ و آگاهانه به دو آرمان

اولين روز از ارديبهش��ت ماه هم اتحاديه انجمن هاي اس��المي 
دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در نامه اي خطاب 
به مجلسي ها به بيان اولويت هاي اين دوره از مجلس پرداخته 
بود.   در بخشي از اين نامه اين طور آمده است: »با توجه به اين 
مهم كه قشر مستضعف و كمتربرخوردار همواره به عنوان بدنه 
اجتماعي متعهد و پاي كار نظام اسالمي مطرح بوده و هست، اما 
نحوه قانونگذاري، اولويت ها و پرداخت هاي مجلس گذش��ته و 
دولت مس��تقر همواره درجهت تضعيف بيشتر و ناديده گرفتن 

اين قشر مظلوم جامعه شده است. 
شرايط جنگ اقتصادي از يک سو و تبعيض هاي اجتماعي ازسوي 
ديگر شكاف طبقاتي را دامن زدند كه خود باعث شكاف عاطفي 
بدنه اجتماعي مستضعف اما متعهد با جمهوري اسالمي شده 
است، لذا مجلس يازدهم وظيفه دارد با پرداخت دقيق درجهت 
تثبيت و اعتالي آزادي ها و عدال��ت اجتماعي به معناي واقعي 
كلمه از قشر مستضعف جامعه حمايت كند، صدالبته پرداخت 
هماهنگ و آگاهانه به اين دو آرمان و ارزش اجتماعي از مسير 

شفافيت ساختاري، اقتصادي و سياسي مي گذرد.« 
 پيشقدمي جهادي ها

در همين ارديبهش��ت ماه گروه هاي جهادي دانشجويي نيز با 
انتشار نامه اي خطاب به مجلسي ها خواستار اصالح قانون حق 
اعتراض مردم شدند، مسئله اي كه اين روزها به يكي از معضالت 
كشور تبديل شده است. در بخشي از اين نامه نيز اين طور آمده 
است: »هنگام حوادث و مش��كالت همواره گروه هاي جهادي 
مردمي پيشقدم بوده  و از نزديک با همه مشكالت دست وپنجه 
نرم كرده اند، اما جاي جهادگران در جلس��ات بررسي مسائل و 
تصميم گيري راجع به آنها همواره خالي بوده است. گذشته از 
اين، تمام اقدامات جه��ادي و مردمي صورت گرفته، مي تواند با 
كم كاري يک نهاد يا شخصي منتس��ب به حكومت از بين برود 
و س��رمايه اجتماعي نظام را به بدنه معترض��ي تبديل كند كه 

مي تواند بحران سازي كند. 
اكنون كه زمان تصميم گيري و تصميم س��ازي شماس��ت، ما 
به عنوان گروه هاي جهادي دانشجويي، ضمن آرزوي موفقيت 
و س��ربلندي در آزمون چهارس��اله پيش رو، ناظ��ر به جراحي 
سازوكار اعتراض و مطالبه ذيل اصل ۸ و اصل ۲۷ قانون اساسي 
طي مشورت با كارشناسان به پيشنهاد هايي رسيده ايم؛ ازجمله 
تأسيس سازمان هايي است براي راه اندازي پويش هايي توسط 
هريک از مردم به منظور نظارت يا تقنين، طرح پويش ها و جذب 
حداقل حمايت به منظور مجاب كردن دادستان كل كشور براي 
ورود به مسائل مورد اعتراض تحت عنوان مدعي العموم و ثبت 

درخواست به منظور عزل يا استيضاح هر مقام حكومتي.«
اين مطالبه گري ها فقط چند نمونه از تازه ترين درخواست هاي 
جنبش ه��اي دانش��جويي از نمايندگان مجل��س يازدهم بود. 
مسئله اي كه نشان مي دهد دانشجويان با جديت پيگير مسائل 

مربوط به قوه مقننه هستند. 

دانشجويان شفافيت عملكرد نمايندگان 
مجل�س را به معن�اي انتش�ار اطالعات 
عملك�ردي در زمان و قالب مناس�ب، به 
ش�كلي كه قابل دس�ترس ب�راي عموم 
مردم باش�د، از مواردي دانس�ته بودند 
كه امكان نظارت مردمي ب�ر نمايندگان 
مجلس را فراهم مي كن�د و بدون ترديد 
منج�ر به بهب�ود عملكرد نماين�دگان و 
كاه�ش انحراف�ات و فس�اد در مجلس 
شوراي اسالمي خواهد شد. در كنار اين 
مسائل، شفافيت منجر به افزايش سرمايه  
اجتماعي اين نهاد مي شود كه نياز بي بديل 
قوه  مقننه در پيشبرد وظايف خود است

دسترسي به نمايندگان مجلس سابق نه فقط براي مردم بلكه 
براي مسئوالن تشكل هاي دانشجويي هم بسيار مشكل بود. 
جالب اينكه تعداد ديدارهاي علي الريجاني به عنوان شخصي 
كه 12سال رياس�ت مجلس را در اختيار داشت، با تشكل هاي 
مهم دانشجويي در تمام اين س�ال ها حتي به تعداد انگشتان 

يك دس�ت هم نمي رسيد. اكنون با ش�كل گيري يك مجلس 
انقالبي، ليدرهاي تش�كل هاي دانش�جويي مطالباتشان را از 
مجلس با »جوان« در ميان گذاشتند. تشكل هاي دانشجويي 
به عنوان زنجيره اصل�ي ارتباط جامعه ب�ا بخش هاي مختلف 
كشور بارها به ميدان آمده و خواس�ته هاي مردم را از نهادها 

و مديران دولتي مطالبه كرده اند. در تازه ترين نمونه مطالبات 
تشكل هاي دانش�جويي؛ اول خرداد ماه جمعي از تشكل  هاي 
دانش�جويي از دانش�گاه هاي مختلف كش�ور طي نامه اي از 
نماين�دگان مجلس يازده�م خواس�تند به ص�ورت ويژه به 
ابعاد مختلف فس�اد در صندوق هاي بازنشستگي ورود كند.


