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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
عصــر دیروز )سه شــنبه( در دیدار اعضای شــورای عالی 
انقاب فرهنگی، هدایت فرهنگی کشــور را، شأن و نقش 
اصلی این شــورا خواندند و با اشــاره به ضرورت بازسازی 
انقابی ساختار فرهنگی کشور گفتند: شورای عالی انقاب 
فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعفها و گزاره های 
غلط فرهنگی در عرصه های مختلف، راه حل های عالمانه ای 

برای رواج گزاره های صحیح و پیش بَرنده،  ارائه کند.
رهبر انقاب اســامی در ابتدای سخنان خود نکته ای 
را در مورد شــورای عالی انقاب فرهنگی بیان کردند و با 
اشاره به حضور افراد برجسته و نخبه و صاحب نظر در این 
شــورا گفتند: با وجود غنا و تراز باالی افراد حاضر در این 
شورا، اما هویت جمعی شورای عالی به تناسب اعضای آن، 
بروز الزم را ندارد و الزم است تأثیرگذاری شورا در مسائل 
فرهنگی کشور تقویت شــود، البته اعضاء شورا اشتغاالت 
دیگــری نیز دارنــد و این توقع وجود نــدارد که اعضا از 
کارهای اصلی خود باز بمانند اما انتظار این است که برای 

امور مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود.
ایشان با طرح این سؤال که شأن و وظیفه شورای عالی 
انقاب فرهنگی چیست، گفتند: مهمترین نقش و وظیفه 

این شورا، هدایت فرهنگی کشور و جامعه است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه شــیوه 
هدایت فرهنگی دســتگاههای رسمی با هدایت فرهنگی 
تشــکل های مردمی متفاوت اســت، گفتند: شورای عالی 
انقاب فرهنگی می تواند با هدایت صحیح هزاران تشــکل 
مردمــی که در کارهــای فرهنگی متنوع و گســترده ای 
فعالیت دارند، زمینه ساز شــکل گیری حرکت عمومی در 
مقوله های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم 

اسراف شود. ایشان ایجاد چنین حرکت های عمومی برای 
فرهنگ ســازی و یا اصاح فرهنگ های غلط را بخشی از 
مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد هدایت دستگاه های 
فرهنگی دولتی، افزودند: در مورد دســتگاه هایی همچون 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، آموزش و پرورش، ســازمان 
تبلیغــات و صداوســیما، هدایت فرهنگــی، فقط با اباغ 
سندهای تحول امکان پذیر نمی شود بلکه باید این سندها 
محقق و اجرایی شــوند و ضمانــت اجرای آنها هم حضور 

رؤسای سه قوه در شورای عالی انقاب فرهنگی است.
رهبر انقاب اســامی همچنین با اشــاره به سخنان 
سال گذشــته خود در دیدار با هیأت دولت مبنی بر لزوم 
بازسازی انقابی ســاختار فرهنگی کشور گفتند: منظور 
از ساختار، ســاختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ 
حاکــم بر آن و در یــک کام نرم افزاری اســت که افراد 
جامعه بر اســاس آن در زندگی فردی و جمعی خود عمل 

می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه ســاختار باید 
بازسازی انقابی شود به این علت است که انقاب اسامی 
بواســطه رهبری امام)ره( و حرکت مــردم، معجزه گر بود 
و با روحیه تهاجمی خود بنیان های سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی و گزاره های غلط حاکم بر اذهان مردم را تغییر 

داد.
رهبــر انقــاب اســامی، با اشــاره بــه فرهنگ »ما 
نمــی توانیم« به عنــوان یکی از گزاره هــای غلط حاکم 
بــر جامعه ی قبل از انقاب اســامی گفتنــد: انقاب با 
ســازندگی و حرکت های خاقانه این ذهنیت را به تدریج 
تغییــر داد که نتیجه آن انجام کارهــای بزرگی همچون 
ساخت سدها، نیروگاه ها، بزرگراه ها، تجهیزات صنایع نفت 

و گاز و بسیاری از زیرساخت ها به دست متخصصان جوان 
داخلی بود.

رهبر انقاب اســامی فرهنگ »شیفتگی به غرب« و 
حتی اســتفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره های 
فرهنگی غلط حاکم بر جامعه دانستند که انقاب اسامی 
موجب تغییر این گزاره نادرســت و تبدیل آن به فرهنگ 

»اعتراض به غرب« شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تغییر فرهنگ »خودپسندی 
و شــهرت« به فرهنگ »ایثار و از خودگذشتگی« را نمونه 
تأثیرگذاری فرهنگی انقاب اســامی بر زندگی شخصی 
افراد برشــمردند و خاطرنشــان کردند: بــا وجود تغییر 
بسیاری از بنیان های غلط اما عوامل مختلف به مرور زمان 
موجب تضعیف روحیه تهاجمی انقاب می شــود که باید 
این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره 

آن بنیان های غلط سر بر نیاورند.
ایشان افزودند: می توان به کمک پایه های فکری انقاب 
و جوانان فعال، آن فرهنــگ و روحیه انقابی را بار دیگر 

تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی بوجود آورد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای این موضــوع را یکی از 
کارهای اساســی شــورای عالی انقاب فرهنگی دانستند 
و گفتند:  شــورا باید برای تحقق ایــن موضوع، فکر و کار 
و برنامه ریزی کند. حضرت آیــت اهلل خامنه ای رصد دائم 
تغییــراِت معمــوالً پنهان فرهنگی و عاج بــه موقع آنها 
را از ملزومات بازســازی انقابی ســاختار فرهنگی کشور 
برشــمردند و افزودند: اگر در فهم مستمر این تغییرات و 
ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی 
شویم حتماً جامعه دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی 
فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کشــور به دســت 

دیگران مهمتریِن این خسارات است.
ایشان مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای 
اصاح ساختار فرهنگی خواندند و گفتند: هوشیاری دائم، 
شــناخت دقیق ضعفهای فرهنگــی در عرصه هایی نظیر 
اجتماع، سیاست، خانواده، ســبک زندگی و دیگر عرصه 
ها و تاش برای دستیابی به راه حل های عالمانه برای رفع 
نقاط ضعف و ترویج گزاره های صحیح فرهنگی، از الزامات 

اساسی مهندسی فرهنگی کشور است.
رهبــر انقاب، مهندســی فرهنگی را موجب روشــن 
شــدن تکالیف دســتگاههای مختلف از جمله آموزش و 
پرورش، صداوسیما، آموزش عالی، مراکز مرتبط با جوانان 
و همچنین تشــکل های مردمی دانســتند و افزودند: اگر 
اینگونه دستگاه ها دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، 

جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد.
ایشــان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را نیازی 
مبرم خواندند و با اشاره به نتایج درخشاِن رواج گزاره عبور 
از مرزهای دانش در دو دهه قبل افزودند: جهش علمی و 
جهش فناوری از جمله آثار پُر برکت آن حرکت بزرگ بود 
که باید اســتمرار یابد. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
دانشــگاهها، مراکز علمــی و تحقیقاتی و دســتگاه های 
مرتبط، پیشــرفت و جهش علمی را ســرلوحه جدی کار 

قرار دهند تا کشورمان از قافله علم عقب نیفتد.
در ابتــدای ایــن دیــدار، رئیس جمهور در ســخنانی 
مأموریت اصلی شورای عالی انقاب فرهنگی را ساماندهی 
عرصه های علم و فرهنگ دانست و با اشاره به نهایی شدن 
ســند تحول این شــورا، از اقدامات انجام شــده در دوره 
جدید از جمله پیگیری بازسازی انقابی ساختار فرهنگی 

گزارشی بیان کرد.

تاکید رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 

لزوم شناخت دقیق ضعف های فرهنگی

گروه سیاســی-خاطره میرزا: جنبش 
دانشجویی از زمان تشکیل دانشگاه های مدرن 
در ایران و بویژه پس از شــانزدهم آذر 1332 
تاکنون فراز و نشــیب های زیادی را پشت سر 
گذاشته است؛ اما آنچه در هفته های اخیر درباره 
دانشگاه و دانشجویان ملموس تر است، خروج 
جنبش دانشجویی از سکون و بازگشت دانشگاه 

به مسیر جریان سازی است.
جنبش دانشــجویی یکــی از جنبش های 
اجتماعی محسوب می شود که از ویژگی هایی 
همچون هویــت جمعی مشــترک، تمرکز بر 
موضوعات سیاسی یا اجتماعی خاص و حرکات 
اعتراضی در قالب بســیج عمومی دانشجویان 
برخوردار اســت. در واقع جنبش دانشــجوئی، 
کوششی است در راســتای رسیدن به اهداف 
و آرمان های مشــترک، که با شبکه های تعامل 
غیررسمی انجام می شود. این حرکت، رهبری 
مشخصی ندارد و با ورود به منازعات سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی جامعه، عموما تغییرات تند 
و رادیــکال در این زمینه ها را پیگیری می کند 
و همین باعث ایجاد منازعات و اختافات بین 
آن ها و حکومت می شــود و این امر منحصر به 
ایران نیست. اما در ایران می توان تقسیم بندی 

روشنتری از حرکات دانشجویی انجام داد. 
جنبش دانشــجویی در بیست سال نخست 
حیات خود تا شــانزدهم آذر 1332، بیشــتر 
تحت تاثیر حزب توده قرار داشــت و بسیاری 
از دانشــجویان عضو ایــن حــزب بودند. در 
ســال 1327 پس از غیرقانونی اعام شــدن 

فعالیتهــای حزب تــوده، این حــزب اقدام به 
تشکیل ســازمان دانشــجویان دانشگاه تهران 
کرد که ارتباط تشــکیاتی قوی ای با انجمن 
بین المللی دانشــجویان در پــراگ برقرار کرد. 
همین موجــب تقویت ایدئولــوژی چپ گرای 
مارکسیســتی در بین دانشجویان داشت که تا 
انقاب ســال 1357 هم ادامه داشت؛ هرچند 
در مقاطعــی تفکرات ضد اســتعماری و ضد 
اســتبدادی در آن تقویت شد و به مرور زمان 
رنگ و بوی اســامی به خود گرفت. در مقطع 
زمانی منتهی به ســال 32، نیروهای اسام گرا 
و همچنین ملی گرایان لیبرال در دانشــگاه در 
مقابل چپها قرار داشــتند. فعالیت تشکل های 
اســامی با رویکرد چپ هم منجر به تشکیل 
نهضت خداپرســتان سوسیالیســت در سال 
1322 شد. سازمان دانشجویی جبهه ملی هم 
در سال 132۹ برای مقابله با توده ای ها تشکیل 
شــد. این گروه های دانشــجویی، طیف فکری 
دانشــجویان در آن ســال ها را به خوبی نشان 
می دهد. پس از کودتای 28 مرداد 32 شــاهد 
کاهش فعالیت های دانشــجویی بودیم هرچند 
اتفاق بــزرگ 16 آذر 1332 در همین دوران 
رکود فعالیت های دانشجویی رخ داد و در تاریخ 
ماندگار شد.  از ســال 1333 تا زمان پیروزی 
انقاب اســامی در سال 1357، کنفدراسیون 
جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی – اتحادیه 
ملــی )معروف به کنفدراســیون( بــه عنوان 
سازمانی متشکل از دانشــجویان ایرانی مقیم 
خارج )عمدتاً اروپای غربــی و ایاالت متحده( 

یکی از تاثیرگذارترین گروههای دانشجویی آن 
دوران بود که در یکی دو دهٔه قبل از انقاب 57 
به یکی از ســازمان های مخالف رژیم سلطنتی 
ایران بدل شــد و جمع زیادی از دانشــجویان 
ایرانی را علیه حکومت بسیج کرد که تظاهرات 
بزرگ در آلمان و آمریکا همزمان با سفر شاه به 
آن کشورها، از جمله اقدامات آنها بود. گروه های 
چریکی داخل کشــور از جمله مجاهدین خلق 
نیز بیشتر در بین دانشجویان فعال بودند. آنها 
فعالیت های مســلحانه را در دســتور کار قرار 
دادند و به مرور توسط جریان های دانشجویی 
اســام گرا به حاشــیه رانده شــدند.  پس از 
پیروزی انقاب اســامی، انجمن های اسامی، 
هدایت جنبش دانشجویی را در اختیار گرفتند. 
شــکل گیری اتحادیــه انجمن های اســامی 
دانشجویان و ســازمان دانشجویان مسلمان،به 
پیدایش دفتر تحکیم وحدت انجامید که تا دو 
دهه مهمترین تشکل دانشجویی در ایران بود. 
دفتر تحکیم وحدت در مقابل بسیج دانشجویی 
قرار داشــت و در رویدادهای دوره اصاحات، 
از ســال 1376 نقش بســیار مهمی در ایجاد 
انســجام در جنبش دانشــجویی ایفا می کرد. 
اما پس از حــوادث 18 تیر 78 تاش برای به 
حاشیه راندن دفتر تحکیم وحدت افزایش یافت 
و برخی رویدادهای سیاســی هم در سال های 
بعد که جریان اصاحات را به حاشــیه برد به 
این روند کمک کرد چراکه پیوستگی جنبش 
دانشــجویی با جریان اصاحات موجب شد با 
افول جریــان اصاحات، جنبش دانشــجویی 

نیز دچار ســرخوردگی شود. همان زمان دفتر 
تحکیم وحدت منحل و به دو طیف شــیراز و 
عامه تقسیم شد و به مرور از ساحت دانشگاه 
حذف شد تا صرفا تشکل های سیاسی اصولگرا 
در دانشگاه ها فعالیت داشته باشند؛ هرچند در 
ظاهر انجمن اســامی هم در دانشگاه ها فعال 

بود.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد جریان 
دانشــجویی بیش از پیش دچار انفعال شــد و 
اگرچه در نخستین شانزده آذر دولت احمدی 
نژاد و همچنین در جریان انتخابات پرحاشــیه 
سال 1388، فعالیت هایی داشت، اما هرگز در 
قامت یک جنبش جریان ســاز ظاهر نشد. این 
روند به مدت یک دهه ادامه داشت و با گسترش 
بیماری کرونا و مجازی شدن دانشگاه ها، آخرین 
امیدها برای مرجعیت جنبش دانشجویی نقش 

بر آب شد. 
اما اواخر شهریور سال جاری و پس از مرگ 

مهسا امینی که به اعتراضات گسترده در کشور 
منجر شــد، جنبش دانشجویی هم وارد عرصه 
شد و نســل جدید دانشــجویانی که غالبا در 
حادثه بــزرگ 18 تیر 78 به دنیا نیامده بودند 
یا در دوران اوج جنبش دانشــجویی در دوران 
اصاحــات، کودک کم ســن و ســالی بودند، 
حضــوری پررنگ در اعتراضات داشــتند. این 
حضور بــا برگزاری تجمعات اعتراضی، نه فقط 
در دانشگاه های اصلی و مادر، بلکه در بسیاری 
از دانشــگاه های دیگر در سراسر کشور نشان 
داد کــه صرفنظر از ماهیت اعتراضات، جنبش 
دانشجویی بار دیگر در صدد ایفای نقش خود به 
عنوان یک جنبش جریان ساز اجتماعی است؛ 
جنبشــی که هم از نگرش سیاســی برخوردار 
اســت و هم مطالبات اجتماعــی و فرهنگی را 
دنبال می کند. هرچند رویکردی تندتر و صریح 
تر نسبت به جنبش دانشــجویی در دهه های 

گذشته دارد و کمتر از آنها آرمان طلب است. 

ســیدمحمدخاتمی با صــدور پیامی به مناســبت روز 
دانشجو، با اظهار تأســف از درد و داغ حاصل از خون های 
ریخته شــده و آســیب های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
وارد بر جامعه و بازداشت های گسترده دانشجویان و ایجاد 
محدودیت برای دانشــگاه حضور و ابراز وجود دانشجویان 

جای خوشوقتی دانست.
متن کامل این پیام بدین شــرح است: شانزدهم آذرماه 
را بایــد در متــن آنچه در بیش از یک قــرن بر این مرز و 
بوم رفته اســت و ســیر و صیرورتی که ملت شریف ایران 
داشــته اســت، دید و ارزیابی کرد. مدار حرکت ملّت: نفی 
استبداد، نفی استعمار و نفی عقب ماندگی، تبعیض و فساد 
و متناظر آن مطالبه آزادی، اســتقال، پیشرفت و عدالت و 

در یک کام دســتیابی به “زندگی” متناسب با شأن انسان 
و اقتضائات زمان بوده اســت. ولی پــاره ای از حادثه ها و 
ایام جنبه نمادین پیدا کرده اســت؛ از جمله شــانزده آذر 
که نمایانگر جایگاه واالی دانشــگاه و پیشتازی دانشجو در 
تحوالت اجتماع روبه آینده اســت. با وجود درد و داغی که 
از خونهای ریخته شــده و آسیب هائی که مردم در عرصه 
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به خصوص اخاقی دیده 
و می بینند، بر دل داریم، جای خوشــوقتی است که پس 
از انفعال تحمیل شــده بر دانشــگاه، اینک شاهد حضور و 
ابــراز وجود دانشــجویان در جریان های اخیر هســتیم و 
خوشوقتی بیشتر اینکه همدلی و هم سخنی بخش مهمی 
از اســتادان را با دانشجویان می بینیم. از سوی دیگر آنچه 

موجب تأسف فراوان است، بازداشت گسترده دانشجویان و 
ایجاد محدودیت های آموزشی، صنفی و سیاسی برای آنان 
و اخراج و اعمال فشار بر استادان است؛ امری که نه با مبانی 
و موازین آزادی و حقوق انسانی سازگار است و نه در نهایت 
امنّیت پایدار دانشگاه و جامعه را تأمین می کند. از دانشگاه 
بخصوص انتظار می رود که توجه داشته باشد که همچنانکه 
آزادی یک نیاز مبرم و مطالبه مهم اســت، امنیت نیز برای 
کشور اهمیت دارد و مراد، از آزادی، آزادی ملّت و از امنّیت، 

امنّیت میهن است.
نباید گذاشت تا آزادی و امنیت در برابر هم قرار گیرند و 
در نتیجه آزادی به بهانه حفظ امنّیت، پایمال شود یا امنّیت 
که شرط استقرار سامان و نظم خوب در جامعه است به نام 

آزادی نادیده انگاشته شود. اینک که جامعه با شعار زیبای 
زن زندگی آزادی حرکت خود را به سوی آینده بهتر نشان 
می دهد، بگونه ای کم سابقه و شاید بی سابقه فرهیختگان، 
استادان، نخبگان و دانشــجویان را در اصل حرکت حاضر 

می بینیم.
به مسئوالن توصیه می کنم که این حضور را قدر بدانند 
و بجای برخورد ناروا با آن، دســت یاری به سوی آنان دراز 
کنند و با کمک آنان وجوه ناصواب حکمرانی را بدرســتی 
بشناسند و پیش از آنکه دیر شود به سوی حکمرانی خوب 
حرکت کنند. امید، که به لطف حضرت پروردگار و توجه به 
خواستهای بحق جامعه، در همه زمینه ها گشایش موثرتر 

پدید آید.

مروری بر جنبش دانشجویی در 90 سال اخیر

ضرورت حرکت دانشگاه در مسیر جریان سازی 

پیام خاتمی به مناسبت »روز دانشجو«: 

جامعه با شعار زیبای »زن، زندگی، آزادی« حرکت خود را به سوی آینده بهتر نشان می دهد

دانشجو، پرچمدار راهبری جامعه
بر  تاکیدی  دانشــجو،  روز  مناســبت 
رسالت اجتماعی این قشر مهم از جامعه 
اســت که به تعبیری »چشم« و »چراغ« 
جامعه به حساب می آید؛ چشمی بینا که 
»نظاره گــر« موضوعات اســت و چراغی، 
»نورافکــن« که راه را برای حرکت های درســت تر باز می کند. کســی که به 
کسوت دانشجویی در می آید در واقع وارد یک رسالت اجباری »آگاهی بخشی 
عمومی« می شــود. به عبارت دیگر این قشر، پرچمدار و متولی موضوع مهمی 
چون »راهبری« جامعه اســت که بر بنیان آگاهی ســوار است. دانشجو قلب 
تپنده هر جامعه ای اســت که اگر درست بتپد طبعا جامعه را زنده تر و پویاتر 

می کند.
 دانشــجو به واسطه فلســفه  نامگذاری 16 آذر در مخالفت با »استکبار« و 
»اســتبداد« ماهیت مناسبتی پیدا کرده است؛ اگر نقش بینایی و نورافکنی را 
برای دانشجو قائل باشیم به تبع آن با مظاهر فساد و مفسده نیز که استکبار و 

استبداد است، مبارزه و مخالفت خواهد شد.
طبیعی است این قشر بواســطه ماهیتش که دانش اندوزی و اندیشه ورزی 
است، نقش خود را در ظاهر و پنهان جامعه ایفا خواهد کرد و در این تردیدی 
نیســت هر چه یک جامعه با بحران مواجه شود نقش و رسالت اجتماعی این 
قشــر بیشتر و بیشتر می شود. حرف زدن، تحرک اجتماعی، فعالیت مبتنی بر 
دانش و توانایی علمی خود و  توجه کنش ورزانه به مشکات جامعه وظیفه این 
قشر است که باید به آن توجه دقیق شود و این البته مستلزم فراهم آوری بستر 
مناسب فعالیت اســت. در زمینه فراهم آوری بستر، خود دانشجو نیز می تواند 
نقش آفرینی کند و به نوعی در راســتای »ایده دانشــگاه« کارل یاســپرس، 

فیلسوف آلمانی به عنوان محل گردهمایی دوستداران حقیقت حرکت کند.
روز دانشــجو و 16 آذر هــر ســال تلنگر جدی بر نقش آفرینی و داشــتن 
مســئولیت در جامعه و عرصه عمومی است. روز دانشجو را گرامی می داریم تا 
از قشــری محافظت و مراقبت کنیم که جامعه را الجرم باید راهبری کند و از 

این نقش نمی تواند کنار برود چون جزو ذات آن است.
دانشــگاه که محل دانشــجو اســت حصن حصینی بــرای نوعی خاص از 
کنش ورزی اجتماعی اســت. در این میان، سیاســت و جناح های سیاســی 
نمی توانند جریان دانشــجویی را جهت دهند و این رابطه باید برعکس باشد و 
فهم این موضوع خیلی مهم اســت. دانشــجو و نیروهای مرتبط با آن از قبیل 
اســتاد و  کارمند و مدیران همه باید همراســتا با کنــش ورزی آن در صحنه 

اجتماعی باشند و اال دانشگاه، خاصیت مهم خود را از دست خواهد داد.

سرمقاله

روز دانشجو و دغدغه نسل آگاه
قشر دانشــجو به عنوان نیروی جوان، آگاه، 
پویا و مبتکر در جامعه در همه تحوالت پیشران 
و پیشتاز است و در رخدادهای اجتماعی بعنوان 
نیرویی که می تواند در ظلمات آگاهی بخشــی 
کند از اعتبار ویژه ای برخوردار اســت. ســابقه 
جنبش های دانشــجویی در ایــران به فعالیت گروه های چپ و به ویژه شــاخه 
دانشجویی حزب توده در دانشگاه تهران در دوره پهلوی دوم مربوط می شود. یکی 
از تاثیرگذارترین جنبش های دانشجویی مربوط به آذرماه  سال 1332 در دانشگاه 
تهران اســت که سه تن از دانشجویان مبارز در اعتراض به ورود ریچارد نیکسون 
به ایران و در مخالفت با پیوند حکومت پهلوی با امپریالیســم  به نام های احمد 
قندچی، آذر )مهدی( شــریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا به شهادت رسیدند و 
به همین مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو نامیده شده است. فعالیت دانشجویی 
همیشه با مسئولیت پذیری و مطالبه گری و مبارزه با ظلم، فساد، انسداد، خفقان و 
احیای عدالت و آزادی در جامعه عجین است. در علم سیاست دانشجو پیش قراول 
جریان های سیاســی اســت و از نفوذی عمیق در بطن جامعه با تمام جنبه های 
گوناگون برخوردار است. بگفته مرحوم بهشتی: »دانشجو موذن جامعه است اگر 
خواب بماند نماز امت قضا می شــود«. در دوره جمهوری اسامی به ویژه پس از 
حوادث کوی دانشــگاه در سال 78  به طور کلی کنترل شدیدی بر دانشجویان 
اعمال شده و با ستاره دار کردن دانشجویان و اخراج، تهدید و جریمه، دانشجویان 
به غیر از حوادث اخیر، کمتر از گذشــته، نقش فعال و پویا در مناسبات سیاسی 

- اجتماعی کشور داشته اند.
شوربختانه امروزه دانشجویان و تشکلهای دانشجویی، آزادی و انسجام گذشته 
را ندارند. در دوره گذشــته آزادی عقیده و آزادی بیان شــرایط بهتری داشته و  
بسیاری از دانشجویان عضو احزاب سیاسی بودند یا درگروه های آزاد و غیر دولتی 
ســازماندهی شده بودند. اکنون آزادی اندیشه و تضارب آرا و عقاید بعضا تحمل 
نمی شــود و جنبش دانشجویی در قواره برخی گروه های جهادی یا از یک طیف 
تقلیل یافته است. در واقع آزادی که دال مرکزی گفتگوهای دانشجویی است به 
محاق رفته است و پدیده کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها هم جرأت اجرایی 

شدن نیافته است.
یکی از مصوبات خوب مجلس ششم قانون مصوب 3۰ مردادماه 137۹ مبنی 
بر »ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و مراکز آموزش« است که اینک 
حاکم است. در جریان جنبش اعتراضی اخیر وزیر علوم اعام کردند که قرار است 
دفاتر ویژه نیروهای مســلح در دانشگاه ها راه اندازی شود. ایجاد این دفاتر آن  هم 
در حالی که نیروهای امنیتی به خاطر قانون منع ورود به دانشگاه ها به شدت زیر 
ذره بین افکار عمومی هستند، خود باعث اما و اگرهای فراوانی شده و خود تشکل 
بسیج دانشجویی نیز اکنون به عنوان بازوی اجرایی نیروهای مسلح در دانشگاه ها 
عمل می کند. دانشگاه و دانشگاهیان نیروی عاقله جامعه هستند و با  ابتکار و ابداع 
گفتمان هــای جدید می توانند با گفت وگو و تعامل، تحول گرایی و تغییر خواهی 
را به صورت مســالمت آمیز اجرایی کنند. فضای دانشگاه با خشونت و سرکوب و 
تهدیــد رابطه خوبی ندارد. لذا امنیتی کردن فضای دانشــگاه موجب تخریب و 
تحقیر نخبگان اســت و خروجی آن دانشجویانی منزجر و عصبانی و گاها ترسو 
است.   اکنون با تشــدید محدودیت ها در برخی دانشگاه ها حتی همراه داشتن 
ماسک و دیگر لوازم ابتدایی ممنوع شده است و فضای دانشگاه به سوی بسته تر 
شدن می رود و دانشگاه و استاد و دانشجو به سمت انزوا سوق داده می شود. اینک 
دغدغه روز دانشجو احیای هویت دانشجویی است و به رسمیت شناختن کنش 
دانشجویی و توانمندسازی دانشجو در احیای عدالت و آزادی، مطالبه اصلی نسل 

آگاه است.

یادداشت

عبدالرحمن حسنی فر

علی اکبر مختاری  

وزارت اطالعات خبر داد
شناسایی چند هسته عملیاتی وابسته به منافقین

در تهران، اصفهان و کردستان
وزارت اطاعات اعام کرد: چند هسته  عملیاتی وابسته به گروهک تروریستی 
منافقین توســط سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان های تهران، اصفهان و 
کردستان شناسایی و متاشی شدند. به گزارش ایرنا، در اطاعیه وزارت اطاعات 
آمده اســت: به استحضار ملّت شریف ایران می رســاند با الطاف الهی و عنایات 
اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السام(، سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق 
شدند چند هسته ی عملیاتی وابسته به گروهک تروریستی منافقین را شناسایی 
و متاشی نمایند. این اطاعیه افزود: هسته های مزبور با انجام اقدامات تروریستی 
و خمپاره زنی های متعدد علیه مراکز اداری، نظامی، انتظامی و مســکونی، ضمن 
وارد کردن خســارت هایی، به فضای رعب و ناامنی نیــز دامن می زدند. پس از 
ردیابی و شناسایی هسته های خرابکار، سلسله عملیات هماهنگی در استان های 
تهران، اصفهان و کردستان صورت گرفت و منجر به بازداشت 1۰ عنصر عملیاتی 
و پشــتیبانی منافقین شد. وزارت اطاعات تصریح کرد: اعضای این هسته ها در 
عملیات های متعّدد تروریستی به پرتاب نارنجک دست ساز در تجمعات مردمی و 
حمات خمپاره ای به مراکز فوق االشاره پرداخته بودند و در حال طّراحی اقدامات 
به مراتب شدیدتری بودند. این اطاعیه افزود: تمام فعالیت های تروریستی یادشده 
با هدایت مستقیم مقر اروپایی گروهک تروریستی منافقین واقع در کشور آلبانی 
صورت گرفته و در عملیات ها حتی از عناصر سابقه دار و قدیمی گروهک منافقین 
کــه در دهه 6۰ مورد عفو و تخفیف نظام مقدس جمهوری اســامی ایران قرار 
گرفته بودند اســتفاده شده است. وزارت اطاعات بیان کرد: همراه با دستگیری 
اعضای این شبکه، تمامی اقام و تسلیحات و ادوات عملیات تروریستی همچون 
خمپاره، نارنجک، مواد و تجهیزات ســاخت نارنجک دست ســاز، ساح کمری و 

کوکتل مولوتوف، کشف و ضبط شد.
این اطاعیه خاطرنشان کرد: جان بر کفان گمنام ایران اسامی ضمن تجدید 
عهد با ملّت شریف ایران اعام می نمایند که مقابله با تروریسم را تا انهدام کامل 
آن هــا و با قدرت ادامه خواهند داد و طبیعتاً در میدان جنگ با تروریســم غّدار 

خون آشام، حامیان و پشتیبانان تروریست ها منفعتی نخواهند داشت.

خبر

اســتاد ملــک آراء تازه درس را شــروع کــرده بود که 
گروهبانی مسلح در حالی که مسلسل را به سینه مستخدم 
جلو درب کاس هدف رفته بود بدون درک حرمت کاس 
وارد شد و پشــت یقه 2 دانشجو را گرفت و بیرون کشید. 
کاس به هم خورد. سربازان، مسلسل به دست، در سرسرای 
دانشکده، پخش بودند. دانشجویی با صدای رسا فریاد زد : 
”دست پلیس از دانشگاه کوتاه ”. بعد از این شعار، تیراندازی 
با مسلسل شروع شد و سربازان، سقف، ستونها و دیوارها را 
به مسلسل بستند. چند نفر از دانشجویان به زمین افتادند، 
رادیاتور شــوفاژ در اثر تیراندازی ســوراخ و آب در صحن 
سرسرا جاری شد و با خون دانشجویان درآمیخت. سربازها 
تمام کسانی را که درازکش کرده بودند، بیرون بردند. سه نفر 
در سرسرای ورودی غرق در خون بر جای ماندند: مصطفی 
بزرگ نیا، احمــد قندچی و آذر )مهدی( شــریعت رضوی. 
نیروی مهاجم دانشجویان را در کامیون های ارتشی ریختند 
و به دانشکده هنرهای زیبا و سپس به فرمانداری نظامی و 
کشته ها را به سردخانه منتقل کردند. رئیس دانشکده فنی، 
مهندس خلیلی و معاونش دکتر رحیم عابدی بود و ریاست 
دانشگاه تهران را دکتر علی اکبر سیاسی پایه گذار استقال 

دانشگاه تهران برعهده داشت.
دکتر سیاســی در خاطرات خود با عنوان “گزارش یک 
زندگی” نوشــت: با ســپهبد زاهدی تلفنی تماس گرفتم و 
شــدیداً اعتراض کردم که  نمی توانم اداره امور دانشــگاه را 
عهده دار باشم. گفت: »متأسف خواهم بود، اما دولت از اداره 

امور آنجا عاجز نیست.«
در جلســه رؤسای دانشکده ها، پیشــنهاد شد که جمعاً 
اســتعفا دهیم، دیدیم که این کناره گیری آرزوی دولت را 
بر آورده و اســتقال دانشــگاه را که قریب دوازده سال در 
استقرار و استحکامش زحمت کشــیده بودیم، از بین می 
برد و یک نظامی یا غیر نظامی قلدر را به ریاســت دانشگاه 
خواهنــد گماشــت. در نتیجه تصمیم گرفته شــد که به 
مقاومت بپردازیم. او همچنین درباره حضور خود در جلسه 

هیات دولت نوشــته: وزیر جنگ سپهبد هدایت، در بودن 
من در جلسه دولت چنین گفت: اگر عضوی از اعضای بدن 
فاسد شود، آن را قطع می کنند تا بدن سالم بماند، دانشگاه 
را هم در صورت لزوم بــرای حفظ مملکت باید از بین برد 
و منحل کرد… گفتم: تشــبیه دانشگاه به یک عضو بدن 
و احتمال قطع آن صحیح نیســت، عضــو بدن را که قطع 
می کنند، از خود مقاومت نشان نمی دهد، ... در صورتی که 
دانشــگاه از هزاران استاد، دانشجو و کارمند متعهد، زنده و 
پویا تشکیل گردیده و اگر مورد حمله قرار گیرد، به مقاومت 

خواهد پرداخت و از خود دفاع می کنند…
روزنامه اطاعات سه شــنبه 17 آذر 1332نوشت: اداره 
پزشکی قانونی علت فوت ســه نفر دانشجویان دانشگاه را 

چنین تشخیص داده است:
1-  مصطفی بزرگ نیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر یک 
گلوله که از طرف راســت سینه وارد شده و از زیر بغل چپ 
او خارج گردیده و بازوی وی بکلی خرد شــده و خونریزی 
زیاد باعث مرگ وی گردیده، بر پشت شانه راست اثر زخم 
سرنیزه دیده می شــود که تا 15 سانتیمتر زیر پوست فرو 

رفته بود.
2- شــریعت رضوی به علت زخم ســرنیزه فوت کرده. 
سرنیزه اســتخوان ران راســت وی را به کلی خرد کرده و 
شــریانها را پاره نموده و در نتیجــه خونریزی زیاد مجروح 

درگذشته است.
3- احمد قندچی به علت اصابت گلوله ای که وارد شکم 

وی گردیده و احشاء داخلی را پاره نموده درگذشته است.
روزنامــه اطاعات 18 آذر نوشــت: در گــزارش هیات 

بررســی مامور از سوی رییس دانشــگاه آمده است: دو نفر 
از دانشــجویان از پشــت پنجره ماموران انتظامی را که در 
بیرون دانشــکده فنی مشغول گشت بودند مورد تذکر قرار 
دادند. مامورین بوسیله ســرگروهبان خود درصدد تعقیب 
دانشجویان برآمده و دانشجویان به کاس می روند. مامورین 
وارد کاس شــده و خواستار تحویل آنان می شوند. در این 
موقع وضع کاس و دانشــکده متشــنج شده، مامورین دو 
نفر دانشــجوی مورد نظر را دستگیر و مضروب می نمایند. 
در زمانیکه کلیه دانشجویان در کریدور طبقه اول دانشکده 
اجتماع نموده بودند یکی از دانشــجویان شــعار می دهد، 
چون مامورین درصدد متفرق کردن دانشجویان برمی آیند، 
دانشجویان به طرف دیگر کریدور فرار می کنند. در این موقع 
از آن ســمت چند سرباز مســلح با مسلسل دستی شروع 
به تیراندازی می نمایند که در نتیجه آن ســه نفر کشته و 
عده ای مجروح می شــوند. روزنامه اطاعات پنجشنبه 1۹ 
آذر نوشــت: دولت از واقعه غیرمنتظره ای که روز دوشنبه 
در دانشــگاه تهران پیش آمد متأســف و متأثر می باشد و 
دستور داده اســت مرتکبین و محرکین حقیقی این واقعه 
را تحت تعقیب قرار دهند، دانشگاه محیطی منّزه می باشد 
مخصوصاً برای دولت که مســئول تربیت نسل آینده است، 
ولی متاسفانه عده معدود که همه چیز را می خواهند بر باد 
دهنــد در این مکان رخنه کرده و آنجا را ســنگر تظاهرات 
خیانت آمیــز قرار داده اند… دولت موظف اســت با نهایت 
جدیت به اینگونه ماجرا جویی ها پایان دهد. ضمنا شورای 
دانشگاه اعامیه ای به شرح زیر صادر کرد: دانشگاه با نهایت 
عاقه منــدی به  حفظ نظم و آرامش در محیط دانشــگاه، 

از واقعــه روز 16 آذر که برخاف انتظار در دانشــکده فنی 
روی داده متاسف می باشد و امیدوار است به موضوع دقیقاً 
رسیدگی شود، از همه دانشجویان و کارکنان دانشگاه انتظار 
دارد که برای حفظ استقال و احترام دانشگاه دقت نمایند 
تا نظایر این واقعه تکرار نگردد. دانشــگاه به بازماندگان سه 
نفر دانشــجویی که در این قضیه از میان رفته اند تســلیت 

می گوید.
برادر شــریعت رضوی: » به ما اجازه برگزار کردن شب 
سوم در خانه هایمان را هم ندادند؛ ولی در مراسم چهلم به 
خاطر پافشــاری زیادی که کردیم فقط 3۰۰ کارت که مهر 

حکومت نظامی روی آن خورده بود دادند.
هر کس می خواســت به طرف امــام زاده عبداهلل برود 
کارتش را کنترل می کردند«. برادر بزرگ نیا: »از طریق علم، 
شاه به پدرم تسلیت گفت و پیغام داد 2۰۰ هزار تومان خون 
بهــا بدهند که جواب رد دادیم؛ بعد می خواســتیم مجلس 
ختم و شب هفت بگیریم، مخالفت کردند. تا این که خودم 
پیش ســرتیپ بختیار فرماندار نظامی رفتم و متعهد شدم 
اگر اتفاقی افتاد خودم مســؤول باشم.« به خانواده  قندچی 
گفته بودند که او را با شریعت رضوی و بزرگ نیا در امام زاده 
عبداهلل دفن کرده اند. برادر قندچی می گوید: بعد از این که 
فهمیدیم برادرم را در مســگر آبــاد دفن کرده اند نبش قبر 
کردیم و او را در امام زاده عبداهلل در کنار دوستانش به خاک 

سپردیم)یادشان رادر این روزگار گرامی باید داشت.(
علــم، وزیر دربــار در خاطرات خود نظر شــاه درباره نا 
آرامی های دانشــگاه را چنین نقل کرده : تو و علیاحضرت 
معتقد هســتید که بر اثــر بدرفتاری گارد دانشــگاه این 
پیش آمد شــده؟ باید خیلی ســاده لوح باشــید که با یک 

انحراف کوچک گارد، کار به این جاها کشانده شود.
چه طور در دانشکده کشاورزی، پلی تکنیک و دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران از همه جا بیشتر عناصر مخرب یافت 
می شود ؟! کار از جاهای دیگری هدایت می شود و جلو آن 

را خواهیم گرفت.

شانزده آذر ۳۲ به روایت شاهدان عینی 

بازخوانی حوادثی که روز دانشجو را پدید آورد
ضیا مصباح


