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دانشگاه در جبهه - ۱۲۶

شهيد حسين كاظمي جويباري در سال 1337 در شهر قائمشهر 
متولد گرديد . دوران تحصيل خود را با نمرات عالي گذراند و در طي 
آن از هيچگونه فعاليتي در جهت كمك رســاني بــه پدر و خانواده 
كوتاهي نمي كرد . همگام و همدوش مردم در صفوف راهپيمايي ها 
و مبارزات حاضر مي شــد و اينگونه نفــرت خود را از رژيم منحوس 

شاهنشاهي اعالم مي كرد .
پس از اخذ مدرك ديپلم در كنكور سراســري دانشــگاه شركت 
نموده و در رشــته حقوق پذيرفته مي شود. پس از سه ماه گذراندن 
دوره كارآموزي و موفقيت در امتحانات از طرف شوراي عالي قضايي 
سمت دادياري در دادسراي انقالب به او اعطا گرديد و به علت كفايت 
فراواني كه در وظايف از خود نشان مي داد به سمت جانشين دادستان 

انقالب مرودشت انتخاب و منصوب گرديد.
وي هميشه براي اعتالي اهداف اسالم از هيچ كوششي فرو گذاري 
نكرد و سرانجام در فروردين ماه 1365 به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
در بندهايی از وصيت نامه شــهيد دانشــجو »حســين كاظمی 

جويباری« می خوانيم:
خداوندا! به همه نعمتهايي كه به ما ارزاني داشــتي سپاسگزارم . 
علي الخصوص نعمت انقالب اسالمي و نعمت وجود امام پيامبرگونه و 
نعمت وجود امتي بيدار دل و شهيد پرور . وصيت من به عموم مردم 
حق طلب و مسلمان اين است كه مدام فرمانبردار و لبيك گوي نداي 
واليت فقيه و ســالح گرم و آتشين شهيدان را كه خدمت به اسالم و 
مسلمين زير سايه واليت امر بر گروه مستكبران فرود آمده بر زمين 
نگذارند و آتش انقالب را تا تحقق حكومت اسالمي در گستره جهان 
كه زمينه ساز ظهور حضرت مهدي)عج( است همچنان گرم نگه داشته 

و به قول حضرت رسول)ص( حق شمشير را ادا نمايند.

سخنی به گزاف نرفته اگر گفته 
شود كه بركشيدن انقالب شكوهمند 
اســالمی در بهمــن 1357، ضربات 
كاری و كوبنده ای بر پيكره شبكه های 
جاسوسی غرب و شرق در ايران زمين 
وارد نمود و يكــی از پيامدهای اين 
رويداد تاريخی، پرده برداری از ماهيت 
رسوای شــماری از عناصری بود كه 
تحت لوای استاد يا دانشجو در سپهر 
علمی و فرهنگی كشــور به فعاليت 
عليــه اســالم و منافع ملی كشــور 

می پرداختند. 
اســناد و مدارك كشف شده از 
سازمان امنيتی ساواك و ديگر مراكز 
اطالعاتی و امنيتــی فعال در دوران 
طاغوت مبيــن و مؤيد اين حقيقت 
اســت كه ســرويس های جاسوسی 
استكبار جهانی به سركردگی آمريكا، 
سرمايه گذاری وسيعی را جهت جذب 
و بــه كارگيری عناصر دانشــگاهی 
جهت جاسوســی به نفع كشورهای 
متبوعشان به كار گرفته بودند. شواهد 
و قرائن متقن حكايت از آن دارد كه 
حتــی چهره های به ظاهر فلســفی 
چــون هانری كربن نيــز با اهداف و 
اغراض خاصی به مطالعه در فلســفه 
ايران و اسالم می پرداختند. بسياری 
از چهره های دانشــگاهی وابسته به 
حزب توده نيز ارتباطات گســترده 
و عميقــی با ســرويس جاسوســی 
شــوروی سابق داشــتند و در مورد 
ديگر گروه های سياســی نيز همين 
وابستگی به قدرتهای استكباری امری 
عيان و روشن بود. كشورهای غربی 
جهت جامه عمل پوشاندن به نيات 
و اهداف خويش در ســپهر سياست 
ايرانی از گذشــته های دور تا كنون 
ســرگرم جاسوسی و دسيسه چينی 
عليه ملت ايــران بوده اند و به دليل 
وجود يك جمعيــت عظيم و فعال 
تحصيلكــرده در ايــران، قدرت های 
شــرق و غرب سعی داشــته و دارند 
كه به واسطه نفوذ در بدنه دانشگاهی 
كشور، جامعه دانشگاهی كشور را از 
مســير پيگيری آرمان های اسالمی 

منحرف كنند. 
بعد از پيروزی انقالب اســالمی 
كــه غربی هــا منافع خويــش را در 
تضاد با منافع انقالب اسالمی ديدند 

در ادبيات مربوط به جامعه مدنی 
در ايــران دو دســته تعريف وجود 
دارد. در تلقــی اول از جامعه مدنی 
كه به عقيده تعدادی از پژوهشگران 
تعريف غالب می باشد، جامعه مدنی، 
جامعه ای است قانونمند و مبتنی بر 
قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ 
حقوق افراد، مبتنی بر حاكميت ملی 
و توزيع كننده قدرت در چهارچوب 

احزاب و شوراها. 
در ايــن تلقــی، وقتی اصطالح 
جامعه مدنی به كار می رود، اشــاره 
به كل جامعه است. اين تلقی جامعه 
مدنی را به عنوان يك آرمانشهر در 
نظر می گيرد و چون جامعه ايران و 
جوامع پيرامونی با آن فاصله ای بسيار 
دارند، حكم به عــدم وجود جامعه 
مدنی در ايــن جوامع می دهند. اما 
تعريف و تلقی دوم از جامعه مدنی 
كه مورد تاييد اغلب پژوهشگران بوده 
و در ادبيات سياسی غرب نيز حاكم 
اســت، جامعه مدنی را فضای حائل 
ميان دولت و خانواده معرفی می كند. 
بنابراين جامعه مدنــی حوزه ای از 
روابــط اجتماعی فــارغ از دخالت 
مستقيم دولت و مركب از نهادهای 

عمومی و گروهی است. 
جامعــه مدنی عرصــه قدرت 
اجتماعی است. اركان جامعه مدنی را 
تشكل ها و مجموعه ها و انجمن هايی 
تشكيل می دهند كه بطور مستقل و 
بدون اتكاء به دولت تشكيل و اداره 
می گردنــد. بنابراين اجــزاء جامعه 
مدنی را می توان رسانه های عمومی 
مستقل، شــبكه های خودجوش در 
تمــام زمينه های زندگــی از قبيل 
اتحاديه هــای كارگری، انجمن های 
انواع  زنان، انجمن هــای مذهبی و 
ســازمان های مردمــی و مخصوصاً 
دانشجويی  فعاليت های  و  تشكل ها 
دانســت. بنابراين يكی از نمادهای 
يك جامعه مدنی مترقی، تشكل ها 
و فعاليت های دانشجويی می باشد. 

واضح است كه يكی از مهم ترين 
دانشــگاه،  نقش های  جدی ترين  و 
انطباق و سازگاری انسان ها با محيط 
و دنيای  بيرون و آماده كردن انسان ها 
بــه مهارت و تخصص مطابق با نياز 
جامعه است. بررسی سير دگرگونی ها 
و تحوالتی كه در عرصه های مختلف 
بــه وجود آمده اســت، بــدون در 
ممكن  دانشــگاه  نقش   نظر گرفتن 
نيســت. نقش دانشــگاه اما  تنها به 
پرورش افراد متخصص در رشته های 
فنی و حرفه ای خالصه نمی شــود؛ 
بلكــه آموزش مدنــی از نقش ها و 
كاركرد های جدايی ناپذير دانشگاه ها 
و نظام های آموزشی است. حمايت ها، 
ايســتادگی و مقاومت دانشجويان 
در تقابــل با رفتار هــا و كنش ها و 
عملكرد هــای نخبگان سياســی و 
نهاد هــا، خود بيانگر آن اســت كه 
دانشگاه در كنار آموزش مهارت ها به 
دانشجويان، به آن ها آموزش مدنی 
نيز می دهند.  بررســی جنبش های 
دانشــجويی تنها در ارتباط با نقش 

دانشجوی 
شهید

حسین 
کاظمی

»صفحه دانشگاه كيهان« از اخبار، بيانيه ها، مقاالت، يادداشت ها و 
تحليل های فرهنگی يا سياسی مرتبط با مقوالت دانشجويی استقبال 
می كند. عالقه مندان می توانند فايل حروفچينی شده مطالب مدنظر 
خود را به رايانامه Daneshgah@Kayhan.ir ارسال نمايند. بديهی است 
كه روزنامه كيهان در ويرايش، تلخيص، انتشــار يا عدم انتشار متون 

ارسالی، آزاد است.

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه، 
تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طالب محترم

نگاهی به چالش های صنفی دانشجویان
در دولت تدبیر و امید

مدنی دانشــگاه ها قابل فهم است. 
بنابراين دانشــجويان در كشورهای 
مختلف تجربه ها و نقش های متفاوت 
در اصالحات، دگرگونی های اجتماعی 

و تحوالت سياسی داشته اند. 
تاثير گذاری دانشجويان متناسب 
بــا اهداف، ســازماندهی و بســيج 
جامعه دانشجو متفاوت بوده است. 
با اين حال، جامعه دانشــجو زمانی 
می تواند تاثيری بر روند سياســی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه بگذارد 
كه بتواند حركت های ســازماندهی 
شده و يا خودجوش شكل دهد. اين 
حركت های ســازماندهی شده و يا 
خودجوش چه بسا در مواقع ممكن 
تبديل به جنبش دانشــجويی شود 
كه تاثير بســزايی بر رهايی جامعه 
از دام ســنت ها، جهــل، تبعيض و 

بی عدالتی دارد.
 همانطــور كــه عنوان شــد 
شوراها، احزاب، اتحاديه ها، كانون ها، 
مطبوعات  صنفــي،  انجمن هــاي 
مستقل و ... همه نهادهايي از جامعه 
مدني به شمار مي روند. نهادهايي كه 
در دنياي امروز پل ارتباطي مردم و 
دولت بوده و به عنوان سازمان هايي 
داوطلب و غيردولتي توانسته اند نقش 
فعالي در تمشــيت و هدايت بهتر 
امور جامعه ايفا كنند. در اين ميان 
تشكل هاي صنفي به علت »فراگير 
بودن« و »هويت اجتماعي مشــابه 
اعضا« از انسجام بيشتري برخوردار 
بوده و توانسته اند در جوامع مدني، 
پايگاهي مؤثــر براي دفاع از حقوق 
اقشار مردم و پاســداري از عدالت 
اجتماعي و ارتباط كارآمد و منطقي 
با دولت ملي باشند و از اين رهگذر 
سهم بسزايي نيز در خشونت زدايي از 

روابط اجتماعي داشته باشند.
 به رغم شــكل گيــري كانون 
هــاي متعدد و متكثر قدرت در زير 
بدنه هاي جامعه، دانشــگاه كماكان 
به مثابه يــك تهديد و يك فرصت 
قدرت نمايي مي كنــد. به عبارت 
ديگر دانشگاه مي تواند هم به عنوان 
ضعيف ترين حلقــه اتصال نظام با 
مردم و هم به عنوان قوي ترين حلقه 
اتصال مردم با نظــام مورد نگرش 
قرار گيرد. قشــر دانشــجو به مثابه 
قشر نخبه، حلقه پيوند دهنده حال و 
آينده هر ملت و كشوري است، عالوه 
بر اين، قشر دانشجو نمادي از همه 
اقشار و طبقات اجتماعي موجود در 
جامعه است. همچنين جوان بودن 
و قرار داشــتن در مرحله شكوفايي 
و قــدرت پذيرفتن اطالعات جديد 
و انجــام كارهاي نوآورانه در چرخه 
انســاني، اهميتي  زندگي و حيات 
بســزا در پيشــرفت و توســعه هر 
كشوري مي تواند ايفا كند. چنانچه 
مي توان گفت موتور محركه توسعه 
و پيشــرفت هر ملتي، قشر جوان و 

نخبه آن ملت است. 
همــان گونــه كــه مي دانيم، 
تشكل ها و جنبش هاي دانشجويي در 
ايران، محصول سال هاي 13۲۰ به 

بعد است. زماني كه يك فضاي نيمه 
دموكراسي در دانشگاه هاي كشور 
ايجاد شد و تشكل هاي دانشجويي 
شــكل گرفــت. از آن زمــان تا به 
حال، با يــك نگرش كلي مي توان 
فعاليت هاي دانشجويي را به دو گروه 

اصلي تقسيم بندي كرد:
1ـ جنبش هــا و تشــكل هاي 
كالســيك كه عملكردشــان مانند 

احزاب بود.
 ۲ـ تشــكيالت نويــن كه هم 
اكنــون در جوامع نويــن و مجامع 

دانشجويي رايج است.
تشكل هاي كالسيك داراي يك 
تشكيالتي  يعني  مركزيت هستند، 
بســته كه فقط نماينده عده اي از 
تقاضاهــا و عقايد بوده نه همه آنها، 
كه دقيقاً احزاب هميشــه اين گونه 
عمل كرده اند. در اين تشــكل هاي 
كالســيك اهداف و خط مشــي ها 
مشخص شده و براساس اين اهداف 
عضوگيــري مي كنند. آنها مرزهاي 
قرمز هويتي دارند، يعني كســاني 
مجــوز ورود و همكاري دارند كه به 
اين اهداف و آرمان ها پايبند باشند. 
اما امروز جامعه دانشجويي به سرعت 
به سوي تكثر هويتي پيش مي رود. 
در اين شرايط تشكيالت دانشجويي 
موفق اســت كه اين وضع جامعه را 
درك و لحاظ كند، زيرا دانشــگاه ها 
زمينه ســاز بروز و ظهــور جامعه 
مدني هســتند. پس بايد از جانب 
مسئوالن بســتر مهيا شدن جامعه 
مدني در دانشــگاه ها فراهم شــود 
و بطور حتم شــوراي صنفي براي 
پيشبرد اين اهداف از پتانسيل بااليي 

برخوردار است.
در اين برهه زمانی، دانشجويان 
در حال گذار به يك دوران عقالنيت 
معطوف به آگاهي هستند. حركت ها 
و كنش هاي سياسي دانشجويان به 
انتخاب مي شــود  صورت آگاهانه 
و عقالنيــت رفتاري دانشــجو، در 
اين انتخاب ها نمــود پيدا مي كند. 
بيشتر  خردگرايي  به  دانشــجويان 
گرايش پيدا كرده انــد. با اين همه 
ذكر اين نكته بسيار ضروری است كه 
دانشجو و دانشگاه زماني مي توانند 
رســالت خود را به صورت بايسته و 
شايسته انجام دهند كه دانشجويان 
بتوانند فعاليت هاي خود را در درون 
نظام ســازماندهي كنند نه بر نظام. 
اصوالً هيچ نوع تحركي كه از سوي 
دانشجويان انجام شــود و بر نظام 
باشــد، قطعاً پذيرفتني نيست. هر 
حركتــي بايد با توجه به مالحظات 
فعلــي نظام و در راســتای نيل به 

اهداف متعالی آن انجام شود. 
جريــان  جهانــي  ســطح  در 

دانشــجويي ســاختار جالبی دارد. 
دانشجويي  كاراكترهاي  بيشتر  اوالً 
حالت صنفي پيــدا كرده اند، يعني 
تشكل هاي صنفي، تشكيالتي شده 
كه حرف اول را در جامعه و دانشگاه 
مي زنند. امــروزه در جهان، عمده 
تشــكيالت وضع صنفي، اجتماعي 
بــه خود گرفته و قدرتي كه در اين 
ابزارهــا نهفته اســت از هر قدرتي 
توفنده تر می باشد. اين مسئله به ويژه 
از ســال 1968، هنگام شكل گيري 
جنبش هاي دانشجويي در اروپا شكل 
گرفت و حالت همه گير و كثرت گرا 
پيدا كرد )برای مثال می توان به رشد 
مدنيت در سنديكاهای دانشجويی 
كشــور فرانسه اشــاره كرد كه در 
كنار سنديكای كارگری، قوی ترين 
ســنديكا در كشــور فرانسه بوده و 
مطالبات بــه حق دانشــجويان و 
حتــی مطالبات به حــق جامعه را 
از سياســيون اين كشــور مطالبه 
در  دانشجويي  تشكيالت  می كند(. 
كشــور ما نيز زماني موفق خواهد 
بود كــه از فراگيري برخوردار بوده 
و خود را نماينــده گروه خاصي از 
دانشــجويان نداند بلكه با توجه به 
كثرت جامعه دانشــگاهي و عقايد 
و تيپ هــاي گوناگون آن، نماينده 
توده دانشجو با هر خط مشي باشد تا 
بتواند تقاضاهاي مختلف دانشجويي 

را پاسخ دهد. 
شــوراي صنفي دانشجويان به 
ســبب پرداختن به امــور روزمره 
زندگي دانشجويان، يكی از ظرف های 
بسيار خوب در اين زمينه بوده و به 
همين سبب نيز توسط وزارت علوم 
در دانشگاه ها تشكيل شد و در دولت 
قبل نيز بدان بســيار دقت و توجه 
می شد و يكی از نهادهای بسيار قوی 
در دانشگاه ها بود كه با حمايت جامع 
مسئولين وزارت علوم در دولت قبل، 
روز به روز به گسترش و تعامل آن 

افزوده می شد. زيرا مسئولين وزارت 
علوم در دولــت قبل به اين نتيجه 
مهم رســيده بودند كه در شرايط 
فعلي مســائل سياسي، فرهنگي و 
گونه اي  به  دانشــجويان  اجتماعي 
در مســائل صنفي آنها تجلي پيدا 
مي كند و مشكالت صنفي مي تواند 
زمينه ساز مناسبي براي حركت هاي 
سياسيـ  اجتماعي دانشجويان باشد. 
ما بيش از هر چيــز محتاجيم كه 
تقاضاهاي دانشــجويي را به شيوه 
درســت و صحيح انتقــال دهيم و 
البته اين شيوه هنر است و كار هر 
كسي نيســت! قطعا هر سيستمی 
بدون نقص نيســت و بهترين كار 
برای مقابله با نقص ها، شناسايی آن 
و سعی در رفع آن عيب و نقص است. 
به عبارت بهتر، پيشگيری هميشه 
بهتر از درمان است. اين مهم توسط 
مسئولين وزارت علوم در دولت قبل، 
به درستی تشخيص داده شده بود 
و به همين سبب شــورای صنفی 
دانشــجويان، نهادی مدنی و قوی 
در دانشگاه ها بود كه دانشجويان در 
اين نهــاد، عالوه بر تمرين مدنيت، 
به عنوان يــك بازوی قوی نظارتی 
در سيستم دانشگاهی عمل كرده و 
بالفاصله عيوب و مشكالت سيستم 
صنفی دانشــگاهی را به مسئولين 
گوشــزد می كردند و بنابراين نقش 
بسيار پر رنگی در مديريت مشاركتی 
دانشگاه داشــته و به بانشاط بودن 
محيط دانشگاه و هر چه بهتر شدن 

فضای دانشگاه كمك می شد. 
مسئولين وزارت علوم و به طبع 
آنها مديران دانشگاه ها در دولت قبل 
به اين نتيجه رسيده بودند كه به جاي 
استفاده از اســتراتژي »سدسازي« 
بايد اســتراتژي »كانال ســازي« را 
جايگزين كنند و سعي كنند با تدبير 
و انديشــه مسالمت آميز حرف هاي 
دانشجويان را بشنوند و همه تالش 

خود را براي حل مشــكالت به كار 
گيرند. بنابراين يك رابطه تنگاتنگ 
و صميمی بين خود و دانشــجويان 
برقرار كرده و از اين طريق به خوبی 
مسائل صنفی دانشگاه ها با مشاركت 
خود دانشــجويان مديريت و حل و 

فصل می شد.
در ايــن بين شــوراي صنفي 
دانشــجويی نقش يك ميانجي بين 
دارد.  را  دانشــجويان  و  دانشــگاه 
همان گونــه كــه مــي دانيم نقش 
ميانجي در جوامع امروزي بســيار 
حائز اهميت اســت. براي مثال در 
حوزه سياســت، نهادهاي ميانجي 

مديريت، نقش بســيار حســاس و 
تعيين كننده اي در دانشگاه ها داشته 
و زمينه بسيار مناسبي بين دانشجو و 
مدير براي مشاركت و همدلي ايجاد 
كند. لذا در تقويت اين نهاد مدنی در 
دانشگاه ها، تالش های بسيار شايسته 
و در خور تقدير انجام می دادند. هدف 
مسئولين دولت قبل از تقويت شوراي 
صنفي دانشجويی در دانشگاه ها به 
ســبب كاركردهاي مثبتی بود كه 
اين نهاد مدنی مي تواند در دانشگاه 

داشته باشد: 
1ـ از بين بردن سيستم سلسله 
مراتبي در دانشــگاه و تبديل آن به 
ساختار شبكه اي. در اين مدل، هر 
دانشجويي مي تواند با رئيس دانشگاه 
)به واسطه نماينده صنفی خود( و يا 
هر مقام ديگر مرتبط باشد و بين سه 
فرهنگ موجود در دانشگاه »تعاون« 
ايجاد مي شــود. فرهنگ كارمندان 
دانشــگاه، فرهنگ اپراتوري اســت 
يعني اين كار را بكن و يا اين كار را 
نكن، اگر باز هم از آنها سؤال كنيد، 
جواب اين اســت: با مقامات باالتر 
صحبــت كنيد. فرهنگ اســتادان، 
فرهنگ علمي اســت و مديران نيز 
فرهنگ مديريتي دارند. پس با اين 
سه فرهنگ متعارض اداره دانشگاه 
واقعاً مشكل است. ولي شوراي صنفي 
مي تواند نقطه تعادلي در اين ميان 
باشد يعني به عنوان كارگزار تغيير 
عمل كــرده و قــدرت مديريت را 
توزيع كند و نقطه عطف سه فرهنگ 

موجود در دانشگاه باشد.
۲- شــوراي صنفي مــي تواند 
ســاخت سياسي دانشــگاه ها را به 
يك ســاخت مدني تبديــل كند. 
چون ساخت سياسي با تغيير اوضاع 

مقايسه ای هر چند كوتاه از وضعيت 
صنفی دانشــجويان در اين دولت با 

دولت قبل داشته باشم. 
نيازهای صنفی دانشجويان كه 
بر طبق طبقه بندی ها، جزو نيازهای 
اوليــه و رده پائين بوده و اين نياز ها 
از سوي مســئوالن وزارت علوم، به 
ويژه حوزه سازمان امور دانشجويي 
وزارت علوم در دولت قبل به كمك 
دانشجويان به خوبی شناخته شده 
و مسئوالن، تمام توان خود را براي 
تامين نيازهاي اوليه دانشجويان به 
كار مــي گرفتند تا هدف نهايي كه 
نوآوري و شــكوفايي علمی  همان 
اســت، تحقق پيدا كند. مسئولين 
ســازمان امور دانشجويان در دولت 
قبل كه به كمك خود دانشجويان، 
ضعف هــا و مشــكالت صنفــی را 
شناســايی كرده بودنــد، اقدامات 
بســياري برای رفع اين موانع انجام 
داده كــه در ادامه مختصری از آنها 

عرض خواهد شد:
تشــكيل شــورای صنفی   -1
دانشجويی در اكثريت دانشگاه های 
كشــور به منظور تقويت مدنيت و 
مديريت مشاركتی در دانشگاه ها و 
استفاده از پتانسيل خود دانشجويان 
برای شناسايی نقاط ضعف سيستم 
خدمات رفاهی و صنفی دانشجويان 
در دولت قبــل. در حالی كه در اين 
دولت بــا تغيير بالفاصله رياســت 
دانشــگاه ها، هــر گونــه فعاليــت 
دانشــجويی به چشــم يك تهديد 
نگريسته شده و هنوز دانشگاه های 
مادر كشــور )مانند دانشگاه شهيد 
بهشــتی( نيز شورای صنفی ندارند! 
بنابراين فاصله دانشجويان با مديريت 
دانشــگاه ها روز به روز بيشتر شده 
و تصميمــات مديران دانشــجويی 
در حوزه رفاهــی- صنفی با نيازها 
دانشجويی  واقعی  و خواســته های 
اختالف داشته و بعضاً در تعارض قرار 
می گيــرد. همچنين فرصت تمرين 
كــردن مدنيت نيز از دانشــجويان 
گرفته شده و مديريت مشاركتی در 
دانشگاه ها، جای خود را به مديريت 

آمرانه داده است.
ساليانه  نشســت  برگزاری   -۲
دبيران شورای های صنفی دانشجويی 
دانشگاه های سراسر كشور و بحث و 
تبادل نظر مستقيم مسئولين وزارت 
علوم با نمايندگان دانشــجويان در 
خصوص مســائل صنفی و استفاده 
موثــر از انتقــادات و پيشــنهادات 
دانشــجويان در ارائــه هر چه بهتر 
خدمات صنفی-رفاهی در دانشگاه ها 
و همچنين برگــزاری انتخابات دو 
عضو دانشــجويی از ميــان دبيران 
شــورای صنفی دانشگاه های كشور 
به انتخاب خودشان به عنوان عضو 
هيئــت مركزی نظارت بر شــورای 
صنفی دانشــجويی در وزارت علوم 
كــه در آن هيئت نيــز آن دو عضو 
دانشــجويی، حــق رأی داشــته و 
در جلســات ماهيانه به طور منظم 
شــركت كرده و بنابراين مســائل 

كالن صنفــی رفاهی دانشــجويان 
كشور را با مسئولين بررسی كرده و 
عمال در تصميم گيری های كالن در 
مسائل رفاهی-صنفی نقش داشتند. 
همچنين يــك دبيرخانه در محل 
سازمان امور دانشجويان در خصوص 
مسائل صنفی تشكيل شده بود كه 
دبيران شوراهای صنفی ارتباط بسيار 
خوب و موثری با آن داشته و مسائل 
و احياناً مشكالت صنفی خود را به 
آن گزارش كرده كه مورد بررســی 
دقيق مســئولين وزارت علوم قرار 
می گرفــت. در حالی كه تاكنون در 
اين دولت، نشســت ساليانه دبيران 
برگزار  شوراهای صنفی دانشجويی 
نشــده و اصوال از مســئولين فعلی 
ســازمان امور دانشــجويان چنين 
اســتنباط می شــود كه آنها هيچ 
اهميتی برای نظرات سيستم تحت 
قائل  )دانشــجويان(  مديريت خود 
نبوده و حاضر نيســتند از نظرات، 
دانشجويان  پيشنهادات  و  انتقادات 
اســتفاده كرده و فقط يك سيستم 
مديريتی آمرانه را در دســتور كار 

خود قرار داده اند.
از  مكــرر  بازديدهــای   -3
دانشــگاه هاي مختلف كشــور در 
ســفرهاي اســتاني هيات دولت و 
آگاه شدن مســتقيم از كمبودها و 
كاســتي هاي دانشــگاه ها و تالش 
ويژه براي رفع مشــكالت صنفی-

رفاهــی دانشــگاه ها در دولت قبل. 
مســئولين  مســتقيم  بازديدهای 
سازمان امور دانشــجويان و وزارت 
علوم از دانشــگاه های كشور در اين 
دولت به نســبت دولت قبل كاهش 
بســيار چشمگيری داشته و بالطبع 
شــناخت مسئولين نيز از مشكالت 
و دغدغه هــای محيط دانشــجويی 
به شــدت كاهش يافته و در نتيجه 
بسياری از تصميمات كالن در حوزه 
دانشجويی با شرايط كنونی فضای 
دانشجويی انطباق ندارد.4- پرداخت 
مبلغ قابل توجهی )6 ميليون تومان( 
به عنــوان »پژوهانه« بــرای اولين 
بار پس از انقالب اســالمی به همه 
دانشجويان دكتری بالفاصله پس از 
تصويب پروپوزال. اين كمك هزينه 
تحصيلی به همه دانشجويان دكتری 
در همه دانشگاه های كشور پرداخت 
می شــد و به صورت بالعوض بود و 
بنابراين دغدغه مالی اين قشــر از 
دانشــجويان را تا حدود زيادی رفع 
كرده و بنابراين شــاهد رونق علمی 
و افزايش بســيار عالــی در تعداد و 
كيفيت مقاالت در بهترين نشريات 
و مجالت بين المللی بوده به نحوی 
كه رشــد بی سابقه علمی رخ داده و 
جمهوری اسالمی ايران در بسياری 
از رشــته های علمی بعنوان يكی از 
قطب های بســيار قوی و قابل اتكا 
در دنيا در دولت قبل تبديل شــد. 
در حالی كه در اين دولت، پژوهانه 
كه اهميت بســيار زيادی در تامين 
مالی دانشجويان دكتری داشت كاًل 
حذف شده و ديگر به هيچ دانشجويی 

پرداخت نمی شــود! به جای آن وام 
پرداخت شــده كه شرايط دريافت 
بسيار سخت بوده و به سبب اينكه 
بالفاصله پس از فراغت از تحصيل، 
بايد توسط دانشجو باز پرداخت شود، 
ميل و رغبت برای دريافت آن نيز در 
بين دانشجويان كاهش يافته است.

5- اختصاص وام هفت ميليون 
تومانــي و پنج ميليــون توماني به 
دانشــجويان براي اجاره مســكن، 
در دانشــگاه هايي كــه نمي توانند 
بطور كامل دانشــجويان را پوشش 

خوابگاهي دهند.
6- پرداخت اجاره بهای خوابگاه 
به صورت قســطی و پس از خاتمه 
تحصيل در دولت قبــل، در حالی 
كــه در اين دولت قبــل از ورود به 
خوابگاه بايد دانشــجو از قبل اجاره 
يك ترم خود را پيشاپيش واريز كند 
و تا قبل از پرداخت اجاره بها، تحت 
هيچ شرايطی، اجازه ورود به خوابگاه 
را نخواهد داشت! حال در نظر بگيريد 
دانشــجويی را كه از لحاظ شرايط 
مالــی در مضيقه باشــد چه كاری 

می تواند انجام دهد؟
آيا بايد نگاه به دانشگاه بعنوان 
محلی كه مركز پــرورش و تربيت 
نيروی متخصص كشور برای آينده 
اســت، بايد نگاه درآمد زا باشــد يا 
نگاهی ســرمايه گذارانه؟ مگر غيراز 
اين اســت كه با توجه به مســائلی 
كه عنوان شد در اين دولت نگاه به 
دانشگاه نگاهی درآمدزا است؟ آيا با 
اين نگاه به دانشگاه می توان انتظار 
شــكوفايی علمی در كشور داشت؟ 
اين می تواند همچنان به عنوان قطب 
علمی در منطقه مطرح باشــد؟ آيا 
می توان به تحقق چشم انداز بيست 
ســاله توسعه كشــور اميدوار بود؟ 
سواالت بسيار زيادی از اين دست در 
جامعه دانشگاهی امروز كشور مطرح 
مسئوالن  سياست های  قطعاً  است. 
كنونــی وزارت علوم در بســياری 
زمينه هــا با نيازهــای واقعی و روز 
دانشگاه و دانشگاهيان تناسب نداشته 
و بلكــه در بعضی زمينه ها حتی در 
تعارض اســت. بنابراين بازبينی در 
اين سياست ها، توجه ويژه به مسائل 
صنفی و تقويت مديريت مشاركتی 
و استفاده از پتانسيل شورای صنفی 
دانشجويی ضرورت بسيار بااليی در 
حال حاضر دارد. همواره بايد به ياد 
داشــت كه مرز مشــخصی ما بين 
مسائل صنفي و سياسي در جامعه 
و خصوصاً در دانشگاه وجود نداشته 
و بنابراين بايد مدنظر داشت كه در 
صورت كوتاهی ممكن است بين اين 
دو تداخل صورت گيرد. پس با دادن 
قدرت مانور بيشــتر درباره نظارت 
دانشــجويان به امور صنفي خود و 
همچنين درك اهميت مسائل صنفی 
در دانشگاه ها، سعی در مديريت بهتر 

اين امر نمود.
* دکتر جمال رسولی
دبیر کل سابق شورای صنفی 
دانشجویی دانشگاه تهران

*سیاست های مسئوالن کنونی وزارت علوم در بسیاری 
زمینه ها با نیازهای واقعی و روز دانشگاه و دانشگاهیان 

تناسب نداشته و بلکه در بعضی زمینه ها حتی در تعارض 
است. بنابراین بازبینی در این سیاست ها، توجه ویژه به 
مسائل صنفی و تقویت مدیریت مشارکتی و استفاده از 

پتانسیل شورای صنفی دانشجویی ضرورت بسیار باالیی 
در حال حاضر دارد. همواره باید به یاد داشت که مرز 
مشخصی ما بین مسائل صنفي و سیاسي در جامعه و 

خصوصاً در دانشگاه وجود نداشته و بنابراین باید مدنظر 
داشت که در صورت کوتاهی ممکن است بین این دو 

تداخل صورت گیرد.
»احزاب« هســتند و نقش تعيين 
كننده و سرنوشــت ســازي دارند. 
يعنــي يك حــزب مي تواند حاكم 
نباشد ولي از طريق پارلمان موقعيتي 
تعيين كننده داشته باشد. در حوزه 
فرهنــگ هم ميانجي وجود دارند و 
مي توان مطبوعات، فيلم ســازان، 
ناشــرين و ... را ميانجي هاي حوزه 
فرهنگ دانست. در حوزه مديريت 
هم اتحاديه ها و سنديكاها، نهادهاي 
ميانجي هســتند. بدين ســبب در 
دولت قبل مسئولين وزارت علوم به 
اين نتيجه رسيده بودند كه شوراي 
صنفي دانشــجويی نيز می تواند به 
عنــوان ميانجي مابين دانشــجو و 

تغيير مي كند. ولي ســاخت مدني 
پايدار است.

3- از نظــر مديريتي شــوراي 
صنفــي مــي تواند ضمــن ارتقاي 
ظرفيت مديريــت و پركردن خأل و 
تأخر اطالعات مدير از سيستم تحت 
مديريت و تسهيل چرخه اطالعات 
و ارتباطــات، به تحقق خودگرداني 

دانشگاه كمك كند.
حال كه مختصــری از اهميت 
جامعه مدنی، اهميت مسائل صنفی 
دانشجويان و همچنين اهميت حضور 
شورای صنفی دانشجويی به عنوان 
بــازوی نظارتی مديريت دانشــگاه 
تشريح شــد، در ادامه می خواهيم 

با ابزار و يراق بســيار و به واسطه به  
خدمــت گرفتن شــماری از عناصر 
خود فروخته داخلی، شــروع به سم 
پاشی و دسيســه چينی عليه مبانی 
انقــالب اســالمی نمودنــد. يكی از 
غربی ها جهت  اقدامــات  اصلی ترين 
رسوخ در اركان نظام اسالمی، گماردن 
شــماری از اســاتيد مزدور و نفوذی 
در گروه های آموزشــی و پژوهشــی 
فعال در دانشــگاه های كشــور بود. 
گروهك تروريستی منافقين از جمله 
گروهك های فعالی بود كه سعی داشت 
با تحريك احساسات مذهبی و انقالبی 
جوانان، فضای سياسی كشور را ملتهب 
كند و بدين وسيله بسترها و زمينه های 
الزم جهت به  راه انداختن بلوا و آشوب 
در دانشگاه های كشور را فراهم كند. 

منافقين با همراهی شمار ديگری 
التقاطی  الحــادی و  از گروهك های 
تمامی تالش خويش را به كار بستند تا 
از طريق فتح دانشگاه های كشور، آرام 
آرام انقالب اسالمی را به پرتگاه نيستی 
و قهقرا سوق دهند ولی واقعيت اين 
بــود كه با رهبری داهيانه امام امت و 
حضور فعال ملت كه نسبت به اهداف و 
نيات شيطانی منافقين و گروهك های 
محارب كاماًل واقف و هوشيار بودند، 
تمامی نقشــه های پليــد منافقين و 
اربابان خارجيشــان در به شكســت 
كشاندن انقالب اسالمی نقش بر آب 
شد. وقوع انقالب فرهنگی و متعاقب 
آن تالش برای پاكسازی دانشگاه های 
كشور از لوث وجود اساتيد وابسته به 
غرب و شرق يكی از مهم ترين اقدامات 
نظام جهت ايمن سازی دانشگاه از شر 
نفوذی های وابسته به شياطين غرب 
و شرق بود. ولی بعد از رحلت جانسوز 
امام راحل، جريانی كه دل خوشی از 
انقالبيون و عناصر حزب اللهی نداشت 
با شعار سازندگی و اصالح طلبی رفته 
رفته بر تمامی شــريان های علمی و 
فرهنگی كشور مسلط شد و در سايه 
اقدامات بعضاً خائنانه برخی اشخاص 
ذی نفوذ، شمار كثيری از عناصر حزب 
اللهــی اصيل و دلســوز از حلقه های 
مديريت دانشگاهی كشور كنار گذاشته 
شدند و فضا جهت جوالن و يكه تازی 
عناصری فراهم شد كه گرچه در ظاهر 
كباده دفاع از حريم واليت و انقالب را 

می كشيدند اما در مقام عمل به ياری 
استحاله گران و منافقان می شتافتند. 
واقعيت اين است كه چه در دوران 
سازندگی و اصالحات و چه دوران بعد 
از آن هيچ تحــول كمی و كيفی در 
راستای تقويت جبهه انقالب اسالمی 
صــورت نگرفــت و افراطيون مدعی 
اصالح طلبی و منفعت طلبان متظاهر 

به اصولگرايی دست در دست هم به 
قلع و قمع نيروهای ارزشی و انقالبی 
اصيــل پرداختند. همــان نيروهای 
عاشــق و بی غل و غشی كه در فتنه 
آمريكايی-انگليســی 88 سينه سپر 
كردنــد و اجازه ندادند كه فتنه گران 
به اهداف پليد خويــش نائل آيند و 
درســت همين جاست كه می بايد بر 
خواص بی بصيرت و ســاكتين فتنه 
نهيب زد و به آنها يادآور شــد كه بار 
اصلی اين انقالب نه بر دوش انقالبيون 
نادم و خواص آلوده بلكه بر ذمه همان 
جوانان غيور و عاشــقی است كه جز 
عشق به واليت و جانبازی و پاكبازی 
در راه و مســير اسالم و انقالب، راه و 
رسمی نمی شناسند. پس، در تشخيص 
و تعيين ميزان پايبندی افراد به واليت 
و انقالب، بنا به فرموده امام راحل آن 
چيزی كه مالك و معيار است، حال 

فعلی افراد است و آن چيزی كه امروز 
زنگ خطری در راستای تداوم حيات 
و ســالمت نظام دانشــگاهی كشور 
محسوب می شود، وجود عناصر واداده 
و جاسوسی اســت كه گاه و بيگاه به 
آمريكا و انگليس چشــمك ميزنند و 
در مدح و رثای غربيها گوی سبقت را 
از ديگر رقبای مزدور خويش می ربايند. 

بی وجه نيست كه ســردمداران كاخ 
ســفيد بارها بر اين امر تأكيد كرده و 
می كنند كه بهترين راه جهت براندازی 
جمهوری اسالمی، جنگ نرم و نفوذ در 
بدنه دانشگاهی و فرهنگی ايران است. 
بانيان فكری  فراموش نكنيم كه 
و عملياتی فتنه 88 همان اســاتيدی 
بودند كه در بسياری از دانشگاه های 
كشــور جا خوش كــرده بودند و با 
انتشــار مقــاالت و كتــب ضاله به 
انقالب مخملی  تئوری پردازی جهت 
در ايران می پرداختند و جالب اينكه 
مسئولين دولتی در دولتهای مختلف 
نه تنها اقدام درخوری جهت شناسايی 
و مجازات اين عناصر وطن فروش به 
عمــل نياوردند بلكه به صورت پيدا و 
پنهان  اين خائنين به مام ميهن را در 
كنف حمايت های بی شــائبه خويش 
قرار دادند. در شــرايط امروز كشــور 

نيز شــوربختانه پاره ای از مسئولين 
دانســته يا ندانسته در زمين بازی ای 
كه دشــمنان نظام طراحی كرده اند 
نقش آفرينی می كنند و شــماری از 
عناصــر خود فروختــه داخلی نيز با 
سؤاســتفاده حداكثری از بی مباالتی 
و ســهل انگاری هميــن مســئولين 
بی مســئوليت راه را جهــت نفوذ در 

حساس ترين مراكز علمی و فرهنگی 
كشــور همــوار می كنند. امــروز در 
سايه سياست تساهل و تسامحی كه 
ســرلوحه برخی دستگاه های دولتی 
قرار گرفته است شماری از اساتيد و 
دانشجويانی كه سوابق تيره و تاری در 
خوش خدمتی به غربی ها دارند آزادانه 
و با فراغ بال سرگرم شبهه افكنی عليه 
مبانی دينی و سياسی نظام هستند و 
در اين ميان اسفبارتر اينكه به موازات 
رشد كمی و كيفی جريانات مسأله دار 
در دانشگاه های كشور، عناصر مؤمن 
و انقالبی با موج انبوهی از تخريب ها 
و تهمت های مدعيان دروغين آزادی 

و روشنفكری روبرو می شوند. 
واقعيت اين اســت كه در ادبيات 
سياسی امروز كشور، جاسوس صرفاً 
به كسی اطالق و الصاق نمی شود كه 
به صورت مستقيم و عملی به خدمت 

سرويس های جاسوسی غرب در آمده 
اســت بلكه هر كســی كه تحت هر 
عنوان و بهانه ای سخنی و يا نوشته ای 
در تخطئه و تخريب محكمات انقالب 
اســالمی بر زبان و قلــم جاری كند، 
جاســوس و خائن به نظام و رهبری 
محســوب می شــود. امروز شاهد و 
ناظريم كه به رغم وجود شــماری از 

اســاتيد و دانشــجويانی كه تصريحاً 
و تلويحاً بــه تاخت و تاز عليه مبانی 
نظام و انقالب مشــغولند؛ اين عناصر 
جاســوس به راحتی آب خوردن به 
استخدام گروه های آموزشی و پژوهشی 
در می آينــد و در اين ميان عجيب تر 
اينكه  نطق كســی هم در اعتراض به 

اين روند ناصواب در نمی آيد. 
واقعيت اين اســت كه تا زمانی 
كه دســتگاه های اطالعاتی و امنيتی 
كشــور نخواهند و يــا نتوانند كه به 
شــناخت و ارزيابی دقيق و صحيح از 
ريخت شناسی و صف بندی جريان های 
معارض نظام در ســپهر دانشــگاهی 
كشــور نائل آيند حتــی در صورت 
مقابلــه و مواجهــه با فتنــه گران از 
ســوی همين نهادهــای امنيتی، باز 
هم خيلــی نمی توان به نتيجه بخش 
بودن سياست ريشه كنی فتنه گران 

و منحرفان جاســوس از عرصه علم و 
فرهنگ كشــور اميدوار بود. در حال 
حاضر ســه جريان عمده و اثرگذار را 
به عنوان جاسوســان نظام  می توان 
دانشگاهی كشــور مورد شناسايی و 

ارزيابی قرار داد. 
»قاسطين«  همان  نخست  گروه 
و دشــمنان تابلوداری هستند كه از 
بدو پيروزی انقالب اسالمی تا كنون 
آشكارا به تبليغ عليه نظام پرداخته اند 
و به فراخور شــرايط، درصدد ضربه 
زدن به اصل نظام بوده اند. اين جريان 
گرچه در ابتدای انقالب سر و صدای 
زيــادی به پا می كرد و مســتظهر به 
حمايت های كشورهای استكباری بود 
ولی با شروع انقالب فرهنگی و مقاومت 
جانانه جريان حزب اللهی، بسياری از 
ســنگرهای خويش در دانشگاه های 
كشور را از دست داد و شمار بسياری 
از وابستگان و نفوذی های اين جريان 
متواری شــدند و يا اينكه به دســت 
عدالت ســپرده شدند. البته هنوز هم 
شــماری از اعضای وابســته به اين 
جريان تحت لوای استاد و يا دانشجو 
به فعاليت عليه نظام مشــغولند ولی 
به دليــل دامنه تأثيرگــذاری پايين 
اين جريان و شــمار معدود نيروهای 
ميدانی وابســته به آن  و از همه اينها 
مهمتر، اشراف كامل دستگاه اطالعاتی 
بر گرداننــدگان و چهره های اثرگذار 
اين جريان، خطــر چندانی از ناحيه 
اين مجموعه  كه مركب از گروه های 
مختلف سياسی و فكری عموماً سكوالر 

می باشد متوجه نظام نيست. 
جريان دوم، همان جريانی است 
كــه تحت عنوان »ناكثين« از آن ياد 
می شــود. اينها همان كسانی هستند 
كه روزگاری نه چنــدان دور افكار و 
انديشــه های خط امامی داشتند ولی 
بعد از اتمام جنگ تحميلی و رحلت 
امام راحل، رفته رفته دچار اســتحاله 
فكری شــدند و اين استحاله تا جايی 
تداوم و گسترش پيدا كرد كه منتج و 
منجر به فتنه 78 و 88  شد. فتنه هايی 
كه  گرچــه گرداننــدگان اصلی آن 
آمريكا، انگليس و اسرائيل بودند ولی 
به هرحال بخشی از انقالبيون نادم كه 
پيشتر حســاس ترين مسؤوليت های 
سياسی و امنيتی كشور را در اختيار 

داشتند عامدانه و با نقشه قبلی فضای 
كشور را ملتهب نمودند و شماری از 
اساتيد وابسته به همين جريان نيز با 
دميدن بر آتش فتنه، كام  مستكبران 

را شاد نمودند. 
جريان سوم جاسوسی مستقر در 
دانشگاه های كشور »مارقين« هستند. 
همان هايــی كه امــروز تحت عنوان 
خواص بی بصيرت و ساكتين فتنه از 
آنها ياد می شود. اينها همان اساتيد و 
مديرانی هســتند كه تحت عناوينی 
چون اصولگرا و اصالح طلب همچون 
موريانه مشــغول تخريب ارزش های 
نظام هستند و اگر هم در اين بازار داغ 
مشاطه گران و شامورتی بازان سياست 
باز، شماری از نجيب ترين و واليی ترين 
جوانان اين ديار، ماهيت پليد و خائنانه 
اين جريان را برمال كنند بال درنگ با 
سونامی تخريب ها و بهتان های دستگاه 
اختاپوسی تبليغاتی و ميدانی حاميان 
و مزدبگيران ســينه چاك اين جريان 
روبرو می شوند. امروز در سايه سكوت 
امنيتی  دســتگاه های  برانگيز  سؤال 
و اطالعاتــی، اتحاد نامقدســی ميان 
ناكثين و مارقين جهت تسلط بر امور 
و شئون علمی و فرهنگی كشور شكل 
گرفته است تا از اين رهگذر، بسترها 
و زمينه های الزم جهت استحاله نرم 
و تدريجی نظام فراهم شــود. اخراج 
بدنــام كردن  اســاتيد حزب  للهی، 
عناصر مؤمن و نخبه و ترويج فرهنگ 
اباحه گرانه غــرب از جمله اقداماتی 
اســت كه فتنه گران و منافقان در پی 
عملياتی نمودن آن هستند. حال در 
چنين شرايطی كه  شبكه جاسوسی 
دشــمن با حركتی نــرم و خزنده در 
حال ريشــه دواندن در تار و پود نظام 
دانشگاهی كشور اســت جا دارد كه 
تمامی مســئولين اجرايی، قضايی و 
اطالعاتی كشور با رصد نمودن تحركات 
دشمن در دانشگاه های كشور، شبكه 
جاسوســی فعال در عرصه دانشگاهی 
كشــور را شناســايی كننــد و اجازه 
ندهند كه  آينــده جوانان اين مرز و 
بوم به دست كسانی رقم زده شود كه 
جز خيانت به كشور و ترويج فرهنگ 

غربی هنری در آستين  ندارند.
*حسن ملک زاده 
 استاد دانشگاه

ریخت شناسی 
جاسوسان 
دانشگاهی

دیدگاه اساتید


