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مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وضعیت این دانشگاه می گوید:

سیاستدانشگاهماایجادفرصتهایقانونی
برایفعالیتها ست

از کانال تشکل های دانشجویی وارد بشوند.

دانشکده پزشکی مشهد از سال  1328شروع
به فعالیت کرد .در ابتدا این دانشکده زیر نظر
دانشگاه فردوسی مشــهد فعالیت داشت اما
بعد به صورت مســتقل درآمد و حاال دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد جزء بهترین دانشگاه
های پزشکی کشور است .در ویژه نامه روزنامه
شهرآرا به مناسبت روز دانشجو به سراغ آقای
دکتــر صالح مقدم مدیریت امور دانشــجویی
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد رفتیم تا کمی
از اوضــاع و احــوال این مرکز آموشــی بزرگ و
پیشرفته بیشتر بدانیم.

به نظر شما به عنوان مدیر امور
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد رسالت فعلی دانشجویان را
چه می دانید؟

درباره دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و معاونت امور دانشجویی این دانشگاه
توضیح دهید.
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آذرخش
ویژه نامه روز دانشجو
آذر 1396

مقدمتا از طرف دانشــگاه علوم پزشــکی فرا
رســیدن ســال روز 16آذر و گرامــی داشــت
روز دانشــجو را به همه اعضــا هیئت علمی و
دانشــجویان محترم دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد تبریک عرض می کنم .هیئت ریئسه
محترم دانشــگاه ،ریاست دانشگاه ،معاونین
محترم دانشگاه همه در راستای تقویت بنیان
فعالیت هــای علمی ،پژوهشــی و اجتماعی
دانشجویان برنامه های مدون و منظمی را جلو
می برند .در حوزه تخصصی کار دانشــجویی
ما در معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشگاه
در سه بخش مدیریت دانشــجویی ،مدیریت
فرهنگــی و مدیریــت تربیــت بدنــی تالش
میکنیم موقعیت هایــی را برای ارئه خدمات
صنفی ،فعالیت فرهنگی و فــوق برنامه برای
دانشــجو هــا فراهم کنیم تــا زمینه نشــاط و
شــادابی و افزون بخشــی روحیــه اجتماعی
دانشجویان برای پرداختن به دروس سنگین
رشــته های علوم پزشــکی برای آن ها فراهم
شــود .یک نکته جالب درباره دانشگاه علوم
پزشکی آن است که همه ی فارغ التحصیالن
این دانشــگاه در آینــده به عنــوان همکاران
ما و عناصر سیســتم ســامت در اختیار خود
دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرند .
در حقیقــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
تربیــت کننــده کارکنــان حرفــه ای وزارت
بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی و شبکه
بهداشت و درمان کشور است .دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد با بیش از نه هزار دانشجو در
مقاطعمختلفبهویژهدرتحصیالتتکمیلی،
دکتــری فوق تخصصی و فلوی پزشــکی جزء
دانشــگاه های تیپ یک علوم پزشکی کشور
محسوبمیشودوتمامیرشتهتخصصهای
موجود در کشــور را ارئه خدمات می دهد .در
حوزه دانشــجویی-فرهنگی ما تالش داریم
زمینه ها و بســتر های مناســب برای فعالیت
های اجتماعی،سیاســی،فرهنگی و هنری
دانشجو ها فراهم کنیم.
بــه لحــاظ قانونــی مــا در دانشــگاه هیئت
نظارت بر فعالیت تشــکل های دانشــگاهی
را داریــم کــه در ایــن هیئت تالش می شــود
تمامــی برنامه های درخواســتی مــورد نیاز
تشــکل های دانشجویی دانشــگاه را بررسی
و اعتبــار الزم برای اجــرای مناســب آن ها را
فراهــم کنیم  .ما در دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد چهار تشکل سیاســی فعال داریم که
شامل بســیج دانشــجویی ،جامعه اسالمی
دانشــجویان ،انجمن اســامی دانشجویان
و سازمان دانشــجویی جهاد دانشگاهی می
شود  .هر کدام از این تشکلها بسته به اساس
نامهخودشان بخشیازفعالیتهااجتماعی-
سیاسی دانشجویان دانشــگاه را سامندهی

می کنند .خوشــبختانه در ایامی که منتهی
به 16آذر ســال  96اســت ،همه تشکل های
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی برنامه های
متعددی را به هیئت نظارت پیشــنهاد کردند
و تمامی آن ها بدون اســتثنا تصویب شــده و
اعتبار الزم برای اجرایی شدن برنامه ها فراهم
شده.برنامههاییهمچوندعوتازسخنرانان
کشوری و ملی ،مناظرات دانشجویی ،تریبون
آزاد بــرای گفتگو با دانشــجو ها کــه بتوانند
مسائل حرفهای،اجتماعی،سیاسی و صنفی
خودشان را بیان کنند.
در همیــن ایام جلســه ای با حضــور دبیران
تشکل های سیاســی،کانون های فرهنگی-
هنری،نشریات،انجمن های علمی و شورای
صنفی در حضور ریاســت محترم دانشــگاه
تشکیل گردید .در این جلسه مفصل دانشجو
ها به بیان نقطه نظرات و مطالبات حوزه کاری
خــود پرداختند .ریاســت دانشــگاه ،معاون
دانشــجویی دانشــگاه و مدیران دانشجویی
و فرهنگی دانشــگاه پاســخ ها و کمک های
الزم برای پاســخ گویــی به نــکات و انتظارات
دانشجوها را فراهم کردند.
بر اســاس سیاســت های دانشــگاه ما همه
امکانــات رفاهــی مناســب را بــرای آمادگی
دانشــجویان در زمینــه هــای تحصیلــی و
اوقات فراغــت در دانشــگاه فراهــم کردیم.
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد جزء معدود
دانشــگاههایی اســت کــه تمامــی خوابگاه
هــای آن دولتــی و در یک مجموعــه پردیس
دانشــجویی فراهم شــده  .بیــش از دو هزار و
پانصد دانشــجو دختر و پسر در خوابگاه های
ما ساکن هســتند .امکانات شایسته ای را در
درون خوابگاه ها در اختیار دانشــجو ها قرار
می دهیم.
در حوزه تغذیه دانشــجویی ما دو سالن بزرگ
توضیع غــذا و آشــپزخانه دانشــجویی را در
اختیار داریم.
تالش شــده با توجه به امکاناتی که در اختیار
دانشــگاه اســت فرصتی را فراهــم کنیم که
دانشجو ها در اولویت اول به به مباحث علمی
و تحصیلی خودشــان بپردازنــد و یک نیروی
متخصــص کارآمد بــرای جامعه باشــند و در
اولویــت دوم زمینه های فرهنگی و اجتماعی
را بــرای دانشــجویان فراهــم کنیــم کــه هر
دانشجویی بعد از فارغ التحصیلی یک تجربه
رفتار اجتماعی و سیاســی را هم پشــت ســر
گذرانده باشد تا بتواند با قدرت بیشتری نقش

اجتماعی و حرفه ای خودش را بازی کند.

فضای فعلی دانشگاه برای اظهار نظر
آزادانه دانشجویان را چطور ارزیابی می کنید؟
من با ســابقه حــدود چهار ســال بــه عنوان
مســئول دبیرخانه هیئت نظارت بر تشــکل
های دانشجویی دانشــگاه که محل بررسی و
ارائه مجوز فعالیت های سیاســی-اجتماعی
دانشجو ها است به جرائت می توانم بگویم که
ما حتی یک مورد در این مدت جواب منفی به
درخواست های دانشجویان را نداشتیم و همه
ما تالش می کنیم که دوره چند صدایی فعال
در دانشگاه وجود داشته باشد.
در ســال های قبل از دولت یــازده و دوازده ما
در دانشگاه یک تشکل سیاسی داشتیم و در
حقیقت بقیه آرا و افکار مورد توجه نبود.
به حمد خدا بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر
و امید ما تشکل های انجمن اسالمی و جهاد
دانشــگاهی را هم در کنار بسیج دانشجویی
داریم و در چارچوب خطوط قابل احترام نظام
همه تشکل ها فعالیت می کنند.
برای ما ارزش های اخالقی و فرهنگی جامعه
و نگاه های سیاسی مختلف مورد توجه است.
حضور مداوم مســئولین ارشــد دانشگاه در
محیط های خوابگاه و در ســلف دانشجویی،
گفتگوی مستقیم با دانشــجو ها و شرکت در
جلسات پرسش و پاسخ تماما هویدا گر وجود
یک روحیه با نشــاط و آزاد در محیط دانشگاه
است .

به چه میزان مسئوالن دانشگاه نظر
مخالف دانشجویان را تحمل می کنند؟

در حقیقــت ارزیابــی ســوال شــما را ارجاع
میدهم به مطالعه نشریاتی که به خصوص از
جانب گروه هایی از دانشجویان تدارک داده
می شــود که شــاید در حقیقت مدعــی رفتار
ارزشی در جامعه هستند.
خواهید دید که در آن جا بیشــترین انتقادات
به دولت ،رئیــس جمهور ،رئیس دانشــگاه و
مسئولین دانشگاه می شود و دانشگاه بدون
کم ترین و بدون هیچ دســتکاری در متن خبر
ها و مقــاالت با آن هــا در واقع مواجــه دارد و
معتقدیم که عمــوم اعضای هیئــت علمی و
جامعه دانشجویی دانشگاه خودشان قاضی
قابل قبولی برای قضاوت هستند.
گاهی به دلیل نبود احــزاب قوی در خارج از
دانشگاه گروه های سیاسی مایل هستند که

بــه نظــر مــن علیرغــم فعالیت هــای خوب
دانشجوییهنوزهمدرحقیقتسطحوکمیت
فعالیت های اجتماعی و سیاسی دانشجو ها
در دانشــگاه ها قابل قبول نیست و حاال این
نیاز به آسیب شناسی دارد که چرا ما از بیرون
دانشگاه و به خصوص در شهر مشهد شرایطی
را داریم که دانشجو ها انگیزه الزم برای فعالیت
های اجتماعی  ،فرهنگــی و هنری را ندارند.
شــاید برخی از نکاتی که خارج از دانشــگاه
مسائل فرهنگی شهر را کنترل می کنند باعث
این می شــود که زمینه فعالیت های آشــکار
دانشــجویی در حوزه فرهنگی را کمتر شاهد
باشیم .بعضا دانشجو های عالقه مندی که در
حوزه تاتر و موسیقی فعالیت دارند محدودیت
هــا و دیدگاهی مخصوص در ســطح شــهر از
جانبعناصریکهشایدمسئولیتمستقیمی
هم در مدیریت این موضوعات را ندارند سبب
می شــود که هزینه کار برای دانشجویان باال
برود .این به خودی خود یک چالش و استرس
اجتماعیاستکهسببمیشودفعالیتهای
سازماندهیشدهتحتنظارتدانشگاهبهیک
فعالیتهایخاموش،پنهانوغیرقابلکنترل
و اصطالحا زیر زمینی کشیده شود و این جای
تاســف دارد .سیاســت دانشــگاه ما در واقع
ایجاد فرصت هــای منطقی،قانونی و ظابطه
مند برای مجموعه فعالیت ها است .معتقدیم
بعضی از فشار ها و محدودیت هایی که خارج
از دانشگاه برای کنترل اعمال می شود در دراز
مدت به نفع نظام ،دانشگاه و رفتار های قانون
مدار دانشجویی نخواهد بود.

و سخن آخر.
متشــکرم از روزنامه شــهرآرا ،امیــدوارم که با
ترکیب جدید شورای اسالمی شهر مشهد که
منتخبین آن در واقع در یک انتخابات پرشــور
و مشــارکت باالی آحاد شــهروندان مشهدی
انتخاب شــدند به رســالت واقعی خود مبنی
بــر انتقال اخبار واقعی و صحیــح و ایجاد یک
شــهر با نشــاط در درون شــهر عمل کنند .ما
بایــد از اعمال ســلیقه شــخصی و گاه تنگ
نظرانه گروهی و سیاســی خود پرهیز کنیم و
یک فرصت مناسبی را در شــهر فراهم کنیم.
حضــور مرقــد مطهر امــام رضا (ع) در شــهر
مشــهد یک فرصت ویژه اســت که ما میزبان
زائرین حضرت هســتیم و خود این مسئله بر
بافت دانشگاه تاثیر می گذارد و من می توانم
بگویم که برخی از دانشجو های ما که از هوش
و رتبه علمی باالیی برخوردار هستند دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد را به دلیل این مجاورت
انتخاب می کنند تا از فرصت های معنوی این
شهر اســتفاده کنند  .مســئولین ما در سطح
مشــهد بار ســنگین تری را بر دوش دارند که
این انــرژی مثبت را به گونــه ای باید مدیریت
کنند که دلزدگی و سرخوردگی ایجاد نشود و
ما بتوانیم چهره شهر را یک چهره شاداب و پر
انگیزه ببینیم .نگاه یــک طرفه و افراطی را در
نمادهایسطحشهرمنعکسنکنیموبگذاریم
آنچه را که مردم انتخاب کردند مورد توجه قرار
بگیرد .قطعا این مهم در کاهش آســیب های
اجتماعی کمک خواهد کرد.

دانشگاهپیامنور؛بزرگتریندانشگاهدولتی
ایرانپیشرودرکیفیتآموزشوپژوهش
دانشــگاه پیام نور با بهــره گیری از بیش از  700هزار دانشــجو در
مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا ،بالغ بر  4000عضو
هیات علمی و بالغ بر  10هزار کارمنــد در  500مرکز داخلی و 70
نمایندگی خارج از کشور امروزه به عنوان یزرگترین دانشگاه دولتی
ایران از بال های اصلی توسعه علمی کشور شناخته می شود.
با شروع به کار دولت تدبیر و امید ،به همت مدیریت شایسته ریاست
عالیه دانشگاه دکتر رستمی ابوســعیدی و هیات رئیسه توانمند و
معاونین پرتالش به همت دانشگاهیان توانمند ،این دانشگاه شعار
ماموریت گرایی ،کارآفرینی و افزایش کیفیت آموزشــی را در راس
برنامه های خود قرار داد و در آخرین رتبه بندی دانشگاه های مادر
ایران جزو  10دانشگاه برتر قرار گرفته است.

افتتاحمرکزنوآوریدانشگاهپیامنورخراسانرضوی

پانزدهم تیر ماه  96با حضور دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه
مدیریــت منابع معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
دکتر رستمی ابوسعیدی ریاست عالیه دانشگاه و دکتر کریمی
معاون پژوهش و فناوری ،مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور خراسان
رضوی از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر رستمی ابوسعیدی در
ادامه تصریح کرد :دانشگاه پیام نور با حرکت به سمت اقتصاد

رتبههایبرترمسابقاتکشوریهوافضادرقبضه
دانشجویاندانشگاه پیامنورمشهد

به گزارش روابط عمومی :انجمن علمی هوافضا دانشگاه پیام نور
مشهد در چند ســال اخیر به عنوان برترین انجمن علمی هوافضا
برترین رتبه ها را در مسابقات ملی و بین المللی بدست آورده است.
جدید ترین افتخار کسب شــده توسط این تیم  ،در مسابقات بین
المللی نادکاپ در دانشگاه صنعتی ارومیه است که در بین تمامی
تیم های شرکت کننده رتبه های اول دوم و سوم را کسب نمودهاند.
گوشه ای از افتخارات این دانشجویان به شرح ذیل می باشد:
کسب مقام های اول تا سوم در ششمین دوره مسابقات هوا فضای
امیرکبیردرلیگگالیدرکسبمقامسوممسابقاتکشوریگالیدر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان.
کسب مقام های اول تا سوم نخستین دوره مسابقات گالیدر دست
پرتاب دانشگاه فردوسی مشهد.
کســب مقام ســوم مســابقات کن ســت در بخش تصویر برداری
مسابقات هوا فضای ایران.
مقام دوم در بخش بررسی اتمسفر مسابقات هوا فضای ایران.
رتبه های اول تا ســوم مسابقات جهانی ناد کاپ دانشگاه صنعتی
ارومیه.

دانشگاه پیام نور خراســان رضوی نیز با بهره مندی از ظرفیت 35
هزاردانشجو 226،عضوهیاتعلمی 500،کارمنداداری و1700
استاد مدعو در بیش از  30مرکز دانشگاهی در سطح شهرستان ها
به مدیریت دکتر محمد علی داوریار به عنوان بزرگترین دانشــگاه
دولتی در سطح استان مشغول به فعالیت است.
در دوسال گذشته به همت دانشگاهیان پیام نور خراسان رضوی،
این دانشــگاه موفق به کســب افتخــارات متعدد در حــوزه های
آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و ورزشی شده است.
همچنین توســعه فضاهای آموزشی و بسترســازی فعالیت های
نوآورانه و کارافرینی از شــاخص ترین اقدامات این دانشگاه بوده
است.
دانش بنیــان ،بیش از پیش در فرآیند تبدیــل دانائی به دارائی
تالش می کند و افتتاح این مراکز و همچنین ثبت  ۳۹شــرکت
دانــش بنیان در دانشــگاه پیام نور ،تنها بخــش کوچکی از آن
است .رئیس دانشگاه پیام نور همچنین ضمن اعالم خبر انعقاد
تفاهم نامه  ۱۵میلیارد ریالی این دانشــگاه با معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در جریان این مراسم ،به انجام ۲۲۵
مورد فعالیت کارآفرینی در سال گذشته در پیام نور اشاره کرد و
افزود :کمکهایدولتوسازمانهاییهمچونمعاونتعلمی
و فناوری می تواند در ســرعت بخشــیدن به بحث کارآفرینی و
اشتغال در کشور مؤثر واقع شود.
دکترمحمدعلیداوریاررییسدانشگاهپیامنورخراسانرضوی
میز افــزود :به لطف خدا و با مدیریت شایســته دکتر رســتمی
ابوسعیدی امروز شاهد به ثمر نشستن تالش های ارزنده هیات
ییسه و معاونین پرتالش دانشگاه در حوزه کارافرینی و نوآوری
هستیم و مرکز نواوری و کارافرینی دانشگاه به متراژ  300متر از
امروز در اختیار دانشگاهیان عزیز قرار گرفته است.

راهاندازیکالجزباندانشگاهپیامنور
خراسانرضوی

بــا توجــه بــه ظرفیت
ویژه اســتان خراسان
رضوی،کالج دانشگاه
پیــام نــور خراســان
رضوی(پرشــیا کالج)
به عنــوان اولین کالج
دانشــگاه پیــام نور در
سطح کشــور با هدف
خدمترسانیبهخانوادهبزرگپیامنوروجامعهعلمیکشوربه
شیوهایکامالآکادمیکواستاندارددرسال1395باپیگیری
و حمایت دکتــر محمد علی داوریار رییس دانشــگاه پیام نور
خراسان رضوی آغاز به کار کرده است.

افتتاحنخستیندانشکدهحقوق
والهیاتدانشگاههایپیامنور
کشوردرمشهد

نخســتین دانشــکده حقــوق و الهیــات
دانشگاههای پیام نور با زیربنای  2هزار و 500
مترمربعدرچهارطبقهباحضوردکترابوالفضل
فراهانی ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
پیام نور کشور ،دکتر محمدعلی داوریار رییس
دانشــگاه پیام نور خراســان رضــوی ،اعضای
هیات مدیره کانون وکالی دادگستری ،معاونت
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان،
و جمعی از دانشجویان و اعضای هیات علمی
رشته حقوق و الهیات در دانشگاه پیام نور مرکز
مشهد در مورخ  27شهریور  96افتتاح شد.
دکتــر ابوالفضــل فراهانــی در ایــن خصوص
گفت :این دانشکده در راستای سیاست های
دانشگاه در جهت جذب دانشجویان خارجی و
قطب بین الملل شرق کشور و همچنین جذب
دانشــجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی در
پنج رشته و گرایش مقطع کارشناسی و  2رشته
و گرایش مقطع کارشناسی ارشــد راه اندازی
شده است.
محمد علی داوریــار رئیس دانشــگاه پیام نور
خراسان رضوی افزود :خراسان رضوی سومین
اســتان کشــور از نظــر برخــورداری جمعیت
دانشجویی دانشگاه پیام نور است از این تعداد
 14هزار نفر در دانشگاه پیام نور مشهد مشغول
تحصیل می باشند که354نفر آنها دانشجویان
خارجی هستند.
وی افزود :پنج هزار و  800دانشــجو در رشته و
گرایش های حقوق و الهیات ،ســال تحصیلی
را در دانشــکده جدید آغاز کــرده اند که از این
تعــداد  500نفر در مقطع کارشناســی ارشــد
هستند و باید از حمایت ریاست عالیه دانشگاه
دکتر رستمی ابوســعیدی و هیات رئیسه کوشا
دانشگاه تشکر ویژه نمایم.

کسبعنوان"غرفهبرترپژوهشی"
درنمایشگاههفتهپژوهشو
فناوریاستان

بالغبر 30درصد ازپذيرفتهشدگانتحصيالت
تكميلیدانشگاههاازفارغالتحصيالن
دانشگاهپيامنورهستند
در ایــن نمایشــگاه که بــا حضور بیــش از 90
مجموعه دانشگاهی و پژوهشی و شرکتهای
فنــاوری به مــدت  4روز در ســالن فردوســی
نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد و بــا حضور
استاندار خراسان رضوی افتتاح شد در ارزیابی
نهایــی صــورت گرفته توســط هیــات داوران
دانشــگاه پیام نور خراســان رضــوی با تالش
دانشگاهیان فرهیخته و بدور از هرگونه اسراف
و هزینه تراشــیهای زایــد و نگاههــای صرفا
کمی با ارائه محتوای غنی پژوهشــی استادان
و دانشــجویان و تالش بســیار خوب همکاران
ستاد اجرایی موفق به کســب عنوان غرفه برتر
پژوهشی گردید.
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توصیه دبیر انجمن اسالمی دانشگاه مشهد در سالهای دور به نسل جدید

دانشجویانسنجیدهترفعالیتکنند
محمــود مومنــی یکــی از فعــاالن قدیمــی
دانشجویی در مشهد است.
او از همــان دوران نوجوانی کار تشــکیالتی
را شــروع کرد و در ســال  1338به دانشکده
الهیات مشــهد راه یافت و در رشــته فلســفه
فار غالتحصیلشد .دربرههای که اوسکاندار
تنهــا انجمن اســامی دانشــجویی مشــهد
بــود ،اتفاقــات مهمــی در این شــهر شــکل
میگرفت که یکی از مهمتریــن آنها معرفی
دکتر علی شــریعتی بهعنوان یــک نواندیش
و جامعهشــناس دینی بــود که بعدهــا از وی
بهعنوان معلم انقالب یادکردهایم.
میتــوان فهمیــد که نســل فعــاالن انجمن
اســامی آن دوره با فعاالن دانشــجویی حاال
خیلی متفــاوت اســت .شــاید فعالیتهای
فعلی دانشجویی بیشتر رنگ و بوی سیاسی به
خود گرفتهاند درصورتیکه در آن زمان محور
بحثها موضوع دیگــری بود .در ویژهنامه روز
دانشجوروزنامه«شهرآرا»با اودربارهنسلهای
اول انجمن اســامی در مشــهد گفتوگویی
انجام دادیم.

آغاز فعالیتهای شما و ارتباط با انجمن
اسالمی به چه دورهای برمیگردد؟
فعالیتهایی انجمن اسالمی از سال 1326
شــروع شــد ولی من در حــدود ســال  38به
دانشکده الهیات راه یافتم.
یک قسمت از فعالیتهای بنده قبل از کانون
نشر حقایق اســامی در انجمن پیروان قرآن
حاجی عابدزاده بود.
آن زمان ما خارج از محیط انجمن پیروان قرآن
در دروس حوزه هم شرکت میکردیم .مرحوم
عابدزاده مرتب در شــبهای شنبه سخنرانی
داشــت و مــا ایــن جلســات را برنامهریــزی
میکردیــم و قبــل از ســخنرانی ایشــان نیم
ساعتی هم تریبون به جوانان داده میشد.

از طرف ایشان وجود نداشت.

زنان و دختران دانشجو چقدر در
فعالیتهای انجمن اسالمی شرکت
میکردند؟
در مشهد انجمن اسالمی بانوان بیشتر فعال
بود که در این زمینه که جزو چهار انجمن فعال
مشهد بودند.

فضای دانشگاه چطور بود؟ انجمن
اسالمی چه فعالیتهایی را انجام میداد؟

ً
تقریبا حدود یک سال پیش از اینکه به کانون
نشر حقایق اسالمی بپیوندم ،انجمن اسالمی
دانشجویان تشکیلشده بود .ما خیلی به
مرحوم علی شریعتی نزدیک بودیم .بین هر
سه چهار جلسه انجمن ایشان سخنرانی
داشتند .در انجمن اسالمی دانشجویان آن
زمان از همه دانشکد هها شرکت میکردند
و کل دانشگاه یک انجمن داشت .از سال
 35انجمن اسالمی تشکیلشده بود و اوج
فعالیتهایش بین سا لهای  39و  40بود.
بعد هم انجمن اسالمی دانش آموزان و
انجمن اسالمی بانوان شروع به فعالیت کرد
و مرحوم محمدتقی شریعتی بر این تشکلها
نظارت داشتند.

ً
نفریهمسمپاتداشتیمکهمجموعاکارهای
انجمن را انجام میدادند.
کمــی جلوتــر بیاییم ،شــما تا چــه زمانی در
انجمن اسالمی دانشجویان حضور داشتید؟
من تا ســال  44در انجمن اســامی فعالیت
میکردم بعد از ســال  44درس ما تمام شــد و
برای تدریس عازم شهرکرد شدم.

برخورد مسئوالن دانشگاه با شما چطور
بود؟ آیا برنامهای در دوران دانشجویی شما
لغو شد؟
خیر ،مــن بیش از چهار ســال دبیــر انجمن
اسالمی بودم و مشــکلی به این صورت نبود؛
مثال در دانشــکده ادبیات دو ســه تــا برنامه
گذاشــتیم و از ســالن دانشــکده پزشــکی

دکتر علی شریعتی هم در مهدیه فعال
بودند؟
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نه ،چــون در آنجا فضــا و ّ
جــو انتخاباتی بود
بعضــی از برنامههایشــان را در مهدیه برگزار
میکردند ولی با مهدیه ارتباطی نداشــتند.
درهرصــورت ایــن را میخواهــم بگویم که از
سال  36دستگیری و محدودیتها بیشتر شد
و حاجی عابدزاده راگرفته بودند بعدکه ایشان
آزاد شد سمتوسوی ســخنرانیهای ایشان
بیشتردر مقابل ما بود.
بعــد متوجه شــدیم که ســاواک بــه حاجی
عابدزاده گفته بود شما فردی متدین هستید
اما یک عده جوان دور شــما جمع شــدند که
مشکلساز هستند.
نفر
20
عده
یــک
ما
قضیه
خالصــه بعدازاین
ِ
بودیم که از انجمن پیروان قرآن جدا شــدیم.
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه مشهد
از مدتی قبل تشکیلشده بود و در سال 37من
در آنجا فعالیت میکــردم و بعد بهعنوان دبیر
انجمن انتخاب شــدم و این فعالیت تا حدود
سال  44ادامه داشت.

نهتنها جنبه منفی داشــت بلکه جنبه مثبت
هم داشــت .به این خاطر که نشان میداد در
انجمن اســامی فعالیتهایی در جهت رشد
درک سیاســی و عقیدتی دانشــجویان انجام
میگرفــت .در اصــل فعالیتهای سیاســی
مــا در احــزاب و فعالیتهای عقیدتــی ما در
ً
انجمن بود و واقعا هم سوء استفادهای صورت
نمیگرفت.

آقای محمدتقی شریعتی و دکتر علی
شریعتی در سپهر فعالیتهای دانشجویی
مشهدچه نقشی داشتند؟
دکتر شــریعتی در فعالیتهای دانشــجویی
دانشــگاه مشــهد نقش قابلتوجهی داشت
و آقای محمدتقی شــریعتی هــم درزمینهی
فعالیتهای مذهبی نقش پررنگی را داشتند
و بسیاری از اعضای دانشــگاه و دانشجویان
میآمدنــد در جلســات کانون نشــر حقایق
اسالمی شرکت میکردند.

شما گفتید که انجمن دوازده نفر عضو
تشکیالتی داشت ،چطور این تعداد با عقاید
و احزاب مختلف سر مسائل باهم کنار
میآمدند؟

در آن زمان چند سال سن داشتید؟
مــن متولــد  1312هســتم و در آن موقع من
نوجوانی  16- 15ساله بودم .در سال 1336
یک عدهای را دستگیر کردند .انتخاباتی قرار
بود برگزار شود که مردمی بود و ملت آن را قبول
داشتند .منتها آن سال مجلس به هم خورد و
انتخابات برگزار نشد.

به این نکته اشاره کردید که بعضی از
افراد انجمن اسالمی خارج از دانشگاه در
احزاب فعالیت داشتند ،این موضوع برای
انجمن یک جنبه منفی محسوب نمیشد؟

آیا در انجمن اسالمی انتخابات برای
مشخص شدن مسئوالن برگزار میشد؟
بلی ،انتخابات آزادی وجود داشــت که اعضا
مسئولها را انتخاب میکردند.

فضای عمومی دانشگاه بیشتر به
سمت گروههای چپ کشیده میشد یا
انجمن اسالمی؟
بیشــتر از انجمنهــای اســامی اســتقبال
میشد البته در داخل انجمن هم فعالیتهای
محــدودی گروههای چــپ داشــتند منتها
فعاالن انجمن هم در احزاب عضو بودند.

آیا انجمن اسالمی دانشجویان با کانون
نشر حقایق اسالمی ارتباطی داشت؟
بله! آقای محمدتقی شریعتی را هرچند وقت
یکبار دعــوت میکردیم در دانشــگاه برای
ســخنرانی که اســتقبال خوبی هــم صورت
میگرفت.ایشانهمانجمناسالمیراازخود
میدانستند و به ما کمک میکردند.

در انجمن شما چند نفر عضویت
داشتند؟
اعضای اصلی بین  12تــا  20نفر بودند و 20

استفاده میکردیم و مشکلی هم نداشتیم.

محوریت جلسات انجمن مذهبی بود یا
به مسائل سیاسی هم میپرداختید؟

معموال مباحث اعتقادی بود ولی موضوعات
و بحثهای سیاســی هم وجود داشــت ولی
اینگونه بحثها در ســالهای بعد جدیتر و
بیشتر شد.

شما در زمان فعالیت در انجمن
بازداشت هم شدید؟
بله من در ســال  41یکدفعه در حد دو ،ســه
ً
روزی بازداشت شدم ولی در سال  43مجددا
دســتگیر شــدم که حدود شــش ،هفت ماه
طول کشید.

با دفتر آیت ا ...میالنی ارتباط داشتید؟
تا چه میزان از شما حمایت میکردند؟
بلــه! یــک دورهای بود کــه ســخنرانیهای
دکتر شــریعتی در منزل آقــای میالنی انجام
میگرفت و مــا هم ارتبــاط نزدیکی بــا آقای
میالنی داشتیم؛ مثال عالمه طباطبایی سالی
یکبار به مشــهد میآمدند و یکبار در منزل
آقای میالنی سخنرانی عمومی داشتند.
در هر صورت روابط ما خوب بود و مضایقهای

کامال با یــک زمینه مســاعد در تعامل بودیم.
فعالیتهای حزبی شــرایط خودش را داشت
ولی در باقــی فعالیتها انجمــن دارای یک
ً
انســجام خاصی بود .اساسا درگیری خاصی
بین احزاب و گروههایی که دیدگاهی نزدیک
به یکدیگر داشتن وجود نداشت.

آیا دانشگاه برای مسائل مالی به انجمن
اسالمی کمک میکرد؟
نه! دانشــگاه هیچ کمکی نمیکــرد و ما فقط
گاهــی از ســالنهای دانشــگاه اســتفاده
میکردیم .برای مســائل مالــی انجمن افراد
حــق عضویت پرداخــت میکردند کــه البته
مقدار زیادی نبود .اگر هم قرار میشد مهمانی
از تهران به مشهد دعوت بشود آقای شریعتی
بیشتر امور را انجام میداد.

بهعنوان سوال آخر ،توصیه شما به
فعاالن دانشجویی حال حاضر چیست؟
دوران دانشــجویی بــا توجــه بــه خانوادهها
و انتظاراتــی کــه دارنــد و بعــد هــم ازدواج و
هزینههــای زندگی و بیکاری کــه وجود دارد
اگر انســان فرصت خودش را از دســت دهد و
مشــکالتی برایش به وجود بیایــد زیاد جالب
نیست .یک مقداری ســنجیدهتر باید کارکرد
و محاســبه کرد که این کار چقــدر ارزش این
را دارد که انسان وقت خودش را صرف کند.

فعاالن تشکل های دانشجویی مشهد از فضای فعالیت ها میگویند

نسلجدیددانشجوها،تعاملیاتقابل؟!
 16آذر ماه هر ســال به یاد ســه تن از دانشــجویانی که در راه آرمانهای خود ،غرق در خون شدند،
روز دانشــجو را گرامی میداریم  .شــاید 16آذر تنها روزی باشــد که جامعه از این قشر یاد میکند و
دانشجویانمیتواننددرروزیکهبهخاطرآنهانامگذاریشدهاست،دغدغهها،مسائلومشکالت
را بیان کنند .پس از ســال  92بود که گروههای متعدد دانشجویی با سالیق و دیدگاههای متفاوت
توانستند اجازه فعالیت داشته باشند ،آنچه که مدتها از آن محروم بودند.
در ویژهنامه روز دانشــجو شهرآرا به ســراغ ســه تن از نمایندگان انجمنهای فعال در مشهد «علی

قدیری» دبیر سابق انجمن اسالمی نواندیش دانشــگاه فردوسی« ،علی مشکوری» دبیر انجمن
اسالمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و «رضا الهی» دبیر انجمن اندیشه های دانشجویی دانشگاه
آزاد رفتیم تا از اوضاع و احوال این روزهایشان با خبر شویم .
در حرفهایشــان نکات مشترک زیادی پیدا میشــود ،شــاید بتوان گفت حرف دل دانشجوها و
تشکلهای نسل جدید همین اســت .این نکته را هم باید در نظر داشت که مقایسه آنها با فعالین
گذشته دانشجویی ،شاید کار درستی نباشد.

جنبشدانشجویی،موتورمحرکدیگرجنبشهایاجتماعی
«علی قدیــری» دبیر ســابق و عضو هیئت موســس انجمن
اسالمی نواندیش دانشگاه فردوسی
کمی درباره انجمن اسالمی نواندیش توضیح بدهید.
در دوران دولــت اســبق وقتی کــه انجمنهای اســامی به
مشــکالتی برخوردند ،برخی از فعاالن دانشــجویی تشکلی
برای فعالیت نداشــتند و در نتیجه ذیل نشریات دانشجویی و
در قالب کارهای فرهنگــی فعالیت میکردند .بعد از روی کار
آمدن دولت تدبیر و امید در ســال  92فضای دانشگاهها بازتر
شــد و امکاناتی برای فعالیت دانشــجویانی کــه متفاوت فکر
میکردند از جریانی که مبتنی بر تک صدایی در دانشــگاهها
بود فراهم شد.
البته پروسه اداری مرحله تاسیس هر تشکل از جمله نوشتن
اساســنامه و غیره خیلی زود طی شد ،اما گرفتن مجوز نهایی
و افتتاحیه نزدیک به یک سال طول کشید و االن نزدیک به دو
سالمیشود که از شــروع فعالیت انجمن اسالمی نواندیش
میگذرد.
فضای دانشگاه فردوسی را چطور ارزیابی می کنید؟
فضای هر دوره باید در مقایسه با دورههای قبلی ارزیابی شود.
ً
طبیعتا این فضا بین دوره فعلی و دوره گذشته اصالقابل قیاس
نیست ،اما نمیشود گفت کامالً مطلوب است .چون وضعیت
مطلوب در مقایسه با دورههای قبلی سنجیدهمیشود.
در این دوره دانشجوها صاحب تشکل شدند ،شورای صنفی
بازگشایی شد و اتفاقاتی از این قبیل؛ اما متاسفانه ما هنوز شور
و شوق برای فعالیت دانشجویی را شاهد نیستیم.
ایــن وضعیت فعلی حالت یخ لغزنــده را دارد ،مبتنی بر اینکه
تشکلهای زیادی تاسیس شدند.
در ایــن حالت یخ لغزنــده ،تصور دولت بر این اســت که نباید
اصطکاکی بیــن نهادهای مختلــف ایجاد بشــود ،در نتیجه
فعالیــت آنچنانی هم نمیتوانید داشــته باشــید .مثل اینکه
روی یک یخ لغزنده ایســتادهاید کهنمیتوانید حرکت کنید و
اصطکاکی هم ایجادنمیشود.
تشکلهای دانشجویی آنطور که باید تاثیری بر فضای
دانشگاه دارند؟
اگر به آمــار مراجعه کنیم بین  5تا  10درصد از دانشــجوها در
تشــکلهای مختلف فعالیتمیکنند ،این نشانمیدهد در
یک جمعیت  22تا  24هزار نفری دانشجو دانشگاه فردوسی
ما آنقدر نتوانستیم دانشجوها را به سمت تشکلهای مختلف
جذب کنیم.
کما اینکه دانشــگاه فردوسی بین دیگر دانشگاهها وضعیتی
را دارد کــه تشــکلهای مختلــفمیتوانند طــرز تفکرهای
متنوعی را گرد خود جمع کنند ،اما متاسفانه آن اثر گذاری که
تشکلهای دانشجویی باید داشته باشــد ،را شاهد نیستیم.
اینکه چرا اثرگذاری وجود ندارد ،دالیل مختلفی دارد .بخشی
از ایــن دالیل به خود دانشــجوهای فعلــی برمیگردد؛ آنها
مقایسهمیکنند حوادثی را که در گذشته برای نسلهای قبلی
اتفاق افتاده اســت و به این نتیجه رسیده اند که فعالیتهای
دانشــجویی هزینه دار هســتند و نزدیک اینگونه فعالیتها
نمیشوند.
یکسری از سیاستها نیز مثل بومی کردن دانشجویان برای
ورود به دانشــگاه خیلی از تب و تاب فعالیتهای دانشجویی
که از خوابگاهها صورت میگرفت را کاسته است و پولی شدن
دانشگاهها و مشکالت معیشتی دانشجویان نیز مزید بر علت

ایــن بحث بــرمیگردد بــه اینکه ما بایــد ببینیم آیــا این یک
استراتژی موقت برای جذب دانشجوها با دغدغههای مختلف
استویااینکهجذبنیرووتقویتبدنهبهیکهدفتبدیلشده
است .نظر شخصی بنده این است که فعالیتهای دانشجویی
مثل یک دوره گذارمیماند که فرد برای حضور موثر در جامعه،
در آن پرورشپیدا کرده اند.
در نتیجه فکرمیکنم جذب و تربیت نیرو باید توامان باشد و با
هر اســتراتژی که میتوانیم دانشجوها را جذب کنیم ،اما این
ً
جذب کردن هدف نهایی برای ما نشــود و صرفا قدم اول باشد
برای دیگر اهداف مانند تربیت نیرو.
شــده اســت تا آنها را از فعالیتهای انجمنی و تشــکیالتی
بازدارد .
یک ســری مســائل هم تحت این عنوان اســت که گروههای
مرجعی که در دورههای مختلف مردم به آنها رجوعمیکردند
ازبینرفتهاست.بهطورمثالدردهه 70و 80دانشجوهامحل
رجوع مردم بودند ،اما حال میبینیم که این وضعیت فرق کرده
و دیگر اثرگذاری قبلی را ندارند.
شاید زلزله اخیر کرمانشاه نمونه بارز آن باشد که سلبریتیهای
مختلف ،محل رجوع مردم برای جمعآوری کمکها شدند.
استقالل داشتن و مستقل بودن تشکلها به چه میزان
حائز اهمیت است؟
بایدیکرابطهودیالوگدوطرفهبینتشکلهاوارگانهایدیگر
شکل بگیرد و این موضوع زمانی شکل میگیرد که تشکلهای
دانشجویی صرفا در دانشگاهها محدود نشوند.
ایــن وضع نه تنها باعث محدود شــدن دانشــجوها به فضای
دانشگاهمیشــود ،بلکه دانشــجو اثرگذاری خود را از دست
میدهد.
این نکتــه راهم باید در نظــر بگیریم که به علــت فقدان نظام
تحــزب ،احــزاب ضعیف هســتند و دیگــر مســایل جنبش
دانشــجویی ،همیشــه حکم موتور محرک دیگر جنبشهای
اجتماعی را داشته است.
در نتیجه ما اگر بخواهیم در فضای دانشــگاه محدود بشویم،
رســالت اصلی خود رانمیتوانیم انجام بدهیم .تشــکلهای
دانشــجویی به ســبب بافتی که دارند ،از الیههای اجتماعی
متفاوتی تشــکیل شــدهاند .از شــهرها و طبقــات مختلفی
هستند و انگیزههای گوناگونی برای فعالیت دارند .این باعث
میشود که با اکثر گروههای جامعه ارتباط بگیرند و اثرگذاری
و اثرپذیری بیشتری داشته باشند.
به هر حال ،موافق این نیستم که انجمنها در فضای دانشگاه
محدود بشــوند .از ســویی دیگر بنده مخالف این هســتم که
تشــکلها بخواهند اثر پذیــری مطلق از گروههــا و نهادهای
بیرون دانشگاه داشتهباشند،به این دلیل که درحکم مجریانی
میشوند ،برای اجرای سیاستهای یک گروه خاص در داخل
دانشگاه که به هیچ عنوان مطلوب نیست و به تشکلها آسیب
میزند.
به نظر شما اولویت انجمنها ابتدا باید جذب دانشجو باشد
یا تربیت دانشجو؟
هر دو باید درکنار یکدیگر باشــد .یک مشکل اساسی که با آن
مواجه هستیم این اســت که فعالیتهای سیاسی دیگر مثل
گذشته پیگیری نمیشود و عمده برنامه تشکلها در راستای
برنامههــای فرهنگی همچــون اکران فیلم و کتــاب خوانی و
امثالهم است .

زنان و دختران دانشجو چه نقشی در انجمن شما دارند؟
در انجمن ما تعداد بانوان نســبت به آقایان  60به  40است .به
صورت کلی آمار دختران از پسران در دانشگاهها بیشتر شده
اســت .با این حال وقتی که به فعالیتهــای خودمان رجوع
میکنیم،میبینیم که ترکیب جنسیتی به سمت آقایان بیشتر
از خانمها ست.
گرچه خانمها عضویت بیشــتری در تشــکل ما دارند ،اما این
موضوع در فعالیتها نمود پیدا نمیکند و فکر میکنم همین
ً
اتفاقا جای ســوال دارد و نیازمند تحقیقات بیشتری است که
چرا این اتفاق افتاده است.
تفاوت نسل حاضر تشکلهای دانشجویی و نسل پیشین
انجمنها چه چیزی است؟
فضای دانشــگاه جدای از فضای جامعه نیســت .دانشگاه،
دولت و جامعه سه ضلع یک مثلث هستند و همیشه از هم تاثیر
میپذیرنــد .دورههای مختلف مانند انقالب اســامی ،دفاع
مقدس ،دولتهای گوناگون و  ...همــه اینها بر فعالیتهای
ً
دانشــجویی تاثیرمیگذارد .طبیعتا زمانی که جامعه ملتهب
بوده اســت ،فعالیتهای دانشجویی هم به ســمت این رفته
است که پرشور تر باشد.
اما در دوره فعلی که یک ثبات و آرامش نسبی را تجربهمیکنیم،
این ثبات و آرامش به فعالیتهای دانشجویی نیز سرایت کرده
اســت و دیگر با آن شــکل از فعالیتهای پر شــور دانشجویی
مواجه نیستیم.
دانشجویان نســل گذشته نســبت به فعالین این دوره نگاه و
تحلیل منفــی دارند ،امــا در این تحلیلها به شــرایط جامعه
مورد توجه واقع قرار نمیگیرد .ما باید در یک تعامل میان سه
ضلعی که عرض کردم ،فعالیت دانشجویی نسلهای مختلف
را تحلیل کنیم.
فکر میکنید پیام 16آذر و شهادت سه دانشجو برای
دانشجویان امروزی چیست؟
متاســفانه یــا خوشــبختانه در دورههای مختلــف فقط یک
ُبعــد از حادثه 16آذر بررســیمیشــود که آن هــم مبتنی بر
ً
استکبارستیزی دانشجویی اســت ،اما اگر برگردیم و مجددا
حادثه 16آذر را بازخوانی کنیــم،میبینیم که یک بعد حادثه
همیشه نادیده گرفتهمیشــود و آن بعد استبداد ستیزی این
واقعه اســت 16 .آذر  1332مبتنی بر دو بال استبداد ستیزی
و استکبار ستیزی بوده است.
دو آرمان بزرگی که همواره فعالین دانشجویی باید به آن معتقد
باشند و از آن پیروی کنند.
زمانــی که ما با آرمانی مواجه هســتیم ،نوع تحقــق آن را باید
بر پایه واقعیتگرایی اســتوار کنیم .در هر دوره شرایط خاص
آن را بســنجیم و ببینیم که به چه صورتی باید اعمال بشــوند و
استراتژی ما چه شکلی دارد.
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مسئلهاستقاللدرذاتوهویتانجمنهایاسالمیاست
«علی مشکوری» دبیر انجمن اسالمی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
کمی درباره انجمن اسالمی پزشکی توضیح بدهید.
انجمن اسالمی علوم پزشــکی در سالهای  56و  57تشکیل
شــد و در انقالب اســامی و انقالب فرهنگی حضــور فعالی
داشته است.
البته در آن زمان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی یک تشکل
واحد به نام انجمن اســامی دانشــجویان دانشــگاه مشهد
داشتند و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا دوره دولت احمدینژاد
که دانشــگاه فردوسی از دانشگاه علوم پزشــکی جدا شد .از
سال  89تالشهایی برای بازگشایی انجمن صورت گرفت که
باألخره در سال  92و با پیروزی دکتر روحانی اولین انتخابات
شورا مرکزی انجمن برگزار شد و فعالیتها از سر گرفتیم.
فضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد را چطور میبینید؟
از یک نظر در دوره دولت دهم کالً همه چیز تعطیل شد و هیچ
صدایی از دانشگاه بیرون نمیرفت ،ولی بعد از روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید در سال  92انجمن اسالمی بازگشایی شد
و با همکاری خوب مسئولین در این زمینه فعالیتهای خود را
از سر گرفت .البته در بعضی مواقع به مسئولین نقدهایی وارد
اســت ،ولی بعضا مواردی هســتند که دیگر دست مسئولین
دانشگاه نیست.
از نظر دیگر به طورکلی تعداد افراد دغدغهمند ،چه در جامعه
و چه در سطح دانشگاه رو به افول است.
ما هم از این قاعده مستثنی نیســتیم .با این حال آن فضایی
که مدنظرمان بوده است ،توانستهایم کم و بیش ایجاد کنیم و
وضع بهتری نبست به دیگر تشکلهای سطح شهر داریم ،ولی
باز هم با ایدئال ذهنی خودمان فاصله داریم.
به نظر شما وظیفه واقعی تشکلهای دانشجویی چیست؟
این موضوع را در چند محور باید بررســی کرد .وقتی از بیرون
به دانشگاه نگاه میکنید وظیفه واقعی تشکلها را با توجه به
پیشــینه آنها نقد قدرت در سطوح مختلف میدانید ،چراکه
دانشجویان وارد ساخت قدرت نمیشــوند و بیرون بودن آنها
از این جو اجازه میدهد که به همــه عوامل یک دید انتقادی
داشته باشند.
این نگاه انتقادی هم شامل افرادی میشود که تفکرشان به ما
نزدیک است و هم به صورت کلی ساخت قدرت کشور را شامل
میشود .تشکلهای دانشجویی طیف پیشرو جامعه هستند و
طبقه روشنفکر جامعه باید در دانشگاهها شکل بگیرد که این

سمت کارهای فکری رفتهاند.
ایــن جهتگیــری بهتر هم اســت و اگر جنبش دانشــجویی
میخواهد تاثیرگذار باشــد باید به سمت فعالیتهای فکری
برود.

اتفاق به دالیل متعدد رخ نمیدهد ،ولی تالش تشــکلهای
دانشجویی باید در این راستا باشد.
از نــگاه درون تشــکیالتی بــه نظر مــن وظیفه تشــکلهای
دانشجویی عادت دادن دانشجوها به فکر کردن و دغدغهمند
کردن آنها در سطوح مختلف است.
تفاوت نسل حاضر تشکلهای دانشجویی و نسل پیشین
انجمنها چه چیزی است؟
وقتی تاریخ را بررسی میکنیم ،میبینیم که آن چیزهایی که
نسل گذشته انجمنها به دنبال آن بودند با چیزهایی که نسل
فعلی به دنبالش است ،کامال فرق میکند.
در درجه اول نســبتی که انجمنها با ســاخت قدرت داشتند
متفاوت بود.
یکی از دالیل فعالیت گسترده انجمنهای اسالمی در گذشته
مقابلــه با نیروهای چپگــرا بود و به عنوان یکــی از نهادهای
اثباتکننده اسالم به آنها نگاه میشد.
همینطــور در گذشــته ،انجمــن اســامیبه عنــوان یک
اپوزیســیون شــناخته میشــد ،امــا االن اینطور نیســت.
انجمنهای اســامی امروز کامالً در چارچوب قانون فعالیت
میکنند .حضور انجمن اسالمی در قبل از انقالب به فروپاشی
رژیمشاهنشاهیکمککرد،اماامروزهحضورانجمناسالمی
در حال حاضر به تقویت و اصالح نظام کمک میکند.
مســئله دوم بحثی اســت کــه اگر از دهــه  30جلوتــر بیاییم
ً
دانشــجوها ،خصوصا بعــد از دوم خرداد  76خودشــان وارد
ساخت قدرت شدند و این حرکت اشتباه بود.
به طور مثال دفتــر تحکیم وحدت ،موقــع انتخابات مجلس
ششم لیســت ارائه کرد که همین موضوع ذات منتقد خارج از
قدرت را از انجمنهای اسالمی سلب کرد.
به نظر من نســل فعلی فعاالن دانشجویی بیشــتر از اینکه به
سمت درگیری در ماجراهای سیاســی سوق داشته باشند به

مستقل بودن انجمنها به چه میزان حائز اهمیت است؟
مسئله اســتقالل در ذات و هویت انجمنهای اسالمی است.
انجمن اسالمی باید خارج از قدرت باشد و قدرت را نقد کند،
نه اینکه به دولت و احزاب ارگانها وابسته شود.
احــزاب میخواهند وارد قدرت بشــوند و مانیفســت خود را
اجرایی بکنند.
وقتــی انجمنی بــه یک حزب وابســته بشــود از هویت اصلی
خودش عدول کرده و به نظرم همه ی انجمنهایی که ماهیت
سیاســی دارند ،باید بحث استقالل داشــتن را رعایت کنند.
انجمنهای اسالمی این داعیه را دارند که نماینده دانشجوها
هســتند و اینکه این نمایندهها بیایند با حزبی زد و بند کنند،
جالب نیست.
اولویت تشکلها ابتدا باید جذب دانشجو باشد یا تربیت
دانشجو؟
یکی از بحثهای فعلی ما در انجمن همین موضوع اســت که
آیا ما باید روی جذب حداکثــری کار کنیم یا تربیت نیروهایی
که داریم.
در اصل این دو پروژه را باید با هم دیگر جلو برد .ما اگر بخواهیم
اولویت بندی داشته باشیم به نظر من تربیت نیرو خیلی مهم تر
اســت ،چون یک اقلیت تاثیرگذار همیشه بهتر از یک اکثریت
بیتاثیر است.
زنان و دختران دانشجو چه نقشی در انجمن شما داشتند؟
تشــکل ما به هیچ عنــوان نگاه جنســیتی بــه افــراد ندارد.
دورههایــی بوده کــه حضور خانمهــا خیلی کمرنــگ بوده و
دورههایی هم داشتیم که این حضور پررنگ بوده است.
به طور کلی حضور خانمها در انجمن اســامی همیشــه یک
اتفاق مثبت تلقی میشود.
پیام  16آذر و شهادت سه دانشجو در آن روز برای فعالین
دانشگاهی فعلی چیست؟
فضایآنسالخیلیمتفاوتازفضایفعلیدانشگاههااست،
ولی بزرگترین مســئلهای که باید دیده بشــود ،این است که
دانشجوها زیر بار حرف زور نباید بروند ،چون آخرین گروهی
که باید در مقابل ظلم ایســتادگی کند ،فعالین دانشــجویی
هستند .

جنبشدانشجويیدردورهگذار
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یادداشت
غالمرضا ظریفیان  -جنبش دانشــجویی یكی از مستمرترین،
پایدارترین و تاثیرگذارترین جنبشهای اجتماعی و مدنی ایران
است .حذف این جنبش قدیمی و ریشهدار از تاریخ معاصر ایران
بخش قابل توجهی از تحوالت سیاســی را مغفول میگذارد .رد
پای این جنبش از ابتــدای راه تاكنون در تمامی تحوالت بزرگ و
مهم سیاســی ،اجتماعی ایران مشاهده میشود .علت این امر
جایگاهی است كه جنبش دانشجویی به واسطه ضعف نهادهای
مدنی دیگر ،از سال  ١٣٢٠یا حتی بعد از تاسیس دانشگاه تهران
به دست آورده است.
جنبشهای اجتماعی در كشــورهای مدرن معموال تحت تاثیر
احــزاب یا انجمنهــای صنفی و ســندیكاها قرار دارنــد اما در
ایران به خاطر ضعــف تحزب و اصناف ،دانشــگاه نقش مهمی
در تحــوالت سیاســی و اجتماعی كشــور ایفا كرد .نخســتین
نقشآفرینیدانشگاهبینسالهای ١٣٢٠تا ١٣٣٢بودو٤٥٠٠
نفر از جمعیت  ٦هزار نفره دانشــگاه در تظاهراتی در حمایت از
نهضت ملی شركت كردند .بعد از كودتای سال  ١٣٣٢كه بخش
قابل توجهی از رهبران سیاســی دســتگیر ،متــواری یا منزوی
شدند؛ دانشگاه توانست از شوك سیاســی كودتا خارج شده و
بر فضای امنیتی حاكم بر جامعه غلبه كند .ماجرای بازگشــایی
سفارت انگلیس و سفر نیكسون برای دریافت دكترای افتخاری
مورد واكنش شدید دانشــگاه قرار گرفت و منجر به رقم خوردن
حادثه  ١٦آذر شــد .این حادثه از آن پس به نماد دفاع از عدالت،
اســتقالل ،آزادی خواهی و مبارزه با اســتبداد و زیادهخواهی

ابرقدرتها تبدیل شد .در همه سالهای گذشته این روز گرامی
داشــته شــده و بعضا امنیتی بودن فضای دانشــگاه نیز در این
روند خللی وارد نكرده اســت .دانشگاه در تحوالت سیاسی بعد
همچونخرداد ٤٢وانقالباسالمینیزنقشآفرینبود .جنبش
دانشجویی بعد از پیروزی انقالب اسالمی وارد عرصههای خیلی
جدیدتری شد.
دو شعار و مفهوم اصلی عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم
ســبب شــده بود كه فعالیتهای دانشــجویی در درون انقالب
حل شــود ،بعد از آن نیز بخش عظیمی از دانشجویان و فعاالن
این حوزه درگیر جنگ شــده بودند ،نهایتــا در دهه دوم انقالب
شــاهد احیای جنبش دانشجویی زیر چتر بزرگ تحكیم وحدت
بودیم .این جنبش در دوره سازندگی خیلی فعالتر شد و بیشتر
نقد دولت را در دستور كار داشت .جنبش دانشجویی در دولت
اصالحات به اوج رســید .از ابتدای تشــكیل دولت اصالحات و
سالهای بین  ٧٦تا  ٧٨دانشــگاه در عرصه جدی فعالیتهای
سیاسی ،اجتماعی وارد شد .تشكلهای دانشجویی بیشتر شد
ونشریاتدانشجوییگسترشیافت.جنبشدانشجوییتاپیش
از حادثه تلخ  ١٨تیر  ٧٨در دانشگاه فعال و در بیرون از دانشگاه
تاثیرگذاربود.حادثهكویدانشگاهجنبشدانشجوییرابابحران
مواجه كرد و گفتمــان عدالتخواهی به گفتمان آزادیخواهی و
دموكراسیخواهی تبدیل شد.
بزرگ شدن بدنه دانشــگاه نیز از جمله عوامل دیگری بود كه در
مسیر جنبش دانشــجویی تغییراتی ایجاد كرد .افزایش تعداد

دانشجویان نسبت به ابتدای انقالب و بزرگ شدن بدنه دانشگاه
سبب شد كه جنبش دانشجویی معطوف به سیاست به جنبش
دانشجویی معطوف به اجتماع تبدیل شود .انجمنهای علمی،
كانونهای فرهنگی ،تشكلهای زیست محیطی ،تشكلهای
ورزشــی و ...در درون جنبش دانشــجویی شــكل گرفت و این
جنبش فراز و نشیبهای جدی را از سر گذراند.
جنبش دانشجویی در دولت نهم و دهم با یك توقف جدی رو به رو
شــد زیرا در این دوره به فعالیت دانشجویی به عنوان یك فرصت
نگریسته نشد و حتی آن را تهدید میشــمردند .در دولت تدبیر
و امید نیز تالشهایی شــده و از امنیتی بودن فضای دانشــگاه
كاسته شده است.
نكته اینجا است كه در دوره جدید از جنبش دانشجویی با مسائل
جدیدی همچون گسترش رســانههای مجازی ،تغییرات نسل
و ...مواجه هستیم .گســترش فضای مجازی تا حدی از میزان
اثرگذاری فعالیتهای دانشجویی كاسته است .سالیق متفاوت
نســل جدید نیز تغییرات را ایجاد میكنــد .در مجموع جنبش
دانشجویی در حال گذار به مرحلهای است كه با گذشته متفاوت
است.ازآنجاییكههنوزجنبشدانشجوییبهمرحلهجدیدخود
نرسیده است گاهی تصور میشــود كه این جنبش دچار ركود و
سكون شده است .به اعتقاد من جنبش دانشجویی راكد و بیاثر
نشده است و تنها در شرایط ویژه و دوره گذار قرار دارد .باید منتظر
ماند و دید كه این جنبــش با تغییرات جدید چطور كنار میآید و
چه مسیری را در پیش میگیرد.

استقاللوآزادگی،مهمترینشاخصهجنبشدانشجویی
«رضا الهی» ،دبیر انجمن اندیشههای دانشجویی دانشگاه
آزاد اسالمی مشهد

انتقال آن به درون خانواده است ،چون دانشجو قشر فرهیخته
جامعه محســوب میشــود ،که همیشــه ماهیــت آزادگی و
استقالل و متصل نبودن به جناح و گروه خاصی را دارا ست.

کمی درباره انجمن اندیشههای دانشجویی توضیح بدهید.
انجمنهــای اندیشــههای دانشــجویی فعالترین تشــکل
دانشــگاه آزاد مشــهد اســت .این انجمن بعــد از اینکه یک
دوران تک صدایی را پشت ســر گذاشت در  18آذر  93شروع
به فعالیت کرد.
ماازهماناوایلشروعفعالیتخودرامحدودبهحوزهسیاست
نکردیم و بخــش های مختلفــی مثل فرهنگــی ،اجتماعی
و فعالیــت های خیریــه را نیز در دســتور کار خود داشــتیم.
انجمن را کمیته های صنفی-دانشــجویی  ،موســیقی ،هنر
و ادبی تشکیل میدهد و به طور کلی محدود به فعالیتهای
سیاسی نشدیم ،چون نیاز دانشــجوها را در حوزههای دیگر
نیز میدانستیم.

عالوه بر اینکه سیاســتزدگی هم نقش چشمگیری در این
میان دارد.

فضای دانشگاه آزاد اسالمی مشهد را چطور ارزیابی
می کنید؟
دانشــگاه آزاد الاقل در مشــهد تافته جدا بافتهای نسبت به
دیگر دانشگاههاست.
دانشــجوها هم برای فعالیت در انجمن یــک واهمهای که از
گذشــته به وجود آمده اســت را دارند  .فضای دانشــگاه آزاد
طوری اســت که دانشــجو ها رغبت کار تشــکیالتی ندارد و
ً
عموما در فضای دیگری سیر میکنند .کل دغدغه آنها این
شده است که به دانشــگاه بیایند و مدرک خود را بگیرند ،بعد
هم بروند .دانشگاههای دولتی نسبت به ما از وضعیت بهتری
برخوردار هســتند ،ولی در دانشــگاه آزاد دغدغــهای برای
دانشجوها به وجود نیامده است.

تشکلهای دانشجویی آنطور که باید تاثیری بر فضای
دانشگاه دارند؟
ما قصد این را داشتیم که دانشــجو ها را دغدغهمند کنیم اما
آنطور که فکر میکردیم و انتظار داشــتیم نشد ،اما دلسرد
نشدیموسعیکردیمبهروشهایمختلفدانشجوهاراجذب
کنیم .عالوه بر آموزش وکار تشــکیالتی ،دوست داشتیم که
دانشجوها در هر زمینه مثل هنر ،موسیقی و ...دغدغهمندتر
ً
شــوند .در اوایل تقریبا موفق بودیم ،اما بعد از اسفند  94فضا
کمی سرد شد ولی همین که تشکلها برنامهای در دانشگاه
برگــزار میکنند ،باعث شــور و نشــاط و ایجــاد فضای چند
صدایی میشود.
اینخودزمینهسازحضوردانشجویاندراینگونهفعالیتهاو

تفاوت نسل حاضر تشکلهای دانشجویی و نسل پیشین
انجمنها چه چیزی است؟
در گذشــته دانشــجوها دغدغهمندتــر بودند ،چه در ســال
 32و چــه در انقــاب اســامی و چــه در دوران اصالحات و
 . ...دانشــجوها در برهههــای مختلــف تاریخی بیشــترین
تاثیرگذاری را داشتند ،اگر هم کمی جلوتر بیاییم میبینیم،
که جنبش دانشجویی همیشه فعال بوده است.
بــه طور مثــال در دوم خــرداد  76نقش پررنگــی را ایفا کرده
است .به نظر من جنبشهای دانشجویی ماهیت اصلی خود
که همان بیرون بودن از سیاســت و قدرت اســت را از دســت
دادهاند.
حفظ اســتقالل و آزادی یک اصل برای فعالین دانشــجویی
باید باشد که آن را تا موقعی که فعال هستند باید حفظ کنند.
استقالل داشتن و مستقل بودن انجمنها به چه میزان
حائز اهمیت است؟
همینطور که اشاره کردم دانشــجو به عنوان قشر فرهیخته
جامعه شناخته میشود و وظیفه آگاهسازی مردم را بر عهده
دارد .جنبش دانشجویی نباید به این صورت باشد که به یک
جناح خاص وابستگی داشته باشد.
اگر خود من ِعرق جناحی داشته باشم ،ممکن است نگاهی
متعصبانه به مسائل مختلف داشته باشم و آن واقعیتهایی را
که جامعه الزم است بداند را انتقال ندهم .
برای همین اســت که جنبشهای دانشجویی وقتی بتوانند
اســتقالل خودشــان را حفظ کنند ،به راحتی و بدون تعصب
به یک جریــان میتوانند رویکرد آگاهی بخشــی به جامعه را
دنبال کنند.
به نظر شما اولویت درابتدا باید جذب دانشجو در انجمن
باشد یا تربیت دانشجو؟
من فکــر میکنم که اول باید جذب صورت بگیرد ،با این حال
ما جذب به هر شیوه و روشی را قبول نداریم .مثالً ما به عنوان
انجمن ،خیریهای تشــکیل بدهیم و از طریق این روش برای
خود سو استفاده کنیم.
ولی اگــر از جنبــه دغدغــه هــای فرهنگی-اجتماعی وارد
بشویم و دانشجوها را نسبت به این مسائل جذب کنیم خیلی
تاثیــر گذارتر خواهد بــود .مرحله بعد هــم میتواند آموزش
دانشجوها باشد.
زنان و دختران دانشجو چه نقشی در انجمن شما دارند؟
به ّ
جد میتوانــم بگویم که یکی از پایههای اصلی تشــکل ما
بانوان هســتند که همیشــه در فعالیتهای مختلف شرکت
میکنند.
البته این واهمه از فعالیتهای دانشجویی در میان همه است
ولی در بین بانوان کمی بیشتر اســت.علیرغم این موضوع
خانمها همیشه در انجمن ما فعال بودند و هیچگونه تبعیضی
بین افراد در انجمن اندیشههای دانشجویی قائل نمیشویم.
فکر میکنید پیام  16آذر و شهادت سه دانشجو در آن روز
برای دانشجویان امروز چیست؟
به نظر من پیام آنها استقالل و آزادگی است ،زیرا واقعه 16آذر
یک اتفاق خودجوش دانشجویی بوده است .با اینکه تشکل و
نگرشهای مختلفی در آن زمان وجود داشته است ،ولی این
جنبش به جناح و گــروه خاصی مرتبط نبوده و کامال حرکتی
دانشجویی بوده است .
ایــن موضوع فقط و فقط بــر مبنای آزادگی و اســتقالل ،چه
در دانشــگاه و چه در جامعه بوده اســت و سه شــهید  16آذر
نمیخواستند این دو ارزش از میان برود.

آذرخش
ویژه نامه روز دانشجو
آذر 1396
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دانشجوی شهید بزرگنیا

روزنامهفرهنگی-اجتماعی-اطالعرسانی
صاحب امتیاز :شهرداری مشهد
مدیر عامل مؤسسه شهرآرا  :مجید خرمی
مدیر ضمائم و نشریات شهرآرا  :سید مهرداد
امیر کاللی
همکاران ویژه نامه  :حامد احمدی ،مجید
شیعه علی ،محمد افخمی
نشانی :میدان شهدا ،نبش دانشگاه 1
دفتر مركزي37288881-5 :
نمابر37238310 :
روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک 30007289 :
چاپ  :مجتمع چاپ روزنامه قدس

«اگر اجباری که به زنده ماندن دارم ،نبود ،خود را در برابر
دانشگاه آتش میزدم؛ همان جایی که  22سال پیش،
«آذر»مان در آتش بیداد سوخت ،او را در پیش پای «نیکسون»
قربانی کردند! این سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک
نگفتهاند ،هنوز از تحصیلشان فراغت نیافتهاند ،نخواستند
 همچون دیگران  -کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه،به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فروبرند .از آن
سال ،چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند؛ اما
این سه تن ماندند تا هر که را میآید ،بیاموزند ،هر که را میرود،
سفارش کنند .آنها هرگز نمیروند ،همیشه خواهند ماند.
آنها «شهید»ند .این «سه قطره خون» بر چهره دانشگاه
ما ،همچنان تازه و گرم است .کاشکی میتوانستم این سه
آذر اهورایی را با تن خاکسترشدهام بپوشانم ،تا در این سموم
که میوزد ،نفسرند! اما نه ،باید زنده بمانم و این سه آتش را در
سینه نگاه دارم».
«دکتر علی شریعتی»

تــصــویــرســازی :رامــیــن مــجــرد
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