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t فصل اول :
 الزامات جنبش دانشجویی دهه ی عدالت و پیشرفت

1.   نیازهای متفاوت لحظه های انقالب
هر دوره و لحظه از انقالب کبیر اسالمی، به تبع طی کردن مراحل مختلف آن و نقش آفرینی 
متفاوت دشمنان، واجد اولویت ها و الزاماتی است که با دوره های دیگر آن متفاوت است. به تعبیر 
رهبر معظم انقالب اسالمی: »هر انسانی باید تالش کند، نیاز لحظه را بشناسد و آن را برآورده کند. 
اگر نیاز این لحظه ی تاریخ را نشناختید و آن را برآورده نکردید و فردا فهمیدید، کار گذشته و دیر 
شده است؛ مثل یک خّط تولید که همین طور حرکت می کند و تکنسین ها و کارگران و مهندسان و 
متخّصصان در جای خودشان قرار گرفته اند. وقتی این ابزار جلِو شما می رسد، اگر کاری را که باید 
انجام دهید، انجام ندادید، دیگر از دست رفته است؛ ابزار بعدی یک چیز دیگر است. تاریخ و زمان 
و نیازهای جامعه این طوری است؛ و این آن چیزی است که جوان به خصوص دانشجو از عهده ی 
آن برمی آید؛ می تواند آن را بداند و می تواند عمل کند؛ چون انرژی دارد؛ فعال است؛ چشمش باز 
است؛ ذهنش باز است؛ آینده هم متعلّق به اوست؛ برای خودش هم کار می کند«. )بیانات در دیدار 

از دانشگاه صنعتی شریف 1/9/1378 ( 

2.   نیازها و نزاع های دوره های مختلف انقالب
دهه ی اول انقالب و شرایط تحقق فرآیند انقالبی، تثبیت انقالب و شکل گیری نهادها، مقابله با 
گروهک ها و تجزیه طلبی، مقابله با نقش آفرینی  استکبار جهانی در کشور، صدور انقالب، مقابله 
با استضعاف و عدم پیشرفت متوازن روستاها و حاشیه ی شهرها، جنگ نظامی و.... عرصه هایی 
انقالبی و  نهادهای  به صحنه کشاند، بسیاری  نیاز لحظه  به  را بسته  بود که جنبش دانشجویی 
مناسبت های تقویمی که افتخار ملی به شمار می آیند از سپاه و جهاد تا فتح النه و انقالب فرهنگی 

مشحون از این حضور و نقش آفرینی است.
معنوی،  نوسازی  فرهنگی،  تهاجم  غنا،  و  فقر  جنگ  سازندگی،  جنس  از  مسائلی  با  دوم  دهه ی 
مقابله با تجدیدنظرطلبی و دهه ی سوم با جنبش آزاداندیشی، نهضت عدالت خواهی، نهضت تولید 
هر   که  نیازهایی  بود.  رو  به  رو  و....  نرم  جنگ  با  مقابله  ملی،  عزت  و  استقالل  از  دفاع  علم، 
بی اولویت،  اقدامات  با  تزاحم  فاز،  تأخیر  با  منفعالنه،  واکنشی،  اما  مواجه شد،  پاسخ هایی  با  چند 
بخشی نگری، ماندن در نوستالژی جنگی که بود و .... نتوانست مانند دهه ی اول به صوت کامل 
نقش تاریخی جنبش دانشجویی را ایفا کند و دانشگاه، ضلعی فعال و پیشرو در تحول و تعالی کشور 
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باشد. مهم ترین مسئله این است که باید فرزند زمان خویش بود، و به نیازهای آن پاسخ گفت، 
وگرنه انجام کار خوبی که نیاز یک دوره است در بسیاری موارد در دوره ی دیگر می تواند مضر یا 
حداقل بی اولویت باشد. وقتی نوع و مدل کارهای یک تشکل در زمان جنگ، دولت سازندگی، 
دولت اصالحات، یا شرایط دهه هشتاد و نود یک چیز باشد، و تغییرات زمانه تغییری در آن ایجاد 

نکند، کج کارکردی ایجاد می شود.

3.   الزامات دهه ی چهارم انقالب کبیر اسالمی
حال در آستانه ی نیمه ی دهه ی چهارم انقالب کبیر اسالمی، اولویت ها و نیازهایی پیش آمده که 
با گذشته متفاوت است. طبیعی است باید عالم به زمان بود، و مطابق نیازها ویژگی های زمانه 
یک بار  سال  هزار  هر  که  تاریخی  پیچ  شرایط  در  انقالب  معظم  رهبر  تعبیر  به  کرد.  عمل  باید 
ممکن است برای ملتی رخ دهد، واقع شده ایم. به تبع مقاومت سی ساله ی ملت ایران، ملت های 
بیداری  بیدار شده و احساس هویت کرده اند،  نیز  دنیا  آزادی خواهان  اسالمی و عدالت خواهان و 
اسالمی در کشورهایی نضج گرفته و به ثمر نشسته است. استکبار جهانی نیز در تالش پرورش 
قطر  و  ترکیه  و  مالزی  نظیر  جهان  در  عدالت  و  مقاومت  منهای  اسالم گرایی  بدیل  گزینه های 
است، از سوی دیگر نیز بی سابقه ترین فشارها و تحریم ها در طول تاریخ بشری علیه ملت ایران 
به کار گرفته می شود. از سبک زندگی تا الگوی پیش رفت دعوا سر ارائه ی الگوی موفق و اثبات 
حقانیت و کارآمدی و مقبولیت نظام اسالمی است. در این شرایط، نقش آفرینی جدی همه ی امت 
اسالمی و مشخصًا مردم ایران و علی الخصوص نخبگان پیش ران مثل محیط دانشجویی ضروری 
می شود. نقش آفرینی متفاوتی که باید به نیازها و مسائل نظام در این دوره پاسخ بگوید، زمینه های 
جهش را با توجه به کارویژه های خود فراهم کند و با موانع آن مقابله کند. از سوی دیگر در سیر 
مشخص شده به وسیله رهبر معظم انقالب، از انقالب اسالمی به مثابه یک پروژه پایان ناپذیر که در 
22بهمن 1357 اولین ثمره شیرین آن محقق شده است، بعد از تثبیت و اسالمی شدن چهارچوب 
های کلی حکومت در قالب نظام اسالمی، پروژه ناتمام دولت اسالمی در قالب اسالمی کردن و 
تغییر روش و منش مسئولین، پروژه جامعه اسالمی در قالب اسالمی شدن ساختارهای مختلف 
حکومت و شیوه زندگی مردم برای تحقق جامعه اسالمی و حیات طیبه هستیم،تا در تداوم آن 
کشور و بین الملل اسالمی و تمدن اسالمی محقق شود. این نقش آفرینی ویژه، احتیاج به گامی 
فراتر از نقش آفرینی های عاّدی و معمول دارد و به تبع پیچیده شدن شرایط و اولویت های متفاوت 
آن الزامات متفاوتی دارد. الزاماتی که در حال حاضر باید به اقتضائات بزرگ ترین چالش لحظه ی 
انقالب، یعنی اقتصاد مقاومتی پاسخ بگوید و در برابر جنگ نرم دشمن بامعنای تالش برای تغییر 
محاسبات مردم و مسئولین کشور و امت اسالمی در مقابل امکان مقاومت مقابل دشمن و تحقق 
پیشرفت در این شرایط، پاسخ بگوید و از سوی دیگر زمینه های به بار نشستن واقعی پیشرفت 
و عدالت را در دوره ای که محور گسترش یا محو انقالب کبیر اسالمی است، مهیا کند. دوره ای 
که باید هم در مقابل فشار خارجی مقاومت کرد، هم باید اتفاقی که ما را به سمت درگیر شدن با 
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مسائل اصلی کشور، تالش برای نقش آفرینی بر اساس ویژگی های ممتاز و مزیت های رقابتی در 
جنبش دانشجویِی دهه ی چهارم انقالب کبیر اسالمی می کشاند. امری که بعد از حدود یک دهه 
رکود جنبش دانشجویی ضرورت بازخوانی و احیای دوباره ی آن را فراهم می کند و ما را به سمت 

پی گیری تخصصی مسائل نظام رهنمون می سازد. 
4.    رابطه با دولت ها و مسئولین

فضای  انقالب،  مختلف  دهه های  نیازهای  دولت هاست.  با  دانشگاه  رابطه  دیگر  مسائل  از  یکی 
با  میزان همسویی  به  بسته  نگاه های مسئولین است. در دهه های گذشته  نوع  و  عمومی کشور 
آرمان های انقالب و جهت گیری های سیاسی مسئولین و جریان های مختلف دانشجویی گونه های 
مختلف تعامل دانشگاه و به تبع ن فضای عمومی نسبت به مسئولین شکل گرفته که در اکثر موارد 
آسیب ها و ناهمخوانی های زیادی را ایجاد کرده است. مثاًل با آمدن مسئولینی که آن درجه مورد 
و سپردن عرصه  انفعال مطلق  نبوده،  آن ها متصور  در  انقالب  آرمان های  با  از همخوانی  انتظار 
عمومی به جبهه های غیرانقالبی یا برخوردهای تند و معارضه با دولت ها شکل گرفته که هم شائبه 
برخورد سیاسی و جناحی را دامن زده است، هم فرصت تمدن سازی و ایجاد ظرفیت برای نظام 
اسالمی را به تهدید بدل کرده است. که مهم ترین دلیل آن عدم وجود رویکرد درست در رابطه با 
مسئولین، در کارهای دانشجویی بوده است. رویکرد درست بر اساس مبنا و مسئله واقعی می تواند 

بسیاری از مسائلی از این دست را حل کند.

5.   اولویت ها و سایر کارها
طبیعی است، وقتی از اولویت بودن یک حوزه یا جدی تر بودن یک عرصه از منازعه با دشمن سخن 
می گوییم، به معنای نفی دیگر عرصه های منازعه و نفی فّعالّیت عده ای در اولویت های با درجه ی 
اهّمّیت کم تر نیست. به این معناست که ضمن انجام وظایف، چند خط جدی را باید اولویت داشته 
باشیم و به نتیجه برسانیم، این اولوّیت حّتی خودش را در نوع کارها یا اولویت های دیگر نشان 
می دهند. این که رهبری در شرایط منازعه ی جدید تعریف شان از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم  را 
از تأثیرگذاری بر مغزها و قلب ها به تغییر محاسبات مردم و مسئولین تغییر می دهند، گویای همین 
مسئله است. کار فرهنگی که با مقاومت ملت ایران نسبتی پیدا نکند در این جا اولوّیت ندارد. موضع 
ورود ما به مسائل جهان اسالم از منظر مقاومت مقابل نظام سلطه و هم افزایی در این حرکت 
باید متأثر باشد. الگوی عملی رهبری انقالب و حتی توصیه های شان در این زمینه قابل استفاده ی 
جّدی است، مثاًل حتی ایشان به ائمه ی جماعات جهان اسالم توصیه می کردند آیاتی که مقابله با 
طاغوت و استکبار است در نمازشان استفاده کنند. غرض اینکه وقتی کشور چند اولویت مشخص 
دارد، ظرفیت ها محدود است، دیگر انجام کارهای خوب موضوعیت ندارد، باید کار با اولویت کرد. 
به معنی این هم نیست که حاال که مثاًل منازعه ی اصلی اقتصادی است همه ی کارها تعطیل شود، 
همه فقط همین کار را بکنند.  اّما به این معنی هست که کار سیاسی و فرهنگی و مذهبی و.... این 

دوره باید با دوره هایی که موارد دیگری اولویت بود، متفاوت شود.



شیوه نامه ی کار علمی در یک تشکل دانشجویی

9

 

t فصل دوم :
بررسی وضع موجود و مشکالت و آسیب های کارهای علمی و تخصصی 

تشکل های دانشجویی

1.   ضرورت توجه به ویژگی های ممتاز در یک تشکل دانشجویی
وقتی از کار علمی، در یک تشکل دانشجویی یا شهری و مسجدی و ... بحث می شود. باید از 
یک سو به ماهیت آن تشّکل و اعضایش نگریست و کارویژه های آن را دید، از یک سو با توجه 
نیازهای مختلفی که در دانشگاه و کشور و جامعه و دنیا هست، تفاوت ها ویژگی های ممتاز  به 
شورای  علوم،  وزارت  جمهوری،  ریاست  علمی  )معاونت  امر  متولیان  با  را  رقابتی  مزیت های  و 
عالی انقالب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، بسیج علمی و تخصصی و..... ( و گروه های مختلف 
فعال در این عرصه )کانون های تفکر، انجمن های علمی، گروه های تخّصصی علمی، شرکت های 
و  ویژگی ها موجب عدم شناخت درست وظیفه،  این  به  توجه  و....( درک کرد. عدم  دانش بنیان 

گرفتار شدن در آدرس های غلط می شود.
آدرس غلط، فقط به معنی انجام کار اشتباه و ضربه زننده و پر کردن پازل دشمن نیست، گاهی 
به معنای انجام کارهای خوبی است که حتی بعضًا کار است، کار خوب هم هست، نیازی هم از 
کشور و جامعه ممکن است رفع کند، اّما انجام آن کار در این شرایط زمانی و مکانی و بسته به 
نیازهای جامعه و توان ویژگی های ممتاز مجموعه ی مورد نظر، تکلیف نیست. تکلیف افراد، عناصر، 
مراکز، مجموعه ها و جمع های دیگر است، یا اولویت فرد و مجموعه نیست، یا اساسًا اولویت نیست. 
مزّیت نسبی یا رقابتی یک تشکل دانشجویی ویژگی های ممتاز او، تکلیف های دیگری را در این 
حوزه ایجاد می کند، که افراد و مجموعه ها در قبال عدم انجام آن و انتخاب کارهای بی اولوّیت ولو 

کارهای خوب بی اولوّیت، مسئول اند.
رهبر معظم انقالب، هم ضمن تشویق بسیج دانشجویی به ورود به جهاد علمی، نهادهای دیگر 
علمی را کمک کننده و نه رقیب آن دانستند: »جهاد علمی برای شما الزم است. باید در میدانهای 
علم  وارد بشوید؛ وزارتخانه ها هم باید کمک کنند؛ معاونت های تحقیقاتی هم باید کمک کنند؛ 
باید کمک مالی کنند؛ خود سازمان مقاومت  اداری مالی دانشگاه ها وزارتخانه ها هم  معاونتهای 
بسیج  هم در بخشهایی باید کمک و پشتیبانی کند«. )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران 

نفر از اعضای بسیج دانشجوئی دانشگاه های سراسر کشور31/ 02/ 1386(
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2.   آدرس های غلط:
• تفاوت وظایف علمی فردی وظایف تشکل دانشجویی	

تشکل  وظیفه ی  با  فردی  علمی  وظایف  انگاری  یک سان  غلط،  آدرس های  بزرگ ترین  از  یکی 
دانشجویی است. این َخلط، باعث شده، هر جا می خواهند معاونت علمی منصوب کنند، می گویند 
خب کی درسش از همه بهتر است، صرفًا معدل باالها را می گذارند، یا کسانی که T.A.)دستیار 
استاد( هستند. بعد، همین آدم ها چون دغدغه ی اصلی شان رشد علمی فردی است، یا نگاه شان 
این است که صرفًا یک تعداد بچه های درس خوان عضو مجموعه شوند، یا صرفًا درس خواندن 
بچه ها قوی شود، یا این که بچه ها پروژه بگیرند و کار کنند، کاًل در تشّکل اتّفاقی نمی افتد. یا 
اعضای بسیج محدود می شود. منطق غلط  اعضای تشکل، مثاًل  ارتقای علمی  به  نگاه ها صرفًا 
هم اصواًل این است که اگر مثاًل ما بچه های مان به جای کارهای تشکیالتی، صرفًا خوب درس 
بخوانند و معدل های باالی دانشگاه باشند، یاT.A. درس های مختلف باشند، بهترین تبلیغ است 
و این بچه ها درازمدت هم نیروهای به دردبخور برای انقالب خواهند بود. نتیجه این که کارهای 
مجموعه هم روی هوا می ماند، تعدادی آدم که سابقه ی انقالبی و دغدغه مندی جدی و هزینه 
دادن برای انقالب و دل سوز واقعی شدن را ندارند، تولید انبوه می شوند، )توّهم احساس ارضا و 
انجام تکلیف و جهاد برای انقالب در قالب درس خواندن فردی هم برای شان رخ می دهد(، یا 
این که تمام ذهنیت بچه ها روی این می رود که مثاًل کالس تقویتی، کنکور کارشناسی ناپیوسته، 
ارشد و دکتری برای اعضای مجموعه بگذارند، یا کالس حل تمرین جدا برگزار کنند و.... که 
گاهی اوقات شرکت کنندگان این کالس ها اعضای مجموعه هم نیستند، و مجموعه صرفًا به مرکز 
ارائه ی خدمات به دانشجویان تبدیل می شود و در عمل کار یک مؤّسسه ی کنکور را انجام می دهد، 
یا با مراکز آموزشی مثاًل کالس های ISOدر مؤسسات خصوصی رقابت می کند! خوب های شان 
هم مثاًل مسابقه ی پل ماکارونی و پیل الکترونیکی، یا کالس غرب شناسی و علم دینی برگزار 
می کنند، تازه اگر گرفتار آدرس های غلط و اولویت های بی جا در مبارزه نشوند. مضحک تر آن که 
بعضی جاها حتی کار به این جا رسیده است، که مثاًل همایش ملّی آن حوزه ی تخصصی - که کار 

سازمان مربوطه اش هست-  را بسیج یکی از دانشکده های صنعتی تهران برگزار می کند!
• اختراع،کنکور،المپیاد و ISI، آدرس های غلط علمی نظام	

نه فقط تشکل های دانشجویی که بدنه ی کارشناسی نظام و حتی مسئولین، در طول سال های 
گذشته گرفتار آدرس های غلط متعددی در حوزه ی علمی شده اند. تمرکز روی رتبه های باالی 
کنکور و المپیاد و اختراع و چیزهایی از جنس روبوکاپ گام اول بود. اختراع های متعدد صورت 
می گرفت، المپیادهای مختلف محل مسابقه شده بود، اما اتفاقی در وضعیت علمی کشور صورت 
نمی گرفت. حتی مجموعه های مهّم ارزشی در کشور، همه ی توان شان را روی این حوزه گذاشته 
بودند، حتی جشنواره برای مخترعین حزب اللهی و بسیجی درست شد. یک حسینیه ای در منطقه ی 
17 تهران  به اسم موسی بن جعفر )علیه السالم( هست که  به مسجد المپیادی ها معروف بود، هر 
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سال کلی المپیادی و رتبه ی تک رقمی کنکور داشت، مسئولین عالی لشگری و کشوری و حتی 
رهبر انقالب در دهه ی هفتاد با اینها دیدار داشتند. رهبر انقالب در آن دیدار وظایف دیگری مثل 
کار فرهنگی را به این گروه تذکر داده بودند، کنایه از این که این همه ی مسیر و نقطه ی نهایی 
این کار نیست. بعد کم کم ان قلت هایی نسبت به این مدل پیش آمد. زمان اصالحات یک در گام 
به پیش به میمنت افتادن معاونت وزارت علوم به دست رییس اسبق انجمن فیزیک - که در زمان 
انرژی هسته ای  نامه ی ما نمی توانیم در  از فیزیک دانان  ریاست خودش به همراه تعدادی دیگر 
خطاب به رهبر معظم انقالب نوشته بودند-  همه روی تولید مقاالت و مشارکت کّمی کشور در 
تولید مقاالت بین المللی و مشخصًا ISI متمرکز شدند. بعد از آن دانشگاه به سمت تولید مقاله 
در فضای علمی  باز  ولی  اساس غربی رفت.  از  به سؤاالت  پاسخ گویی  انگلیسی جهت  زبان  به 
کشور تغییر جدی ایجاد نشد. چرا؟ چون مشکل جدی وجود داشت، مسئله های اصلی کشور جای 
دیگر بود، صنعت، مدیریت، جامعه! در همه ی این شرایط، این آدرس های غلط، کارهای علمی 

دانشجویی را تحت تأثیر قرار داده بود.
•  کج فهمي کار تخصصی 	

باید به دنبال مسائل کشور  آدرس غلط دیگر، انجام کار تخصصی است. تشکل ها می گویند ما 
برویم و کار جدی بکنیم، می افتند دنبال حّل مسائل، گرفتن پروژه و اساسًا فضای دانشجویی را 
ترک می کنند، کاری را انجام می دهند، که وظیفه ی یک فرد بعد از محیط دانشجویی و دوره ی 
فارغ الّتحصیلی است، کار تخصصی! در نتیجه رفتن به دنبال تأسیس پژوهشگاه، تمرکز و تمّحض 
در چند مسئله ی خاص، گرفتن پروژه، رقابت با شرکت ها و مؤّسسات خصوصی و ... اولویت پیدا 
به ویژه  فعالیت های عاّدی تشکیالتی کنده شوند و  از  افراد  این فضاها موجب می شود،  می کند. 
پیدایش جّذابّیت های مالی و شغلی بر طبل این مسئله می دمد، که رانت هایی که ممکن است برای 
یک تشکل دانشجویی ایجاد شود، هم طمع این گونه کارها را اضافه می کند. رهبر معظم انقالب 
با دانشجویان بسیجی تأکید  بارها به ماهیت کار بسیجی به ویژه در دیدار  با علم به این آسیب 
کرده اند: » شرط دیگر این است که در مقابل این حرکت و کار، از کسی مزد نخواهد. مزد، مربوط 
به جایی است که کسی از بیرون به ما انگیزه می دهد- این کار را بکن، این پول را بگیر- وقتی 
ما از درون و عمق جان و از عشقمان انگیزه می گیریم، از چه کسی می خواهیم مزد بگیریم؟ مزد 
دادن، تحقیر ماست؛ تحقیر انسانی است که از درون دارد می جوشد. این ها خصوصیات یک انسان 
بسیجی است؛ فرهنگ بسیج یعنی این«. )بیانات در دیدار دانشجویان بسیجی 05/ 03/ 1384( 
و  پسران  بسیجی؛  »جوانان  کرده اند:  تأکید  بسیج  در  بودن  داوطلبانه  ویژگی  حفظ  به  هم چنین 
دخترانی که سرمایه ی بسیار باارزش جوانِی خودشان را به طور داوطلبانه  به میدان آورده اند تا از آن 
برای خدا، اسالم، پیشرفت کشور و عزت ملت ایران استفاده کنند«. )بیانات در دیدار اعضای بسیج 
اداره کّل اطالعات استان همدان 16/ 04/ 1383( از سوی دیگر تأسیس پژوهشگاه  و کارکنان 
وزارتین  مسئولیت  با  دانشجویی  فعالیت  نه  و  دانشگاهی  کار  مقوله  به عنوان  کار  مثابه محل  به 
علوم و بهداشت و نه تشکل دانشجویی از جانب معظم له مطرح شده است»پژوهشگاه دانشجوئی 
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که پیشنهاد شد، به نظر من پیشنهاد خوبی است. خوب است مسئوالن وزارتهای آموزش عالی 
رسیدگی کنند، بررسی کنند؛ فکر خوبی است. بگذاریم دانشجوها در این مقوله ی کار دانشگاهی 
اگر وقت میکنند، اگر میتوانند، در یک مرکزی به نام پژوهشگاه و پژوهشکده، فعالیتهائی را انجام 
دهند؛ این ایده ی قابل توجهی است و میتواند دنبال شود«.) بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان 
دانشگاه های شیراز14/02/1387( پس کار مزدمحور و پروژه گرفتن و... کار تشکل دانشجویی و 
در رأس آن بسیج نیست.  افراط در این جا کار به این جا می رساند، که در مقابل این طیف، افراط گر 

طیفی تفریطی شکل می گیرد، که از اساس با هرگونه نگاه تخصصی به مسائل مخالف است.
• آدرس غلطی به نام تولید علم در یک تشکل دانشجویی	

بعضی در یک مغالطه ی بزرگ و با ندیدن وظایف ویژگی ممتازها به دنبال تولید علم در تشکل 
دانشجویی هستند. به این معنا که تشّکل، خود متولّی تولید علم شود، یا صرفًا به تربیت افرادی 
برای این عرصه بپردازد. درحالی که تولید علم، اساسًا یک فرآیند طوالنی مدت است که افراد در آن 
به پاسخ های جدید برای سؤاالت علمی و مسائل کشور می رسند و نیازمند بنیه ی علمی، تخصص، 
مطالعه ی متون مختلف دستاوردهای بشری، مطالعات دینی، فراهم شدن امکانات از جانب نهادهای 
سیاست گذار و حاکمّیتی مربوط به آموزش عالی و.. است که در طول دوران دانشجویی محقق 
نشدنی است و باید در طول حیات علم فرد که ممکن است حداقل 10-20 سال طول بکشد به 
ثمراتی برسد. رهبر معظم انقالب نیز کمک به فرایند تولید علم و ایجاد نشاط و جرئت علمی را 
جزو مسائل وظایف مهّم تشکل ها دیده اند، نه تولید علم که ماهیتی نخبگانی و طوالنی مدت دارد: 
اصلی تشکل های  نکنند. هدف های  را گم   باشند هدف هایشان  دانشجوئی مواظب  »تشکل های 
دانشجوئی همان چیزهائی است که بر روی طاق بلند جنبش دانشجوئی نوشته شده: ضدیت با 
استکبار، کمک به پیشرفت کشور، کمک به اتحاد ملی، کمک به پیشرفت علم، حضور و شرکت 
در مبارزه و پیکار همگانِی ملت ایران برای غالب آمدن بر توطئه ها و بر دشمنی ها«. )دیدار اساتید 
و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 24/ 09/ 1387( حّتی در هنگام برگزاری اّولین نشست 
اندیشه های راهبردی به جاّده سازی برای تولید علم در کشور با این کار و نه تولید علم در قالب آن 
تأکید کردند، و نیز در سخنانی دیگر به ثمره نشستن نهضت تولید علم را یک فرآیند پنجاه ساله 
اعالم کردند. از سوی دیگر مهم ترین بخش فرآیند تولید علم بومی و دینی فهم مسئله است که 
این فهم نیاز به پیش زمینه های جدی درگیر شدن با مسائل کشور، نگاه از باال پیدا کردن به آن، 
یافتن ضعف ها و نقاط حاصل از ندانستن، نتوانستن و نخواستن و ارائه ی پاسخ های جدید بر این 

مبنا است، اّما در نگاه های انتزاعی موجود، اساسًا مورد غفلت واقع شده است.
• موازی کاری، بخشی نگری یا جزو پازل نهادها و مراکزی که وظیفه انجام مسئله ای را دارند	

بعضی تشکل ها به کارهایی ورود می کنند که نهاد مسئولی موظف به انجام آن است. به بهانه  
عدم انجام وظیفه به وسیله نهاد مذکور به دنبال انجام وظیفه آن می روند. جایی که باید روند انجام 
یک مسئله در کشور اصالح شود، صرفًا با ورود موردی کاری انجام می دهند که بخش کوچکی 
پازل کلی است، که باید انجام شود. یا گاهی به سراغ مسئول یا واحدی می روند، مسئول مورد نظر 
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بدون توجه به مدیریت کالن مسائل بخشی را به تشکل یا مجموعه ای می سپارد و آن مجموعه 
هم بی توجه به وظایف اصلی خود به دنبال انجام آن می رود. مثل امام جمعه ای که به جای مدیریت 
فرهنگی صحیح در شهر از طریق تشکیل شورای فرهنگ عمومی و درگیر کردن نهادهای مسئول 
و ظرفیت های مردمی و نخبگانی که جزو مطالبات رهبری از دوره ریاست جمهوری شان بوده است، 
کار فرهنگی روی جوانان را با شکل دادن صرف یک جلسه گفتگوی صمیمانه با جوانان برای 
خویشتن محدود می کند. یعنی به جای این که همه ظرفیت ها را فعال کند که روی جوانان کار 

کنند، خودش کاری انجام می دهد که احساس کند تکلیفش را انجام داده است. 
• درگیر کردن همه ظرفیت ها در جایی که تکلیف نیست	

نیز  با مسائل مختلف و گسترده ای در حوزه های مختلف مواجهیم، ظرفیت های ما  در کشور ما 
محدود است. عدم توجه به این مشکالت و اولویت ها باعث می شود، که ناگهان با بخشی نگری 
همه تخم مرغ ها در یک سبد بدون توجه به اولویت ها گذاشته شوند. ظرفیتی که باید در کشور 
در حوزه های مختلف به کار گرفته شود و جهش ایجاد کند، به درگیر چند مسئله محدود شدن 

تنزل می یابد.

3.   آسیب های عدم انجام وظیفه:
• بی توجهی به تفاوت ها	

جدا  آسیاب ها  این  از  یکی  است.  شده  بار  غلط  مدل  این  به  نیز  زیادی  آسیب های  سو  این  از 
بودن حوزه ی فعالیت های اعضای یک تشّکل از رشته های تحصیلی آن ها و تبدیل شدن کارهای 
کاری  همان   فّنی  دانشکده ی  دانشجویی  تشکل  مثاًل  است.  روتین  کارهایی  به  دانشجویی 
دانشجویی  بسیج  می کند،  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده ی  دانشجویی  تشّکل  که  می کند،  را 
اقتصاد می کند،  را می کند، که دانشجوی دانشکده ی  زبان های خارجی همان کاری  دانشکده ی 
اجتماعی  علوم  دانشکده ی  که  می کند  را  کاری  تربیت بدنی همان  دانشکده ی  دانشجویی  بسیج 
می کند. نتیجتًا کار تشکیالتی به یک سری کار روتین بی ربط به مسائل کشور و جامعه تبدیل 
می شود، افراد از آمدن و درگیر شدن در آن ابا می کنند، پس از پایان این فعالیت ها هم چیزی 
برای آن ها نمی ماند. در نتیجه چون کار جدی هم نمی شود، کسی هم جنبش دانشجویی را جّدی 

نمی گیرد.
• آسیب قطعه قطعه شدن فعاالن دانشجویی	

در نتیجه فعاالن دانشجویی مصداق »یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض« می شوند. بر همین مبنا در 
مجموعه های دانشجویی تعدادی نیروی سیاسی پیدا می کنیم، که تنها کارشان پی گیری دعواهای 
با یکدیگر است، یک قشر افرادی که فقط به دنبال درس خواندن  سیاسی مسئولین و جناح ها 
یا پروژه گرفتن هستند، بخشی هم به دنبال کارهای فرهنگی دور از مسائل کشور و بی ربط به 
حوزه های تخصصی شان. تشکل دانشجویی هم از نقش آفرینی درست در مسائل کشور باز می ماند 

و دچار روزمرگی یا پیاده نظامی مجموعه های سیاسی و امنیتی و.... می شود.
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• آسیب ناامیدی از حوزه ی تخصصی و تغییر رشته	

از سوی دیگر وقتی آرمان گرایی و کارهای انقالبی از حوزه ی تخصصی افراد جدا شد، فرد دچار 
تضاد و دوگانگی شده و نسبت به حوزه ی تخصصی خویش احساس بی معنایی می کند. چرا که 
آرمان گرایی به نوع خاصی از فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منتسب می شود و فرد با 
انگیزه های انقالبی و دینی احساس می کند که رشته ی تحصیلی مانع از زندگی آرمانی اوست و 
به نیازهای تربیتی، انقالبی و معرفتی او جامعه اش پاسخ نمی گوید. لذا یا از فضای درس، به کلّی 
فاصله می گیرد، یا این که به سراغ رفتن به سمت رشته های مرتبط با این دغدغه ها یا رشته های 

علوم انسانی و اسالمی و حّتی طلبه شدن می رود. 
• وضعیّت نا به سامان تِر علوم انسانی	

وضعّیت رشته های علوم انسانی از همه نا به سامان تر است. چرا که عالوه بر مشکالت ذکرشده، با 
مشکل ناسازگاری علوم انسانی موجود با اندیشه های دینی و اقتضائات بومی مواجه می شود. عالوه 
بر ناامید شدن افراد از پی گیری جدی رشته ی خود به خاطر انحرافات موجود، ترس از انحراف با 
خواندن علوم انسانی و نیز بی نتیجه بودن تحصیل علوم انسانی به لحاظ شغلی در جامعه ی ایران 
امروز، بسیاری از حرکت های علمی صرفًا به نفی علوم انسانی موجود، کالس های غرب شناسی 
اکثراً نامنطبق بر نگاه مکتب معیار انقالب به غرب، کالس های کلی گویی آشنایی با علم دینی 
و بحث در باب ضرورت و امکان آن و در نهایت آمار بسیار باالی طلبه شدن دانشجویان علوم 

انسانی انقالبی یا ترک تحصیل در مقاطع عالی رو به رو می شود.
• عدم توانایی برای پاسخ گویی به نیازهای کشور	

به فرض عدم تحّقق همه ی آسیب های ذکرشده و ذکر نشده نیز، چنین فردی از پاسخ گویی به 
تئوریک جدی  مشکل  که  دارد  وجود  کشور  در  مسائل  از  بسیاری  است.  ناتوان  کشور  نیازهای 
ندارد، حاصل ندانستن ها، نتوانستن ها و نخواستن هاست که باید افرادی که از کلّّیت نیازهای آن 
حوزه باخبرند، مسئوالن امر را متوجه مسئله کنند، یا با مطالبه و پی گیری وی را به انجام آن 
مجبور کنند، یا در صورت ناتوانی فرد را مجبور به تغییر رویه بنمایند. خود فعاالن دانشجویی نیز 
به دلیل عدم آشنایی با نیازهای کشور، نمی توانند مسیرهای تخصصی خویش را در تحصیالت 
تکمیلی بیابند، پایان نامه ی مرتبط با این نیازها تعریف کنند، طبعًا به دلیل عدم تخّصص و اطالع 
از اقتضائات عرصه ی اجرا در حوزه ی معیشتی نیز ویژگی ممتازی ندارند. در بسیاری موارد بعد از 
یک دوره ی فّعالّیت دانشجویی تنها با احساس خسران مواجه می شوند،که دیگرانی که این کارها 
را نکرده اند، از آن ها در حوزه ی کاری شان جلوترند و نسل های بعدی را به عدم طی کردن مسیر 
اساس  بر  بزرگ شده  انتزاعی  اساتید  دانشگاهی  رایج  قالب  با  اگر  افراد  این  توصیه می کند.  خود 
چارچوب ISI و مقاله نویسی نامرتبط با اقتضائات کشور رشد کرده باشند هم در بهترین حالت به 
یک متخّصص انتزاعی تبدیل می شوند که جز تدریس در دانشگاه و تکرار آموخته های نامرتبط 
با مسائل کشور، هیچ کاری از دست او برنمی آید. به تعبیر رهبر معظم انقالب )در دیدار نخبگان 
علمی در 91/07/12( : »تالش خودتان را معطوف به نیازهای کشور کنید. البته در بیانات دوستان 
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هم هست؛ در دیدارهای دانشجوئی و دانشگاهی هم که من ماه رمضان و غیر ماه رمضان گاهی 
ما گزارش  به  باید عملی شود. اآلن  پیدا کند،  این تحقق  باید  اما  تکرار میکنند؛  را  این  داشتم، 
میدهند که هفتاد درصد مقاله های علمی ما ناظر به نیازهای کشور نیست. نمیدانم چقدر این آمار 
دقیق است، اما به من اینجور گزارش میشود. این همه شما زحمت بکشید، مقاله ی علمی تهیه 
کنید، از این مقاالت علمی سی درصد ناظر به نیازهای کشور باشد، هفتاد درصد نه! خب، انسان 
احساس خسارت میکند. باید صد درصد کار علمی، تالش علمی، تهیه ی مقاله ی علمی ناظر باشد 
به نیازهای شما.«  آماده کردن خود برای پاسخ گویی به نیازهای کشور در آینده از دل درگیر این 
اقتضائات بودن می گذرد و به درد مملکت خوردن بدون توجه به نیازهای فعلی آن توهمی بیش 

نیست.



پی گیری تخصصی مسائل نظام

16

t فصل سوم :
چه باید کرد؟

در این جا وقتی می خواهیم الگو نسخه ی درستی از کار علمی و تخّصصی یک تشکل دانشجویی 
ارائه دهیم، ضرورت دارد هم به ویژگی های ممتاز اعضای تشکل دانشجویی و کارویژه های آن 
نگاه کنیم و هم الزاماتی را لحاظ کنیم که فّعاالن دانشجویی بعد از پایان این دوره بتوانند به عنوان 
نیروهای مؤثّر در عرصه های تخّصصی واقعی به فعالیت خودشان ادامه بدهند، و در هر دو دوره ی 
فعالیت دانشجویی و فارغ التحصیلی به صورت واقعی به نیازی از نیازهای نظام و جامعه پاسخ گویی 

کنند.

1.   ابعاد مختلف زندگی یک فعال دانشجویی
یک فعال دانشجویی عالوه بر مسائل رایج زندگی با چهار بعد محوری و مهم رو به رو است. 

الف . کار علمی در معنای وظایف درسی و علمی شخصی مربوط به حوزه ی تخصصی و رشته ی 
تحصیلی فرد.

ب . کارهای آموزشی و تربیتی در معنای کارهای مطالعاتی، تربیتی و کسب توانمندی ها .
ج . کار انقالبی در معنای خاّص فعالیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و تشکیالتی )نه معنای 

عام انقالبی که شامل همه ی زندگی فرد است و به معنای سبک زندگی جهادی است.(
د . کار معیشتی )که در دوره ی فّعالّیت دانشجویی اصواًل برای بسیاری از برادران و تقریبًا برای 

اکثر قریب به اتفاق خواهران مطرح نیست.(
که  باشد  گونه ای  به  نباید  وظایف،  این  از  بعد  هر  برای  طرح ریزی  و  برنامه ریزی  گونه  هر 
امام  سخنان  به  رجوع  در  که  آن  به ویژه  کند،  مواجه  مشکل  با  را  ابعاد  سایر  برای  برنامه ریزی 
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بسیج  دانشجویی مثل  برای تشکل های  متعددی  امام خامنه ای وظایف  خمینی )سالم اهلل علیه(و 
دانشجویی می یابیم. البّته ضریب و میزان هر یک از این چهار حوزه در دوره های مختلف کشور و 
زندگی فرد، ممکن است تغیر کند. اما این نگاه کلّی دایره و میزان عمیق هر یک از این حوزه ها 
را مشخص می نماید. طبیعی است با این نگاه، تعریف هر فّعالّیتی، نباید مانع انجام وظایف دیگر 

تشکل دانشجویی باشد.
 

تشکل  یک  مأموریت های  و  دانشجویی  زندگی  مختلف  ابعاد  زدن  گره     .2
دانشجویی

تشکل  یک  برنامه های  باید  اسالمی،  انقالب  رهبران  جانب  از  مطرح شده  وظایف  اساس  بر 
دانشجویی حّتی المقدور به گونه ای باشد که فرد بر اساس وقت و شرایط محدود بتواند به گونه ای 
ابعاد مختلف زندگی خود را به هم گره بزند، و بتواند فراتر از موارد کلی در موارد تخصصی تر به 
نقش آفرینی و فّعالّیت بپردازد، و بر اساس حوزه های تخصصی فعالیت خود، به نیازهایی از کشور و 
انقالب پاسخ بگوید. در حقیقت این نگاه متضّمن تلفیق وظایف علمی، وظایف انقالبی و حوزه ی 
رشد و آموزش فرد است. عالوه بر نسبت یافتن حوزه ی تخّصصی درسی با کارهای انقالبی و 
آموزش پیدا کردن در حین فّعالّیت ها موجب می شود فعال دانشجویی هم به پاسخ گویی به نیازهای 
نظام در حوزه ی تخصصی خویش بپردازد و از ظرفیت های ویژه ی محیط دانشجویی برای پیش برد 
انقالب استفاده کند، هم در انتهای دوره ی فعالیت دانشجویی خویش نگاه جدی به نیازهای کشور 
این راستا  آینده ی علمی خویش را در  بتواند مسیر  در حوزه ی تخصصی خویش داشته باشد، و 
برنامه ریزی کند، هم داشته هایی جّدی برای سامان دهی مسیر معیشتی زندگی خویش بر اساس 

نگاه کسب شده در دوره ی فعالیت های دانشجویی داشته باشد.

3.   وظایف یک تشکل دانشجویی
یک تشّکل  دانشجویی یا بسیج دانشجویی، مجموعه ای از دانشجویان مسلمان پیش رو، داوطلب 
و آماده ی برای حضور در عرصه ها و پاسخ به نیازهای انقالب، جامعه و امت اسالمی و مقابله ی 
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با دشمنان آن ها مبتنی بر اخالص و معنوّیت، علم و آگاهی ویژه ی محیط دانشگاهی، روشن بینی 
و بصیرت و داشتن تحلیل صحیح بدون درخواست مزد و با توان، نشاط و قدرِت نَََوردیدِن راه های 
دشوار است. صحبت های رهبری و امام را که نگاه کنیم، مجموعه ای از  پاسخ گویی به نیازهای 
اصلی علمی، سیاسی، فکری، فرهنگی و.... از فضای  تربیتی تا  اصالح نظام و رفع نیازمندی های 
و  اسالمی  بزرگ  حکومت  تشکیل  برای  تفّکر  حّتی  برمی گیرد.  در  را  نظام  و  انقالب  اساسی 
زمینه سازی تمّدن اسالمی، آماده سازی دانشجویان برای شرکت در پیشرفت ماّدی و معنوی کشور 
هم جزو آن هاست. یکی از بخش های این منظومه  ی بزرگ هم نقش آفرینی در جهاد علمی و 
نهضت تولید علم و جریان سازی و مطالبه ی رشد علمی و ایجاد جرئت و زمینه سازی ایجاد قدرت 

علمی در دانشگاه هاست. 
مثل  تشکلی  مانند  را صرفًا  بسیج  مثاًل  دانشجویی  تشّکل  مسئولّیت های یک  می توان  نه  یعنی 
انجمن علمی به انجام فّعالّیت هایی مرتبط با حوزه ی تخصصی )نقش آفرینی تخصصی( فروکاست. 
نه می توان، یک تشکل را صرفًا مسئول رشد فردی اعضای آن دانست. باید در کالن مجموعه، 
کرد،  حفظ  را  عقالنیت-معنویت-آرمانخواهی  علمی،  و  سیاسی  و  فرهنگی  و  فکری  جامعّیت 
برنامه ریزی ها هم به گونه ای باشد که در حوزه ی فردی، افراد ضمن داشتن زمینه ی رشد اخالقی 
و فکری، انجام کارهای انقالبی به کارهای علمی خود نیز اهتمام بورزند و حتی این کارها را به 

هم پیوند بزنند.
وظیفه یک تشکل دانشجویی هم باید واقعی دیده شود. مثاًل زمینه سازی ظهور امام زمان)عج( 
وظیفه هر جوان مسلمان یا وظیفه جمهوری اسالمی است. تربیت نیرو برای جمهوری اسالمی 
وظیفه کالن نظام آموزش عالی است. وقتی نگاه این شود، و این که تشکل دانشجویی برای امروز 
نظام و انقالب هم وظایفی دارد، خیلی متفاوت است از این که وظیفه وزارت علوم و بهداشت و .... 
کل نظام آموزشی ما وظیفه اش این است. اثرش کجا دیده می شود؟ این که بین این که رویکردیک 
تشکل تربیت آدم ها برای نقش آفرینی در سیاست گزاری و یا چهره ی علمی جدی شدن در یک 
تشکل دانشجویی باشد، و کم تر درگیر پی گیری مسائل اکنون نظام و انقالب باشد، تا این که االن 
وظیفه فهم و درک مسائل و گفتمان سازی و پی گیری و حضور فکری و فیزیکی در مسائل  در 

یک تشکل اصل به شمار بیاید.

4.   ویژگی های خاّص محیط و فعالیت دانشجویی و  وظایف مرتبط با مسائل 
نظام و فضای علمی

• آرمان خواهی	

مهم ترین ویژگی های محیط دانشگاه، ارتباط با محیط علم و معرفت از یک سو عدم داشتن تعلقات 
از آن است. به تبع عدم  انجام یک شغل معّین و.... و روحیه ی آرمان خواهی حاصل  زندگی به 
داشتن مسئولیت شغلی و اجتماعی معین )به صورت عمومی(، فرد از حّرّیتی برخوردار می شود، که 
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می تواند آرمان خواهانه به سراغ تغییر وضعیت موجود به سمت وضع مطلوب برود. از سویی به تبع 
اقتضائات این محیط، درگیر اقدام نیست. لذا می تواند با درک کلی پیدا کردن از مسائل، به سمت 
نیازهای اصلی و گفتمان سازی برود، و ذهن و عمل هم نسالن خویش  فهم و فضاسازی حول 
)دانشجویان(، محیط دانشگاهی )اساتید و....(، رسانه ها، مسئولین و مردم را به سمت آرمان ها و 
نیازها و مسائل هر حوزه ی تخصصی متوجه کند، مسیر آینده ی زندگی خویش را نیز بر اساس 
این آرمان ها و این نیازها تنظیم کند. فرآیندی که از اقدام مستقیم اثرگذارتر است. یعنی فرآیند 
تبدیل آرمان های کلی اسالمی مشخص شده به وسیله ی رهبری دینی و چارچوب های پایه ی نظام 
اسالمی مثل قانون اساسی به شاخص های حوزه های مختلف را فراهم می آورد. این کارویژه حتی 
از اقدام مستقیم یک دانشجو حّتی مسئول نیز مؤثرتر است، چرا که فضایی را به وجود می آورد، 
که همه ی مسئولین و پژوهشگران و مردم و رسانه ها و .... در آن بیندیشند. این اثرگذاری از جانب 
بار در دهه ی هفتاد و  تشکل های دانشجویی به حّدی بوده که حتی گفتمان عمومی کشور دو 

دهه ی هشتاد با اقدامات جنبش دانشجویی به آزادی و عدالت تغییر یافت.
• گفتمان سازی راه اصلی اثرگذاری جنبش دانشجویی	

امام خامنه ای  نیز بر این مسئله صحه می گذارند: »فکر شما و کاری که کردید و راه نوئی که پیدا 
به دستگاه  کردید، پیشنهادی که به نظرتان رسیده، تأثیرگذاری اش فقط این نیست که این فوراً 
اجرائی منتقل بشود و فوراً یک ترجمه ی عملیاتی بشود و اجرائی و عملیاتی شود؛ نه، این تنها 
تأثیر نیست. یکی از مهم ترین تأثیرات همین فکر کردن ها این است که شما فضاسازی مي کنید، 
گفتمان سازی مي کنید. در نتیجه، در یک فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی، رئیس جمهور 
هم همان جور فکر مي کند، وزیر هم همان جور فکر میکند، مدیرکل هم همان جور فکر مي کند، 
کارکنان هم همه همان جور فکر میکنند؛ این خوب است. و شما این کار را انجام میدهید. فکر 
کنید، بگوئید، بنویسید، در مجامِع خودتان منعکس کنید؛ آن کرسی های آزاداندیشی را که من صد 
بار - با کم و زیادش - تأکید کردم، راه بیندازید و این ها را هی آن جا بگوئید؛ این مي شود یک فضا.

وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در آن فضا فکر مي کنند، همه در آن فضا جهت گیری 
پیدا مي کنند، همه در آن فضا کار مي کنند؛ این همان چیزی است که شما مي خواهید. بنابراین اگر 
چنان چه این کاری که شما مثاًل در فالن نشست تان، در فالن مجموعه ی دانشجوئی تان کردید، 
دستورالعمل  یک  به صورت  یا  قانون  یک  به صورت  نشد،  عملیاتی  ترجمه ی  کردید،  که  فکری 
اجرائی درنیامد، شما مأیوس نشوید؛ نگوئید پس کار ما بی فایده بود؛ نخیر. و من به شما عرض 
بکنم؛ در این پانزده شانزده سال اخیر، همین حرکت علمی ای که آغاز شده، همین جور آغاز شده؛ 
همین جور امروز علم شده یک ارزش؛ چند سال قبل اینجوری نبوده. ما همین طور روزبه روز هی 
پیش رفتیم«. )بیانات امام خامنه ای در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی 13/07/1390( 

• تصمیم سازی و نه تصمیم گیری	

و  اقدام  و  به تصمیم گیری  ورود  از  پرهیز  و  به ضرورت تصمیم سازی  انقالب  رهبر  مبنا  این  بر 
ایفای نقش متناسب با ویژگی های ممتاز محیط دانشجویی توصیه کرده اند: »توانائی تصمیم سازی 
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خیلی خوب است. بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل 
خود، تصمیم سازی کند. تصمیم سازی کنید، گفتمان سازی کنید. این، مجری و مسئولین اجرائی را 
می کشاند دنبال این تصمیم و تصمیم گیری خواهند کرد و عمل خواهد شد«. )بیانات رهبر معظم 

انقالب اسالمی در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز- 1387/2/14(
توانائی  کنم.  پرداخت  را  این مطلب  اینجا من  و تصمیم گیری.  توانائی تصمیم سازی  »گفته شد 
تصمیم سازی خیلی خوب است. توانائی تصمیم گیری یکی از مشکالتی است که اگر وارد محیط 
دانشجوئی شد، خیلی از هنجارهای مطلوب و درست را به هم خواهد زد؛ این تجربه ی ماست.  
بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل خود، تصمیم سازی 
کند. تصمیم گیری را بگذاریم کسی بکند که بتوان از او سؤال کرد و او مسئول و پاسخگو باشد. 
نه  این  باشد؛  اقدام  برای  دانشجوئی، محیط تصمیم گیرِی  نباشیم که محیط  این  دنبال  بنابراین 
تصمیم سازی  دانشجوئی  محیط  که  باشیم  این  دنبال  اقدام.  آن  نفع  به  نه  دانشجوست،  نفع  به 
این تصمیم،  را می کشاند دنبال  اجرائی  این، مجری و مسئولین  یعنی گفتمان سازی کنید.  کند؛ 
انقالب اسالمی در دیدار  )بیانات رهبر معظم  و تصمیم گیری خواهند کرد و عمل خواهد شد«. 

اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور-31/02/1386(
• تالش برای اصالح سازوکار نه اقدام و درگیر حل مسئله شدن	

باید توجه کرد که قبل از این که یک مسئله یا مشکل یا تصمیم گیری خرد در کشور محقق شود، 
الیه های پسینی وجود دارد که باید به سراغ آن ها رفت. الیه های اصلی که ضرورت گفتمان سازی 
را مطرح می کند، الیه ی گفتمان در معنای جهت گیری های کالن در تصمیمات و ساز و تشخیص 
از مسائل کشور است. این جهت گیری ها و تشخیص از مسائل است، که تصمیمات را شکل می دهد. 
مدیریت های میانی کشور ما در طول سال های گذشته ثابت بوده اند، تغییر جهت گیری های کالن 
به ویژه در مدیریت اجرایی کشور این بدنه را به تغییر جهت گیری واداشته است. مثاًل بدنه سازمان 
مدیریت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ثابت بوده اند، با تغییر گفتمان کشور به عدالت 
توسعه  و  آزادی  هفتاد،  دهه  در  عدالت  منهای  توسعه  و  رشد  دهه شصت،  در  استکبارستیزی  و 
سیاسی در میانه دهه هفتاد، عدالت اجتماعی و تمرکززدایی در دهه هشتاد، همین جهت گیری ها 

در سیاست گذاری ها و به تبع آن تصمیمات خرد، اعمال شده است. 
بسیاری تصمیمات خرد نیز از سیاست گذاری ها متأثر است. مثاًل کشور ما با یک سیاست گذاری 
جهانی  شاخص های  در  هفتاد،  دهه  در  مقاالت  یافتن  ضریب  و  اساتید  ارتقای  سازوکار  تغییر 
یعنی  یافت.  تغییر  داشت،  ربط  بین المللی  ژورنال های  در  مقاالت  چاپ  میزان  به  که  علم  تولید 

سیاست گذاری و تغییر سازوکارهاست که در حل مسائل کشور جهش ایجاد می کند.
سطح سوم نحوه تشخیص از مسائل کشور است، این که موردی مثل تورم، اسالمی کردن دانشگاه، 
ریشه های فقر و بی حجابی چگونه فهم می شود، در چگونگی رسیدن به برنامه ها و تصمیمات درون 
کشور تأثیر جدی می گذارد، و برنامه داشتن برای آن ها فرع بر آن است. این جاست که اثرگذاری 
جنبش دانشجویی در هر سه سطح یک اثرگذاری ویژه می شود، تغییر جهت گیری ها، اصل کردن 
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تغییر سازوکارها و سیاست گذاری ها و اصالح نگرش ها و تشخیص ها از مسائل.
• ضرورت مطالبه داشتن و پی گیری آرمان ها	

بار نشستن  به  نگاه، مدعا داشتن و مطالبه گری الزم، مصداق جّدّیت و  این  از سوی دیگر در 
آرمان هاست: »نفس اینکه شما می آیید اینجا و این فکر را در فضای کشور و جامعه پرتاب می کنید 
- که منعکس هم خواهد شد- مهم ترین مسئله است و مطلبی است که ما به آن احتیاج داریم. 
ما می خواهیم جوان ما احساس کند که باید فکر کند و باید این فکر را مطرح و آن را مطالبه 
نماید. نمی خواهیم کاِر نمایشی کنیم و نیازی هم به کاِر نمایشی نداریم؛ اّما به این که جوان ما- به 
خصوص مجموعه ی دانشجویی که در سطح کشور بسیار گسترده وسیع است- این احساس را در 
خودش تقویت کند که در آینده ی کشور نقش و مسئولیت دارد و باید تعّهدی در این زمینه در خود 

احساس و برای آن تالش کند، نیاز داریم.
من همین جا یک نکته ی اساسی را...مطرح می کنم و آن، این است که ما از جوانان عزیزمان- چه 
دختران و چه پسران- توّقع داریم که در مورد مسائل اساسی کشور، جّدی باشند و جّدی برخورد 
از  خیلی  دید  خواهید  بعد  کنید،  فکر  بودن«  »جّدی  مسئله ی  این  روی  می کنم  پیشنهاد  کنند. 
کارهایی که در گوشه و کنار انجام می گیرد، ناشی از جّدی نبودن است….همه ی این حرکت ها 
برای ماندگاری و عمق یابی، پشتوانه می خواهد، که آن پشتوانه ی مطالبه و خواست، شما هستید. 
منظور از خواست و مطالبه هم این نیست که انسان مشتش را گره کند و مسئله ای را بخواهد؛ 
نیازی قطعی و حیاتی  این  باور کنید که  نه، بلکه بدانید که این مطالبه و خواسته الزم است و 
برای کشور و جامعه است. نفس اینکه شما این موضوع را باور کنید، مهم ترین مطالبه است و اثر 
خود را در حرف، کار، تعامل، جبهه گیری سیاسی و حرکت دینی و مردمی شما می گذارد....وقتی 
در یک مجموعه باور به وجود آمد، این باور پشتوانه ی حرکِت ماندگار و پایدار خواهد بود. ما این 
را می خواهیم. من می گویم در این قضیه شما باید جّدی باشید؛ نباید مسائل کشور و آینده را به 
بازیچه گرفت«. )بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشّکل ها، کانون ها، نشریات، هیئت های مذهبی 

و شماری از نخبگان دانشجویی  15/ 08/ 1382(
دانشگاهی، چه مسائل  زمینه ی مسائل گوناگون - چه مسائل  در  ما  دانشجویان  ما،  »جوانهای 
این برای من جالب  سیاسی، چه مسائل اجتماعی - نظراتی دارند، مطالباتی دارند، مدعا دارند؛ 
است. من بارها گفته ام؛ از آن روزی باید ترسید که جوان ما، دانشجوی ما در دانشگاه انگیزه ی 
این  باشد که  این  باید  باشد. همه ی همت ما  نداشته  طرح مسئله، طرح سؤال، طرح درخواست 
را در نسل جوان کشورمان -  روحیه ی مطالبه، خواستن و مدعا داشتن در زمینه های گوناگون 

بخصوص جوان علمی - گسترش بدهیم«. )دیدار با دانشجویان 17/7/86( 
• ضرورت حضور فکری  و فیزیکی در مسائل کشور	

از سوی دیگر رهبر معظم انقالب، عالوه بر تأکید به ضرورت تحلیل و موضع داشتن در مسائل 
کشور )»مسائلی که با سرنوشت کشور ارتباط پیدا میکند، حتمًا تحلیل و موضع داشته باشید«. 

)بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان 31/05/1389((
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به ضرورت حضور فکری و فیزیکی در مسائل کشور و استفاده  از ابزارهای خاّص محیط دانشجویی 
تأکید کرده اند: »حضور فیزیکی و فکری در مسائل عمومی کشور از سوی مجموعه ی دانشجوئی 
اجتماعات  با  دانشجوئی،  رسانه های  باهمین  است؛  الزم  فکری  حضور  هم  است.  الزم  حتمًا 
دانشجوئی، با اظهاراتی که اینجا و امثال اینجا ممکن است بکنید، با ارائه ی نظراتتان به دستگاه های 
ذی ربط وزارتهای مربوط هم حضور فیزیکی الزم است؛ گاهی باید در یک اجتماعی شرکت کنید«.  

)دیدار با دانشجویان 16/5/91(
»جوان باید مطالبه کند، باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، ثمربخش است؛ و تشویق 
بشود بر این مطالبه و باید احساس کند که او فقط مسئولیتش طرح سؤال و پرتاب کردن یک 
شعار نیست، که بگوید خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ نه، پیگیری کردن، مطالعه کردن، درباره ی 
مسئله اندیشیدن، آن را پخته کردن، راِه کاِر اجرائی را برای آن جستجو کردن، برای طرحش با 
مراکز دست اندرکار و مجری تالش کردن و فّعالّیت کردن و باالخره خود وارد میدان کار شدن، 
اینها جزء وظایف و تکالیف جوان ماست که این را هم بایستی جوان ما درک کند؛ در کنار آن 
مطالبه و طلبگاری و مدعا داشتن که عرض کردیم«. )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعاالن تشکل های سیاسی فرهنگی دانشگاه ها 17/ 07/ 1386(

• آسیب های فقدان گفتمان سازی	

گفتمان های موجود در جامعه است که جهت گیری های اصلی حکومت را تعیین می کند. بدنه های 
میانی و کارشناسی دولت ها در طول تاریخ انقالب ثابت بوده اند. اما با عوض شدن این گفتمان ها 
نباشد، رسانه ها،  این فضا  اگر  بیرون آمده است.  از دل آن ها  برنامه های مختلفی  بوده است که 
سیاسیون، رسانه های بیگانه، روشن فکران و.... برای جامعه و دولت فضا می سازند، یا مسئولین 
روزمره و بی توجه به نیازهای اصلی جلو می روند یا گفتمان های ارتجاعی جایگزین می شود، یا 
رهبری  و  مردم  مطالبات  و  نظام  اصلی  و خطوط  اصلی شده  نیازهای  جایگزین  کاذب  نیازهای 
در پیچ و خم دعواهای سیاسی گم شده یا ذیل گفتمان های دیگر جایابی شوند. مثاًل در فضای 
منتهی به انتخابات 92 دانشگاه کمترین نقش و گفتمان سازی را داشت. دانشجویان از طیف های 
مختلف و مشخصًا جبهه انقالب – به جز حلقه های معدودی - به جای گفتمان سازی، به صرف 
موضع گیری سیاسی در دفاع و نفی چند کاندیدا پرداختند، گفتمان های انتخاباتی از درون دانشگاه 

نجوشید و دانشگاه پشت سر سیاسیون نه به صورت فضاساز قرار گرفت. 
• پی گیری تخصصی مسائل نظام	

 در یک تشکل دانشجویی بسته به اقتضائات محیط دانشگاه و مسئولیت های فردی اعضا نه باید 
به دنبال کار تخّصصی بود و نه کارهای بدون ارتباط با مسئولیت های تشکل، صف نقش آفرینی 
تخصصی نیز در این چارچوب راهگشا نیست.)صرف انجام حرکتی تخصصی یا رفتن به سراغ یک 
مشکل خرد با کمیت و کیفیت محدود نیرو زمان، اولویت نیست(. اقدام نیز در وظایف یک تشّکل 
ویژگی های  باید  نیست.  دانشجویی  کار یک تشکل  اساسًا  نیز  علم  تولید  نمی گنجد.  دانشجویی 
دانشجو جنبش دانشجویی را دید و این ویژگی ها را با ویژگی های دوران های دیگر زندگی فرد 
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بیرون  وقتی که  به همین فضاست. شما هم  متعلّق  است که  نگرفت: »دانشجو عنصری  اشتباه 
رفتید، دیگر دانشجو نیستید؛ یکی دیگر جای شما می آید و او این خصوصیات را پیدا می کند«. 
)بیانات رهبر معظم انقالب در جمع دانشجویان دانشگاه تهران  22/ 02/ 1377( در این جاست 
که پی گیری تخصصی مسائل نظام به عنوان کارویژه و مأموریت یک تشکل دانشجویی در دهه ی 
عدالت و پیشرفت معنا می یابد. پی گیری، متضّمن شناخت مسائل واقعی آن حوزه ی تخصصی در 
صنعت، کشاورزي، اداره ی کشور، جامعه و امت اسالمی، اولویت گذاری و انتخاب مهم ترین مسائل،  

پی گیری آن ها در قالب مطالبه گری و گفتمان سازی است. در پی گیری تخّصصی مسائل نظام، 
با توّجه به  اقتضائات محیط دانشجویی لزومًا به دنبال حّل مسئله و ارائه ی راهکار نباید رفت، 
بلکه باید به دنبال درک و فهم مسائل و یافتن گلوگاه ها و نگرش به مسائل از منظر بّینات و قدر 
متیّقن های هر حوزه ی تخصصی و استفاده از آموزه های کالن دینی و در نهایت ناظر به واقعیات 
صنعت، جامعه و عرصه ی اجرا بود. بسته به حوزه های تخصصی، مسائل مورد بررسی، و اهّمّیت 
و شکنندگی، اولویت های دیگر محیط دانشجویی، کارشناسان و هادیان کمک کننده و...، میزان 
عمق در مسئله و رسیدن یا نرسیدن به راه حل در آن تفاوت می کند. گاهی اوقات بعضی مسائل 
راه حل های بّین دارند که بدون نیاز به کار تخّصصی جّدی فهم می شود، گاهی اما رسیدن به یک 
نتیجه ی عمیق نیازمند یک کار گسترده و عمیق است، که مثاًل چند هفته یا ماه به صور تمام وقت 

از افرادی وقت می گیرد، طبیعتًا این کار تشکل دانشجویی نیست.
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t فصل چهارم :
گام های عملیاتی

خب حاال تصمیم گرفتیم وارد مسائل کشور شویم، چه باید بکنیم؟

شناخت کلی پیدا کردن از مسائل حوزه ی تخصصی  .1
در گام اول احتیاج داریم که یک نگاه کلی و از باال نسبت به مسائل اصلی کشور که حّتی المقدور 

با حوزه ی تخّصصی رشته ی ما مربوط اند پیدا کنیم. و مسائل با اولویت و مهم را درک کنیم. 
این فرایند چندالیه دارد

الف . درک مسائل اصلی حوزه ی تخصصی
ب . درک اولویت های نظام و تالش برای استخراج اولویت های آن حوزه ی تخصصی

ج . رصد اتفاقات فوری و گذرا در این مورد
د . ایجاد بانک اطالعاتی نسبت به اساتید، چهره های حرف دار، فّعاالن در صنعت و حکومت و 

جامعه، کانون های تفکر، مسئولین مرتبط و....
لزومًا این گونه نیست که در یک فرآیند مشّخص و با ترتیب منطقی منّظم به دنبال مسائل حوزه ی 

تخّصصی رفت. اما باید این اّطالع یافتن به نحوی کلید بخورد.
مثاًل می توان به سراغ اساتید دانشگاه رفت، و از آنان خواست که در مورد مسائل واقعی و عینی 
مرتبط با رشته ی تخّصصی شان صحبت کنند، سراغ کانون های تفّکر، از همه مهم تر افراد مسئول 
در صنعت یا حکومت و جامعه در سطح ملی و منطقه ای و بخش دولتی و خصوصی و.... رفت. بعد 
از رجوع به هر فرد، که می تواند در قالب جلسات مشاوره یا جلسات عمومی یا مصاحبه باشد، در 
انتهای هر جلسه نکات محوری استخراج شود و از مدعو، در مورد اسامی افراد حرف دار جدی برای 
مشاوره سؤال بشود. در جلسه ی بعدی سؤاالت نکات گفته شده ی پیشین از فرد بعدی نیز پرسیده 
شود و نکات اضافه گردد و بعد از چند جلسه در صورت انتخاب افراد خوب، وضعّیت کلی مشخص 
می شود و حوزه های مشخص تری مورد رصد و پی گیری قرار گیرد. این اتفاقات ممکن است با 
بازدید از یک نهاد یا صنعت یا محیط خاّص اجتماعی مثل بازار، بیمارستان و مشاهده مستقیم و 

مشارکت صورت بپذیرد که مؤثّرتر نیز هست.
امام  و  خمینی  امام  مثاًل  شود،  مشخص  هم  دیگری  مسیرهای  از  اولوّیت ها  این  است  ممکن 
خامنه ای به مسئله ی خاصی به عنوان اولوّیت در آن حوزه تأکید کرده باشند یا فوریت های نظام در 
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شرایط خاص، موردی را محور کند. مثاًل قانونی در حال تصویب است، یا دولت تصمیمی گرفته یا 
در صنعت اتفاقی می افتد یا در فضای بین المللی مسئله ای پیش می آید یا به هر طریقی یک مسئله 

مطرح می شود و حول آن کار کلید بخورد.
• طی کردن درست فرایند شناخت مسئله	

میان  مشورت ها  با  بعد  فهمید،  را  موضوع  مختلف  ابعاد  تا  کرد  تالش  مسئله  با  برخورد  با  باید 
مختلفی  ابعاد  است  ممکن  اقتصادی  موضوع  یک  مثاًل  کرد.  مهم  و  اهم  موضوع  مختلف  ابعاد 
مطالبه گری  و  پی گیری  قابلیت  یا  است  اولویت  آن ها  از  یکی  ابعاد  آن  بین  از  که  باشد،  داشته 
دارد. ابعاد دیگر آن یا مهم نیست، یا امکان نقش آفرینی در آن جّدی نیست یا این که به دلیل 
ظرفیت های موجود در مجموعه مثل اساتید و مشاورین، رشته های بچه ها یا تجارب قبلی و.... این 
حوزه های خاص اولویت می یابد. گاهی نیز به اندازه ی کافی در مورد آن موضوع از سوی دیگران 
کار انجام شده، البته گاهی تأیید و تکرار و حمایت از مواضع درست خودش ضرورت دارد، اما گاهی 

اولویت ورود را به موارد دیگر منتقل می نماید.
• عدم فریب خوردن با مصاحبه ها و جلسات مشاوره	

ارتباط ندارند یک  افراد باتجربه  با  در فهم مسائل به خصوص براي کساني که تجربه ندارند و 
مشکل جدی می تواند این باشد که به حرف هاي نفرات اول )به ویژه اساتید انتزاعی که مستقیمًا در 
صنعت حضور ندارند،( بسنده کنند و مسئله را سطحي را بفهمند یا ابعاد دیگر را نبینند. این جا باید 
سعي شود، با افراد در طیف های مختلف مصاحبه و مشورت یا جلسه برگزار کنند و تالش کنند تا 
نظرات منتقدین را هم بشنوند، البته میزان عمیق شدن در مسئله باید حد دانشجویی باشد، و قرار 

نیست تشکل دانشجویی متخصص حل یک مسئله شود. 
• اولویّت گذاری	

اولویت گذاری و اصلی- فرعی کردن مسائل، موضوعی بسیار مهم است، پی گیری خیلی مسئله ها 
مشاهده ی  گلوگاه ها،  و  ریشه ها  به  کردن  نگاه  طریق  از  باید  نیست.  اولوّیت  اّما  است،  خوب 
برنامه های دشمن و شدت عکس العمل ها و حساسیت های او، تکالیف اهّمی که قوام جامعه به آن 
است یا در سرنوشت کشور  و جامعه و امت تأثیر جدی دارد، انگشت اشاره ی رهبری، سیاست های 
کلی نظام، اولویت های لحظه ی انقالب مثل شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی، انتخابات، حمایت 
از تولید ملی، میزان کالن بودن مسئله و....، به اولویت شناسی دست یافت. رفتن و حل کردن یک 
مشکل کوچک یا پی گیری آن در منطقه یا حتی کشور کار خوبی است، اما باید به سراغ اولویت ها 
رفت. اساسًا وقتی می گوییم مسائل نظام یعنی اولویت های نظام باید خودش را در اولویت های 
انتخابی دانشجویان نشان دهد. در شرایط کنونی که اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی پیشرفت و 
عدالت هست همه ی اولویت ها باید به نحوی با این حوزه نسبت بیابند. یکی از مؤثّرترین فرصت ها 
و اولویت های مطالبه انتخابات است که اکثراً در مورد آن به مسائل بی اولویت پرداخته می شود. اما 
می توان با طرح سؤال های جدی و تخّصصی و منطقه ای و سنجش برنامه های کاندیداها با گفتمان 
کلی و سیاست های نظام در حوزه های تخصصی نقش آفرینی مؤثر داشت، و اهمیت نقش آفرینی 
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در آن با حوزه های دیگر تفاوت بسیار دارد.
نکته ی مهم در اولوّیت گذاری این است که کاري را باید دست گرفت که توان اثرگذاري دانشجویی 
در آن احساس شود. وگرنه دست گذاشتن روی مواردی که نمی توان کاری برای اصالح آن از 
جانب جنبش دانشجویی کرد، یا صرفًا می توان تحلیل بی نتیجه ی عینی از مشکالت آن ارائه داد 
یا مسئله به نحوی زیرساختی است که اصالح آن به هزینه و اقدامات فرار از توانی نیاز دارد که 
گفتمان سازی و مطالبه ی جنبش دانشجویی توان ایجاد فضا و حرکت مؤثّر در آن را ندارد ، یا 
رسیدن به راه حل در آن نیاز به صرف زمان و هزینه و افتادن از دیگر وظایف دانشجو یا جنبش 
دانشجویی را به دنبال دارد اولوّیت نبوده یا حداقل اولویت اول نیست. البته در اولوّیت گذاری در 

این موارد باید حّتی المقدور با افراد باتجربه مشورت کرد.
• مسائل ملّی یا منطقه ای	

داشتن  و منطقه ای است، گرچه  ملّی  بین مسائل  انتخاب  اولوّیت سنجی،  در  یک مسئله ی مهم 
نگاه ملی و فراملی برای افراد ضروری است و نباید بخشی و جزئی به مسائل نگریست، اما باید 
یا  نیز توجه شود. مثاًل مسائل صنعت  افراد درگیر مسئله  به ویژگی ممتازها و کمیت و کیفیت 
استانداری یا ارشاد یا شهرداری یک شهر برای تشکل دانشجویی دانشگاه آن شهر اولویت است 
یا تهران  از یک تشکل دانشجویی در گوشه ی دیگر کشور  او آن را پی گیری نکند مثاًل  اگر  و 
نمی توان انتظار داشت که به آن قضیه بپردازد، )گرچه گاهی ممکن است اهمیت یا فوریت مسئله 
این الزام را فراهم کند مثل اتفاقی که در مسئله ی از بین رفتن پیاز جیرفت و بی توجهی به خرید 
و  بعضی تشکل ها  اما  و تشکل های محلی سکوت کردند  افتاد  اتفاق  تولید کشاورزان سال 90 
به معنی  این  وارد مسئله شدند و در رسانه ها موج سازی هایی کردند(. ولی  تهران  اتحادیه ها در 
اولویت  اقتصاد مقاومتی در نظام سالمت  اگر  به مسائل ملی در مناطق نیست. مثاًل  بی توجهی 
به  نسبت  نباید  نیز  شهرستان ها  در  تشکل ها  می کند  مطرح  را  دارو  واردات  مدیریت  مسئله ی 
مطالبه ی این مهم کوتاهی کنند. از منظری دیگر هم عالوه بر توجه به مشکالت منطقه ای باید 

به وجه ایجابی و اولویت های مهم توسعه منطقه ای در آن منطقه هم نگریست.

پی گیری مسئله  .2
پس از فهم مسئله باید به سراغ پی گیری مسئله رفت.

• مخاطب شناسی پی گیری تخصصی مسائل نظام	

 این پی گیری بسته به مخاطب های مختلف جریان دانشجویی در عرصه های مختلفی باید صورت 
بپذیرد.

الف . دانشجویان
ب . اساتید

ج . نخبگان
د . مسئولین
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ه . رسانه ها
و . مردم

ز . افکار عمومی بین المللی و قدرت های جهانی
بسته به مورد باید سنجید و مخاطب های مورد نظر را مخاطب قرار داد وارد صحنه کرد.

مثاًل برای توجیه دانشجویان یا مورد خطاب قرار دادن آنان از ابزارهایی مثل کرسی آزاداندیشی، 
چاپ نشریه، فعال کردن برد، صدور بیانیه، برگزار جلسه ی هم اندیشی و سخنرانی، ارسال میل، 

پخش مستند و... می توان استفاده کرد.
برای به صحنه آوردن اساتید، بیانیه و نشریه را در باکس یا اتاق آن ها انداخت، آنان را به جلسه ی 

هم اندیشی دعوت کرد، با آن ها مصاحبه گرفت و....
تولید  آن ها،  با  جلسه  درخواست  سرگشاده،  و  محرمانه  نامه ی  ارسال  از  مسئوالن  توجیه  برای 
گزارش های تحلیلی شامل بعضی ابعاد مسئله، اولویت، اهمیت و بعضی ابعاد آن و..... )مطابق با 
سطح دانشجویی نه به اندازه ی یک کانون تفکر یا پژوهشکده(، دعوت به دانشگاه و در صورت 
نتیجه ندادن، بیانیه دادن، برگزاری تجمع و تحّصن، توجیه مسئولین مثاًل امام جمعه و... در استان 
و کشور، رایزنی با رسانه های ملی و منطقه ای و ... بهره گرفت. رعایت مراتب امربه معروف و نهی 
از منکر از ارشاد جاهل تا نهی منکر خصوصی، تا اعالم عمومی تا بیانیه و دادن و تحصن و تجمع 
و....  در مورد مسئولین مسئله ای مهم است، گره بسیاری اوقات به دلیل فوریت یا در دسترس 
نبودن مسئولین، گوش ندادن آن ها ناچار باید موضع گیری علنی کرد. البته این جا هم باید توجه 
در  مسئله ای طرح شده،  وقتی  یعنی  دید.  باهم  را  امروز  تا  گذشته  اقدامات  زنجیره  باید  که  کرد 
دوره های گذشته، در موردش کاری انجام شده به جای شروع از صفر باید به صورت امدادی کار را 
از آن جا ادامه داد، مثاًل وقتی در مورد تحریم کاالهای صهیونیستی یا در مورد خصوصی سازی 
آموزش وپرورش کارهایی در گذشته شده این بار باید بر شانه آن کارها سوار شد و مراحل بعدی 

را پی گرفت.
برای رسانه ها عالوه بر ارسال گزارش حرکت ها یا دعوت آن ها به برنامه یا ارسال موضع گیری ها 
و نامه ها به آن ها از طریق میل و فاکس)فاکس بعضی این خبرگزاری ها روی  اینترنت موجود 
نظر   مورد  رسانه های تخصصی موضوع  یا  استانی  رسانه های  با  ارتباط  اولی  به طریق  و  است.( 
)خدمات پس از فروش و بازتولید برنامه در قالب رسانه ای کردن آن و یا بازتولید آن در رسانه های 
یا  برنامه و  از خود  دانشجویی مثل برد وبالگ و نشریه و میل و.... بعضًا به اندازه و حتی بیش 
موضع گیری و کار ارزش دارد.( می توان با نامه زدن یا تشکیل جلسه با گردانندگان یا دبیر سرویس 
یا خبرنگار مربوطه آن ها را نسبت به اهمیت موضوع توجیه کرد، سوژه را برای آنان تشریح کرد یا 
مثاًل لیستی از کارشناسان را در اختیار آن ها قرار داد. حّتی می توان به سمت ایجاد رسانه در قالب 
)نمونه: سایت علوم اجتماعی اسالمی  این مسائل رفت.  یا سایت و.... برای پی گیری  وبالگ و 
ayaronline.(سایت عیار ،)rabonline.ir(، سایت علوم تربیتی)ربejtemaee.ir ایرانی

ir( ( البّته بسیاری موارد فعال کردن ظرفیت های موجود به کارهای تأسیسی کوچکی که دیده 
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هم  نمی شود، اولویت دارند.
برای توجیه مردم از قالب رسانه ها، ابزارهای ارتباط گیری مستقیم مثل سخنرانی در مساجد، توزیع 
محتوا در هیئات و نمازجمعه، صحبت کردن با تشکل های مردمی مثل اصناف و بسیج مساجد و 
انجمن های اسالمی و هیئات و.... می توان بهره برد. یا کارهای رسانه ای جذابی که توجه مردم را 
جلب کند، طراحی کرد. مواقعی وجود دارد که مجبورکردن مسئولین به تحقق یک مسئله احتیاج 

به فعال کردن افکار عمومی و رسانه ها و فشار مردم روی مسئولین دارد.
همین طور در مورد مسائل بین المللی می توان از انجام کارهای رسانه ای، نامه نگاری به تشکل ها و 

سازمان های بین المللی و... با ترجمه به زبان خودشان استفاده کرد. 
قطعًا ارتباط با فضای هنری می تواند در انتخاب قالب ها تغییرات جدی ایجاد کند. اضافه شدن قالب 
ساخت مستند به کارهای دانشجویی نیز می تواند به عنوان یک محور جدی مورد توجه قرار بگیرد. 
در فضای دانشگاه و جامعه بارها مستندها برای اثرگذاری بر مسئولین و مردم نقش های موثری 
داشته اند. مثل مستند عنبرآباد یا رابطه نمایندگان مجلس هفتم با یکی از مفسدین اقتصادی که 
در ابتدای دهه هشتاد در فضای دانشجویی تولید شد، یا مستند استعمار دالر و شبنم که در کانون 
های تفکر در سال 90 و 91 برای مسئولین تولید شد، مستند منطقه 19 در سال 90 یا مستند فقر 

و فحشا در فضای عمومی در سال 83.
فعال کردن رسانه ها و کار رسانه ای به خصوص رسانه ملی در سطح ملی و منطقه ای خیلی اوقات 
از انجام خیلی حرکت های دیگر موثرتر است، مثاًل وارد صحبت شدن با مسئولین رسانه ها، یا 
مورد  موضوع  به  پرداختن  برای  سلیم النفس  یا  انقالبی  تهیه کننده های خوش ذوق،  و  خبرنگارها 
نظر، و کمک کردن به آن ها مثل ارائه پیشنهاد موضوع و کارشناس و فرد مطلع و.... می تواند مؤثر 
باشد. گاهی هم برای فعال کردن رسانه باید از ابزارهای دیگر برای مطالبه و گفتمان سازی جهت 

متوجه کردن رسانه ها استفاده کرد.

3.   بعضی نکات مهم در فرآیند پی گیری تخصصی مسائل نظام
• مسئله ی نیرو	

با اعالم عمومی مثاًل تصمیم واحد  از فرآیند می تواند  نیرو ماند. بخشی  نباید برای شروع لنگ 
علمی بسیج دانشگاه به تشکیل حلقه روی این مسئله صورت بگیرد. یا نه بدون این فرآیند جلسات 
عمومی که برگزار می شود در حاشیه اش افرادی که منظم شرکت می کنند را دعوت به همکاری 
کرد. گاهی هم بعضی مسائل را حتی یک نفر می تواند کلید بزند و کار را شروع کند و در فرآیند 
بعداً افرادی دیگر را دخیل کند یا ممکن است تا آخر خودش بماند. مهم شروع کردن مسئله است. 
حتمًا نباید ابتدا چند نفر دانشجو پیدا نمود بعد به دنبال یک موضوع گشت، بلکه رابطه می تواند 
برعکس نیز باشد و در بسیاری موارد این رابطه ی عکس مؤثرتر است. یکی از راهکارها ایجاد ستاد 
با موضوع مورد نظر و فضاسازی روی آن است، ممکن است ستاد پی گیری موضوع مورد نظر حتی 
از یک نفر تشکیل شده باشد، اما تشکیل ستاد خود یکی از راهکارهای اهمیت دادن به موضوع 
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است که در رسانه ها تحت عنوان آن بیانیه منتشر شود، نامه نگاری شود، یا جلساتی برگزار شود. 
• محوریت یافتن اقدام جمعی و تشکلی و قرارگاهی	

نکته ی مهم دیگر جزیره ای عمل نکردن و اقدام جمعی و تشکلی و قرارگاهی است. هسته ها و 
مجموعه ها باید به سمت جبهه ای عمل کردن، محصور نشدن در رهنمود دادن صرف و عمل به 
مثابه ی کانون فکر و اقدام باشند: »یک مجموعه ی فکری درست کنید - همان اتاق فکر در مراکز 
- اینها بنشینند فکر کنند، فکرهای عالی بکنند. از افراد مطمئن، خاطرجمع و خوش فکر استفاده 
کنید. )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران نفر از اعضای بسیج دانشجوئی دانشگاه های 
سراسر کشور31/02/1386( »من گمان می کنم اگر مجموعه های دانشجوئی، کانون یا کانون های 
تصمیم و اقدام داشته باشند برای این که در مسائل گوناگون فکر کنند و تصمیم بگیرند، اقدام های 
دیگر  بدنه های  تا  باید تالش کرد  دانشجویان 16/5/91(  با  )دیدار  بود«.  آنها سنجیده تر خواهد 
تشکل و سایر تشکل ها را نیز به کار پیوند زد. البته نباید کار متوقف به چنین مواردی باشد و باید با 
پرهیز از افزودن به آفتابه لگن هایی که به شام و نهار منتهی نمی شوند، اصل کار را جلو برد و ضمن 
آن دیگران را بدون ضربه خوردن به کار به مشارکت دعوت کرد. احساس مسئولّیت نسبت به 
پروژه های دیگر فعاالن پی گیری تخصصی مسائل نظام هم عنصر مهمی است که باید با جبهه ای 
موضع گیری  تجمع،  و  همایش  مثل  برنامه ها  در  شرکت  اطالع رسانی،  به  کمک  کردن،  عمل 
حمایتی از اقدامات مورد اطمینان آن ها صورت بپذیرد)مثاًل تشکل هایی شهرهای مختلف در مورد 
آن مسئله بیانیه بدهند و.... این مدل به ویژه برای اثرگذاری بر مسئولین شهرستان ها بسیار مؤثّر 
است(، و در مواردی که ظن و گمان صرف هست، و قطعّیت نیست، با رعایت مالحظات بیش تر 
عمل شود، البته این کار نباید به محافظه کاری بینجامد. »اگر هم در جایی برای انسان مطلب 
روشن نیست، آنجا نباید حرکت کند. اگر دیدید زیر پا محکم  است، پا بگذارید؛ اگر دیدید مشکوک 
است، پا نگذارید. بنابراین محافظه کار نباشید، اما هوشیار باشید«. )بیانات رهبر معظم انقالب در 

دیدار با هزاران نفر از اعضای بسیج دانشجوئی دانشگاه های سراسر کشور31/ 02/ 1386(
• کار محوری نه تشکیالت محوری	

هر  بار که قرار می شود حرکتی در حوزه ی محقق کردن جدی پی گیری تخصصی مسائل نظام 
از این دست انجام  شود، سریع تحت عنوان ضرورت تشکیالتی شدن چارت کشیده  و مواردی 
می شود، نیرو جمع می شود، بنای شکل گیری واحد دانشگاهی و دانشکده ای و گروهی می شود و 
در نهایت، مصداق ما وقع لم یقصد و ما یقصد لم یقع )آن چه محقق شد هدف نبود و آن چه هدف 
بود محقق نشد(، می شود. بسیاری از دغدغه های محّقق نشده یا کاماًل محّقق نشده ی رهبری مثل 
نهضت آزاداندیشی و کرسی ها هم از این موضوع رنج می برند. هنوز نهضت محقق نشده همه به 
دنبال نهاد کردن آن هستند و در نهایت نهضت زیر چرخ های بروکراسی ها و دبیرخانه ها و شوراها 
و شبکه ها و قرارگاه ها از بین می رود. به ویژه بعد از فتنه 88 تب تشکیل شبکه، قرارگاه، کارهای 
تکنیکی در عرصه ی هنر در نیروهای حزب اهلل باال رفته است، قباًل کسی نبود سوت بزند افراد را به 
خط کند، اآلن همه در حال سوت زدن هستند، کسی نیست به خط شود. بردارهای بزرگ اما بدون 



پی گیری تخصصی مسائل نظام

30

جهتی شکل گرفته است، چه بسا می شد بردارهایی با جهت درست ولو با اندازه ی کوچک، کار را 
به سر انجام برساند. طبیعتًا هر کاری برای ماندگار شدن احتیاج به نهاد شدن دارد، اما این نهادی 
شدن باید ذیل تحقق مسئله و نهضت و کار شکل بگیرد. ما باید مسئله و کار را وسط بگذاریم 
ولو با یک یا چند نفر محدود یا یک مسئله برای یک دانشگاه کلید بخورد و بعد حول مسائل و 
کارها اقدام به نهادسازی کنیم و تالش کنیم نهادها تخصصی شکل بگیرد. نه این که سرگرم 
زیرساخت سازی ای شویم که بنایی بنا نیست، روی آن شکل بگیرد. )بررسی مجموعه های مختلف 
شکل گرفته در کشور برای اصالح علوم انسانی، وحدت حوزه و دانشگاه، بنا نهادن تمدن اسالمی 
و... شکل گرفته و در آغاز ساختمان و چارت و نیروی انسانی و..... به جای رفتن سراغ خود مسئله 

در آن ها محور شده اهمیت عدم گرفتار شدن در این چارچوب را متذّکر می شود(.
نکته ی مهم دیگر در این جا این است که در انتخاب نیروها باید توجه کرد که باید تالش کرد با 
افرادي که همراه تر هستند کار را کلید زد و به خاطر کسانی که در شروع کار اختالف نظر دارند و 
توجیه کردن آنها توان کار مؤثر را مي گیرد کار نباید متوقف بماند. البّته در فرآیند جلو رفتن کار 
می توان این افراد را همراه کرد. بسیاری اوقات در ابتدا باید آنها را کنار گذاشت و با افرادي که 
نظرات نزدیک تر دارند کار را جلو برد. البته این نباید به از بین رفتن هویت جمعی و تبدیل کارها 
به مسائل فردی و بی نظمی در تشکیالت بینجامد، و باید کار با تعامل و استفاده از ظرفّیت حّد 
اکثری و به صورت تشکیالتی جلو برود، اما این تشکیالتی کردن نباید نسبت به کار اصالت بیابد. 
ارتباط با مردم و بدنه عمومی دانشجویان  ارتباط با مسائل واقعی و عملیات و  تشکیالت بدون 
ممکن است پرطمطراق هم باشد اما طبل توخالی که در لحظه حساس خالی بودن خود را نمایش 
می دهد، که یک نمونه از تشکیالت و قرارگاه ها و جبهه ها و شبکه های پوک و توخالی در انتخابات 

92 خود را نشان داد.
• مسئله محوری نه رشته محوری	

موضوعات  حول  حتی المقدور  باید  علمی  هسته های  است.  محوری  مسئله  دیگر  مهم  مسئله ی 
علمی شکل بگیرد. بسیاری از مسائل این گونه است که اساسًا ماهیت بین رشته ای دارد، یا این که 
افراد رشته ی مربوطه خودشان پی گیری جدی نمی کنند ، مثاًل  اولین حرکت های مربوط به نظام 
سالمت از جانب دانشجویان فنی کلید خورد. یا این که مثاًل نقد صدا و سیما، آموزش عالی و.... از 
منظرهای رشته های مختلف باید صورت بپذیرد. گرچه اولویت این است که دانشجویان به سراغ 
رشته ی تحصیلی خودشان بروند، ولی تجربه این است که این فرایند قالب صوری و بروکراتیک 
می یابد. البته درازمدت باید به سمت آن رفت ولی برای شروع کار کلید زدن کار از مسائل، فرایند 
را تسهیل می کند. یعنی باید از هر پی گیری تخصصی مسائل نظام از هر رشته ای که باشد استقبال 
کنیم، و نباید مثاًل قانون به گونه ای باشد که معاونت علمی تشکل فالن دانشکده اجازه ی ورود 
به مسائل دانشکده ی دیگر را نداشته باشد. هسته های علمی حول موضوعات و مسائل نه صرفًا 

رشته ها باید شکل بگیرد.
البته باید توجه کرد که باید توازنی هم بین این دو مورد پیش بیاید. به ویژه در تشکل هایی که 
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دفتر دانشکده ای دارند، این مسئله نمود پیدا می کند، یعنی این که اگر کار بخواهد، بماند و فراگیر 
شود، چاره ای جز درگیر کردن بچه ها به تفکیک رشته نیست، که در دانشکده ها اتفاق می افتد. از 
سوی دیگر رأس در هسته ی مرکزی می تواند به دادن نگاه از باال مسئله یابی و توزیع مسئله و 
درگیر کردن دانشکده ها با مسائل مختلف اقدام کند. این رصد در مرکزیت نباید موجب شود، بین 
بدنه و رأس فاصله بیفتد، یا یک عده در رأس داشته باشیم که صرفًا کارشان یافتن مسئله باشد و 
بعد دانشکده های مان تبدیل به پیچ و مهره هایی بشوند که در یک کل بزرگ تر جای خودشان را 
در نسبت با بقیه پیدا نکنند. مثاًل در رأس کل بچه های درگیر و عالقه مند این مسئله را برای شان 
جلسات و برنامه مسئله شناسی می گذارند، در دانشکده ولی بچه ها مسائل تخصصی هر رشته خود 
را در صنعت و اداره جامعه و فرهنگ عمومی و.... جستجو می کنند. حاال ممکن است در نهایت 
مواردی را برای گفتمان سازی و مطالبه گری انتخاب کنند، که لزومًا کارویژه رشته شان نباشد، اما 

از مسئله شناسی و فهم پیدا کردن به مسائل رشته استنکاف نمی کنند.
• معضل دانشجویان تحصیالت تکمیلی	

بخش عمده ای از آدرس های غلط در پاسخ های نادرست به این سؤال  شکل می گیرد. دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی اصواًل در فعالیت های دانشجویی حضور ندارند و حضور آن ها در تحصیالت 
تکمیلی و تشکیل خانواده و.... نقش آفرینی های متفاوتی را علی االصول برای آن ها ایجاد می کند. 
نقش این دانشجویان در اکثر موارد در تشکل می تواند هدایت و جهت دهی به هسته های فّعال 
باشد. البته در مواردی استثنائی این افراد هنوز آماده ی وقت گذاری هستند. اما در بسیاری موارد 
با توجه به تغییر شرایط، این افراد به دنبال موارد دیگری مثل رشد علمی، تخّصص پیدا کردن، 
پاسخ گویی  به علت عدم  و... هستند.  ممّحض شدن در رشته ی تحصیلی، دغدغه های معیشتی 
درست به این موارد، بعضًا به دنبال پاسخ دادن به این موارد در تشکل، از طریق زدن پژوهشکده، 
در  باید  می کند.  مختل  را  آن  درست  نقش آفرینی  و  تشکل  کار  که  هستند،  و....  پروژه  گرفتن 
تشّکل، استفاده از آن ها به عنوان مشاور محور قرار بگیرد و از سوی دیگر این افراد به پیوستن به 
کانون های تفکر، پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان، شرکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی 
از محیط دانشجویی  ایجاد آسیب به دلیل کج کارکردی و تعریف غلط  از  و.... هدایت شوند، و 
جلوگیری شود. البته اگر در دانشگاهی فضای رشد بچه ها جوری است که در دوره ی تحصیالت 
تکمیلی حاضر به فعالیت هستند، هم باز همان مدل پی گیری تخصصی مسائل نظام نه گرفتن 

پروژه و زدن پژوهشکده و تولید گزارش های تحلیلی مفّصل باید محور قرار گیرد.
• توجه به نسبت کار علمی فردی با پی گیری تخصصی مسائل نظام	

باید توجه کرد که فعالیت تشکیالتی و پی گیری تشکیالتی مسائل نظام نباید بهانه ی ترک وظایف 
فردی شود، افراد همان گونه که تکلیف دارند در قالب تشکیالتی با توجه به ابزارها ویژگی های 
خاّص دوره ی دانشجویی حرکت هایی را سامان دهند، باید فضای علمی فردی خود را به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که درازمدت، حداقل در یک حوزه به صورت متخّصص در آمده و به حّل مسائل 
نظام در آن حوزه بپردازند. طبیعتًا داشته های فعالیت های دانشجویی در مسیر شناخت اولویت ها 
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کردن  مشخص  در  زمینه  این  در  را  فرد  هم  و...  تخصصی  حوزه ی  و  کارشناسان  با  آشنایی  و 
جهت گیری ها در پایان نامه و آینده ی شغلی رهنمون می کند. برنامه ریزی برای این بخش فردی، 
اما به عهده ی تشکل نیست. ممکن است فّعاالن دانشجویی به صورت جمعی برای آینده ی خویش 
تصمیم بگیرند یا باهم همراه شوند، اما نباید این مسئله مزاحمتی برای تشکل دانشجویی ایجاد 

کند.
• تحلیل پیدا کردن از مسئله و عدم اکتفا به پیش نهاد بیرونی	

کنترل ورودی ها و صرف بلندگوی مجموعه ها و اساتید و متخصصین نشدن، یک مسئله ی مهم 
را  کار،مسیر  این  است  مکن  داشت.  مسئله  به  نسبت  کلی  فهم  و  اجمالی  ولو  درک  باید  است. 
کند کند یا از کیفیت مسئله بکاهد یا در بعضی مواقع حّتی فرصت هایی از دست برود، اما رشد 
ساندویچی و پی گیری مسئله ای که فهمی از آن موجود نیست، به صرف این که به گفته ی فالن 
استاد یا کانون تفکر یا .... مسئله ی درستی نیست. به همان میزان گمراه کننده و خطرناک است 
که تحلیل مسائل سیاسی بر اساس کدهای پشت پرده. امام خامنه ای هم با صّحه گذاشتن بر این 
مسئله در دیدار با یکی از مجموعه های تبیینی نظام، به  ضرورت تربیت مستقل نسل جوان به 
گونه ای که هر یک بدون رسیدن اشاره ای بتوانند به تحلیل برسد تأکید کرده اند: »من می گویم 
باید کاری بکنیم که هر جوانی بتواند با اندکی تأّمل، خودش استنتاج کند که چه کار باید بکند. این 
حالت انتظار که ببینیم چه اشاره ای می شود، حالت خوبی است اما خطر ناک است، به خاطر این که 
قابل تداوم نیست. همین طور باید نشست و منتظر بود تا آن کاری که با اشاره فهمیده می شود، 
صادر شود؟ کارهایی هست که با اشاره فهمیده نمی شود. شما به عنوان بخشی از مجموعه ای که 
کار تبیینی می کند، باید کاری کنید که هر کسی بتواند به راحتی تکلیف خود را تشخیص دهد. 
این کاری طوالنی مدت و دشوار است، اما الزم است ما به این احتیاج داریم«. ایشان به ضرورت 
شما  ما  جوانان  این  می خواهد  دلم  »بنده  کردند:  تأکید  اشتباهات،  با  همراه  ولو  مستقل  تحلیل 
دانشجویان؛ چه دختر، چه پسر و حّتی دانش آموزان مدارس روی این ریزترین پدیده های سیاسی 
دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. گیرم که تحلیلی هم بدهید که خالف واقع باشد؛ باشد! خدا لعنت 
کند آن دست هایی را که تالش کرده اند و می کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی 
کنند. کشوری که جوانانش سیاسی نباشند، اصاًل توی باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی 
دنیا را نمی فهمند، جریان های سیاسی دنیا را نمی فهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین کشوری 
می تواند بر دوش مردم، حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند!؟ بله؛ اگر حکومت استبدادی باشد، 
می شود. حکومت های مستبد دنیا، صرفه شان به این است که مردم سیاسی نباشند؛ مردم درک 
و تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند. اما حکومتی که می خواهد به دست مردم کارهای بزرگ 
را انجام دهد؛ نظام را می خواهد با قدرت بی پایان مردم به سر منزل مقصود برساند و مردم را 
همه چیز نظام می داند، مگر مردمش به خصوص جوانان، و باالخص جواناِن دانشجویش می توانند 
غیر سیاسی باشند!؟ مگر می شود!؟….بنده در قضایای تاریخ اسالم این مطلب را مکّرراً گفته ام 
که، چیزی که امام حسن مجتبی علیه الّسالم را شکست داد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود. 
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مردم، تحلیل سیاسی نداشتند. چیزی که فتنه ی خوارج را به وجود آورد و امیرالمؤمنین علیه الّسالم 
را آن طور زیر فشار قرار داد و قدرت مندترین آدم تاریخ را آن گونه مظلوم کرد، نبودن تحلیل 
سیاسی در مردم بود وااِّل همه ی مردم که بی دین نبودند. تحلیل سیاسی نداشتند. یک شایعه دشمن 
می انداخت؛ فوراً این شایعه همه جا پخش می شد و همه آن را قبول می کردند! چرا باید این طور 
باشد!؟ اگر ملت، هوشیاری الزم را داشته باشد، شایعه ی دشمن مثل برف و یخی زیر آفتاب است. 
چه کسی باید این کار را بکند؟ شما جوانان باید بکنید. بنده با شما جوانان عزیزمان، حّجت خدا 
را تمام می کنم. من به شما عرض کردم و گفتم«. )بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به 
مناسبت »روز ملی مبارزه با استکبار« 1372/08/12) تخّطی از این مورد ورود به مسائلی که هیچ 
شناختی از آن نیست، به صرف اعتماد به بزرگ ترهای علمی، سیاسی، امنیتی و.... اساسًا تشکل 

دانشجویی را از کارکرد می اندازد.
• سطوح مختلف مطالبه	

باید توجه کرد که همه ی الیه های مختلف چرخه ی علمی از محیط تولید دانش یعنی دانشگاه و 
گروه های علمی، تا نهادهای مرتبط با آن حوزه ی تخصصی، تا افراد و عناصر و نهادهای درگیر 
مسئله ی خاص انتخاب شده در صنعت، جامعه، حکومت یا .... جزو محورهای مطالبه است. ممکن 
است ماهّیت بعضی رشته ها به ویژه در بعضی حوزه های خاّص علوم انسانی و علوم پایه، به گونه ای 
باشد که مثاًل با مسائل واقعی در کف صنعت یا حکومت یا جامعه رو به رو نباشد، اما همیشه این 
افراد نسبت به بخشی از این چرخه می توانند مطالبه داشته باشند، مثاًل عملکرد گروه آموزشی یا 
نهادهای مرتبط با رشته ی تخّصصی خود را دنبال کنند. گرچه برای اکثر قریب به اتفاق رشته ها 

می توان مسائلی واقعی در نظام و جامعه جستجو کرد.
• واقع بینی به اثرگذاری مطالبه	

اثر مطالبه یعنی گفتمان سازی  ندارند.  آثار مطالبه  افراد، نگاه واقعی به جایگاه و  اوقات  بسیاری 
مطالبه  به  نگاه  باید  می شمارند.  بیهوده  و  پوچ  را  کارهایی  چنین  انجام  یا  نیستند،  متوجه  را 
واقع بینانه شود، انتظار عجیب از پی گیری تخصصی مسائل نظام نباید داشت. مهم ترین کارکرد 
پی گیری تخصصی مسائل نظام، جلوگیری از بی توجهی به آرمان ها و تسلیم وضع موجود شدن 
نه به صورت کلی که به صورت تفصیلی و  در چالش های مسائل مختلف نظام است، که آن هم 
تخصصی صورت می پذیرد. رهبر معظم انقالب خود در این باره بهترین توضیح ها را داده اند: »یکی 
از دانشجویان عزیز مطرح کردند که »شما می گویید دانشجویان مصلحت اندیش نباشند. حاال ما 
آرمان گرا، پس چرا گاهی اوقات بعضی از دستگاه های اجرایی مصلحت اندیشی می کنند؛ این دو 
چگونه قابل جمع هستند؟« من این نکته را بگویم که مصلحت اندیشی بد، منفی و ضّد ارزش 
نیست. مصلحت اندیشی یعنی دنبال مسئله ای که مصلحت است، رفتن. اینکه موضوع بدی نیست. 
این را بدانید که دستگاه اجرایی کشور در تعامل بسیار دشوار خود در دنیا، بر سر دوراهی هایی قرار 
می گیرد که مجبور می شود مصالحی را در نظر بگیرد؛ چون اداره ی کشور و کار اجرایی، کار خیلی 
از پای تلویزیون کوهنوردی را می بیند که با  سختی است. مثال آن، این است که وقتی کسی 
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زحمت و قدم به قدم جلو می رود، با خودش می گوید: یک ذّره زودتر و تندتر قدم بردار تنبل! او پای 
تلویزیون نشسته، در آن ارتفاع چندهزار متری و در آن وضعیت قرار ندارد که ببیند این کار چقدر 
عملی است. همین مثال بر کسی که مسابقه کشتی یا فوتبال را از تلویزیون می بیند، صدق می کند. 
حتمًا دیده اید که گاهی اوقات بعضی از تماشاگران فوتبال، دائم به بازیکن ها و تیم های مورد عالقه 
خود دستور می دهند: تنبل بزن! شوت کن! به هرحال، کار اداره ی کشور کار سختی است و البته 
مصلحت، هیچ اشکالی هم ندارد؛ ما به آن ها ایراد نمی گیریم. البته حواسمان هم جمع است که 

آن ها همیشه غرق در مصلحت نشوند و بنده با توجه به مسئولیتم به این موضوع توّجه می کنم.
اگر شما جوانان نگاه به قلّه های آرمانی را کنار بگذارید، برآینِد غلطی به وجود خواهد آمد. برآینِد 
آرمان گرایی شما و چالش مسئوالن با مصلحت ها، برآیند معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ اما اگر شما 
هم دنبال مصلحت گرایی رفتید و گرایش مصلحت اندیشانه- یعنی صد درصد با واقعیت ها کنار 
آمدن- وارد محیط فکری و روحی دانشجو جوان شد، آن وقت همه چیز به هم می ریزد و بعضی 
آرمان ها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان گرایی را رها کنند. توّقع من از شما 
عزیزان این است که پایه های معرفتی خودتان را در همه ی زمینه ها عمیق و مستحکم کنید«. 
)بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشّکل ها، کانون ها، نشریات، هیئت های مذهبی و شماری از 

نخبگان دانشجویی 15/ 08/ 1382( 
امدادی  نگاه  باید  با یک نسل مطالبه دانشجویی حل نمی شود،  از موارد هست که  مثاًل بعضی 
داشت، که علم این مسئله غلط و مطالبه آن را باال نگه داشت تا جایی آن را رساند و به نسل های 
بعد منتقل کرد، که آن ها ادامه دهند. نباید انتظار داشت با یک ترم مطالبه چند بیانیه، تجمع یا 
اثرگذاری  باید توجه هم داشت وارد کاری که نمی شود، در آن  البته  .... فالن مسئله حل شود. 
جدی کرد، نشد. جاهایی هم عمق مسئله جوری است که اساسًا ورود به آن کار دانشجو تشکل 

دانشجویی نیست.
• درک جایگاه پی گیری تخصصی در زندگی اجتماعی فرد	

باید توجه کرد که پی گیری تخصصی مسائل نظام ویژه ی محیط دانشجویی است. پیش از آن 
باید  از فارغ التحصیلی جای مطالبه و.... نیست،  محیط دانش آموزی، آموزش محور است و پس 
کار تخصصی کرد و در هر حوزه ی کاری الگویی ارائه دارد. نقش آفرینی این گونه  فقط در دوران 
دانشجویي امکان پذیر است و به همین جهت مسئولیت جریان دانشجویي چیزي فراتر از مسائل 
صنفی و مسائل روزمره است. بعد از پایان این دوره نیز فرد باید خود را آماده ی کار تخصصی با 
محوریت حل مسائل مشخصی از نظام بنماید. تجربه ی کار دانشجویی هم به لحاظ نیاز وجود یک 
گروه آرمان گرا و گفتمان ساز و مطالبه گر در نظام ضروری است، هم به لحاظ روش خود فرد و 
تحربه ی هزینه دادن و درگیر شدن با سیستم ها، نگاه از باال و غیر محصور در یک حوزه ی کاری 
خاص و در مواردی به تعبیر رهبر انقالب نقد تلخ و طلب کارانه کردن و عدم پذیرش وضع موجود 
بخشی از رشد الزم فرد است که در صورت عدم انجام آن بعدها با نقص هایی مواجه خواهد شد.

• توجه به لوازم پی گیری تخصصی مسائل نظام ضمن عدم سرگرم شدن به لوازم	
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دیگر  ابعاد الزم  به  است که  این  آن  لوازم  از  یکی  دارد،  لوازم  نظام  پی گیری تخصصی مسائل 
آموزشی و تربیتی و انقالبی دانشجو توجه شود. وقتی قرار است به دنبال  پی گیری مسائل نظام و 
کار انقالبی باشیم، باید توجه کنیم که این مسئله لوازمی دارد، آشنایی با مبانی انقالب، بصیرت 
داشتن، درک جامع از وظایف بسیجی و دانشجو، انگیزش و حفظ روحیه ی معنوی و بسیجی و.... 
این ها در ضمن درگیر شدن با مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از درس های قابل درک از 
سوره ی سبأ و دعوت به قیام هلل )که پراستفاده ترین آیه در ادبیات امام خمینی بود( قل انما اعظکم 
بواحده آن تقوموا هلل مثنی و فرادی سم تتفکروا همین مسئله است. باید به سراغ این مسائل آمد 
آرمان خواهی و  آرمان گرایی و تربیت جامع  لوازم  به  به پرداختن  با مسئله درگیر شد در کنارش 
عدالت خواهی – عقالنیت – معنویت باید پرداخت. خیلی وقت ها افراد- به ویژه در علوم انسانی-  
به نیت خیر وارد این کارهای زیرساختی می شوند، اّما آن قدر سرگرم این زیرساخت ها می شوند، 
که از انجام اصل کار بازمی مانند. طبیعی است، این فرآیند رشد دارد، ابتدای ورود به درگیری با 
مسئله ضعف هایی هست که می تواند در انتهای مسیر مرتفع شود. بسیاری از لوازم کار در حکم 
ذی المقدمه است وجوب آن ها از جنس مقدمه ی واجب است)مثل وضو برای نماز.(. اما مقدمه ی 
واجب تا جایی وجوب دارد که به واجب بینجامد، حّتی اگر جایی مثاًل به خاطر تنگی وقت، عسر 
با جایگزین  هایی روبه رو می شود.)مثل تیمم به جای  انجام خود واجب شود،  از  و حرج و.... مانع 
وضو، وگرنه وضویی که جلوی نماز را بگیرد، یا جایگزین آن بشود، موضوعیت ندارد(. البته این 
بهانه ترک مقدمه ی واجب نیست، باید انسان مقدمات را هم کسب کند، )مثاًل در مورد نماز تأخیر 
انداختن آن تا موقعی که دیگر فرصت وضو گرفتن نباشد و تکالیف دیگری مثل تیمم به انسان 
بار شود، اگر عمدی باشد معصیت است(، این کارها نیز همین گونه است، بهانه نباید برای کسب 

مقدمات و زیرساخت ها آورد، اما نباید با سرگرمی به زیرساخت ها از خود کار هم غافل شد.
• ضرورت بینش سیاسی داشتن و دور نخوردن	

درگیر  که  افرادی  که  کند  پیدا  را  ایزوله  کار  حالت یک  نباید،  نظام  مسائل  تخصصی  پی گیری 
فعالیت های دانشجویی نیستند، صرفًا درگیر آن شوند. از قضا این رویکرد تخصصی داشتن خطرات 
فعال  بدنه ی  از  بودن  نداشتن دید سیاسی و جدا  ایجاد می کند که در صورت  را  بیشتری  بسیار 
دانشجویی خود را می نمایاند. گاهی اوقات، افراد دید تخصصی پیدا می کنند، اما به واسطه نداشتن 
همین دید، فریب می خورند. به ویژه این که زایش بیمار دانشگاه و روشنفکری در ایران موجب 
شده که بخش عمده ای از افراد دارای ظرفیت های تخّصصی حداقل از افراد دل بسته به انقالب 
و اسالم نمی باشند و بعضًا با تمسک به کدهای درست از ضعف ها و اشکاالت یا ارائه ی خّطی 
انحرافی با ادبیات تخّصصی موجبات بازی خوردن مجموعه ها را فراهم آورند. بعضًا  افرادی وجود 
داشتند که بحث های تخصصی سران فتنه ی 88 آن ها را جذب کرد و این افراد حّتی بعد از روشن 
در  مثاًل  یا  برنگشتند.  بینش سیاسی  نداشتن همان  دلیل  به  نیز  آنان  ادعایی  پوچ  مسائل  شدن 
انتخابات با تکیه ی صرف بر بعضی ویژگی های مثبت تخّصصی از توجه به دل بستگی به اسالم 
و انقالب والیت فقیه، دسته بندی سیاسی، مواضع در شرایط حّساس انقالب مثل فتنه و نغمه های 
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سازش و .... بی توجه بوده اند. یا تکنوکراسی و صرف داشتن برنامه بی توجه از مبانی و یا تشخیصی 
که از مسائل کشور پشت سر برنامه باید باشد، مالک قرار گرفته است. البته در کفه ی تفریطی 
نیز کسانی را داشتیم که با توجه صرف به بعضی شاخص های کلی به افراد بی لیاقت رأی داده اند 
و خالصه راه رفع این مشکل آمیختن نگاه سیاسی و جدا نشدن از کف فعالیت های دانشجویی و 
دانشگاهی سیاسی است. نیرویی می تواند محور راه اندازی حرکت های جدی برای آینده ی انقالب 
پیشبرد  برای  دادن  هزینه  و  آرمان خواهی  تحربه ی  و  سابقه  درست،  تحلیل  بر  عالوه  که  شود 
انقالب را داشته باشد. مثاًل برای رأی دادن در انتخابات پایبندی های اسالمی و انقالبی نسبت 
به همه ی شروط دیگر اولویت دارد، اما باید در ذیل آن ها به مسائل تخّصصی هم توجه کرد. به 
تعبیر شهید دکتر چمران »میگویند تقوا از تخصص الزم تر است، آن را می پذیرم. اّما می گویم آن 
کس که تخصص ندارد و کاری را می پذرد، بی تقواست«. سیاسی بودن و تربیت سیاسی اشتن و 
جریان شناسی سیاسی و تحلیل سیاسی داشتن یکی از لوازم پی گیری تخّصصی مسائل نظام به 
شمار می آید. به تعبیر رهبر معظم انقالب: » آن چه که بنده نام روشن فکری به آن می دهم، غیر 
از معنای روشن فکری در معارف عمومی عالم است. مقصود من از روشن فکری، مقوله ای است 
که در معارف سیاسی بیان می شود. روشن فکری، یعنی شناخت جریان های زندگی. روشن فکر 
حتما نباید با علم همراه باشد. دانشمندانی هستند که روشن فکر نیستند. به عبارتی از مسائل جهان 
و جریان های زندگی و حوادث سیاسی و فرهنگی، چیزی درک نمی کنند. در دوران انقالب، طبقه 
ای از روشن فکران بودند که حوادث کشور، رژیم حاکم بر آن و مبارزه و دشمن را می شناختند؛ اّما 
تخّصص و دانش رایج را نداشتند. بسیاری از مردم عاّدی جزو روشن فکران بودند. در مقابل آن ها، 
عده ای از اساتید، دانشمندان و علمای مذهبی وجود داشتند که از علم باالیی برخوردار بودند؛ اما 
جریان های زندگی، مبارزه، سیاست، استکبار و رژیم فاسد آن زمان را نمی شناختند.  منظورم از 
روشن فکری، معنای رایج در فرهنگ مباحث فرهنگی – انتلکتوئل- نیست. منظورم روشن فکر به 
تعریف رایج در مباحث سیاسی است؛ یعنی کسی که در جریان های زندگی، واقعیت های موجود در 
محیط سیاسی کشور، دشمن ها، دولت ها و مبارزه را می شناسد و بینش و دیدی عمومی در مسائل 
اجتماعی و اساسی جهان و زندگی دارد. این روشن فکری است و اگر در اختیار انسآن ها باشد، 
آن ها را نسبت به خطرهای عمده ای که زندگی شان را تهدید می کند، آگاه می سازد.... چیزی 
که از اهّمّیت زیادی برخوردار است، پیدا کردن نقش و رابطه ی مقوله ی دانش، روشن فکری و 
ایمان باهم است....اسالم این سه عنصر را باهم به ما می بخشد. برای ساختن نظام اسالمی باید 
این سه عنصر باهم و در کنار هم باشند. بهترین عامل برای جمع این سه عنصر باهم شما هستید. 
کشوری که جوانان آن به تحصیل علم بپردازند و با ایمان باشند و روحیه ی روشن فکری و روشن 
بینی داشته باشند، امروز در هر وضعی باشد، قطعا فردایش روشن و تابنده است.« )بیانات در دیدار 

دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل، 1374/7/25( 
از سویی دیگر باید مسائل مختلف دیگر، از منظر تخصصی مورد نظر قرار بگیرد. مثاًل رهبر معظم 
انقالب یکی از وظایف دانشجویان را تفکر در مورد راه های مبارزه با آمریکا خواندند این مسئله 
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می تواند در رشته های مختلف، پیدا کردن راه های دخالت آمریکا در سرنوشت کشور را شامل شود. 
• مطالبه خانگی و عدم معارضه	

همه  بشود.  زده  سیاست  نباید  گری  مطالبه  و  نظام  مسائل  تخصصی  پی گیری  دیگر  سوی  از 
مسئولین و دولت ها در نظام اسالمی با تمام قوت و ضعف ها، نزدیکی و دوری شان به مبانی انقالب 
و.... باالخره بخشی از پازل نظام را پر می کنند باید تالش کرد که به آنان کمک کرد. بخشی از 
این کمک هم با گفتمان سازی اصول و مطالبه مواردی اصولی و قانونی محقق می شود.  باید از 
دولت ها مطالبه داشت، در مطالبه هم جدی بود، حتی نقد تلخ طلبکارانه کرد، اما نباید این مطالبه 
را معارضه و دشمنی تبدیل کرد. یا اگر جایی نظری بر مبنای کارشناسی مطرح شد،و انتقادی از 
مجموعه ای صورت گرفت  به معارضه با نظام یا رهبری تعبیر شود. البته فضای کلی پی گیری 
انقالب شکل  رهبر  فکری  منظومه  و  انقالب  آرمانی  و  ارزشی  منظومه  اساس  بر  باید  مطالبات 
بگیرد و پی گیری خطوط متفاوت با خطوط کلی )و نه نظرات شخصی و خاص(، در قالب جنبش 
دانشجویی حجیت ندارد. به تعبیر رهبر انقالب» مطالبه کردن با دشمنی کردن فرق دارد. اینکه 
ما گفتیم گاهی اوقات معارضه ی با مسئوالن کشور نشود - که اآلن هم همین را تأکید می کنیم؛ 
معارضه نباید بشود - این به معنای انتقاد نکردن نیست؛ به معنای مطالبه نکردن نیست؛ در باره 
رهبری هم همینجور است. این برادر عزیزمان میگوید »ضد والیت فقیه« را معرفی کنید. خوب، 
معتقد  نه  افکندن، دشمنی کردن؛  در  پنجه  یعنی  معنایش چیست؛ ضدیت،  است  معلوم  »ضد« 
نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نیستم؛ ممکن است کسی معتقد به کسی نیست. 
البته این ضد والیت فقیه که در کلمات هست، آیه ی ُمنزل از آسمان نیست که بگوئیم باید حدود 
اعتراض به سیاستهای اصل 44،  این کلمه را درست معین کرد؛ به هر حال یک عرفی است. 
ضدیت با والیت فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضدیت با رهبری نیست. دشمنی، 
نباید کرد. دو نفر طلبه کنار همدیگر می نشینند؛ خیلی هم باهم رفیقند، خیلی هم باهم باصفایند، 
همدرس هستند، مباحثه میکنند، حرف همدیگر را رد میکنند؛ این حرف او را رد میکند، آن حرف 
این را رد میکند. ردکردن حرف، به معنای مخالفت کردن، به معنای ضدیت کردن نیست؛ این 
مفاهیم را باید از هم جدا کرد. بنده از دولتها حمایت کرده ام، از این دولت هم حمایت میکنم؛ 
است،  تأیید من  انجام میگیرد، مورد  نیست که همه ی جزئیات کارهائی که  این  معنای  به  این 
یا حّتی من از همه اش اطالع دارم؛ نه، الزم نیست. اطالع رهبری از آن مجموعه ی حوادث و 
رویدادهائی الزم است که به تصمیم گیریهای او، به جهتگیریهای او به انجام تکالیف وظائف او 
ارتباط پیدا میکند، نه اینکه حاال از همه ی چیزهائی که در محیط دولت و محیط کار وزارتخانه ها 
اتفاق می افتد، باید حتمًا رهبری مطلع باشد؛ نه، نه الزم است، نه ممکن است؛ موافقت با آنها هم 
الزم نیست. بعضی از اشخاص و بعضی از کارها ممکن است در مجموعه ی دولتی وجود داشته 
باشد که صد درصد مورد اعتماد و مورد تأیید ماست، اما آن کار را ما تأیید نکنیم؛ چون دلیل ندارد 
که رهبری وارد محیط اجرائی شود؛ به دلیل اینکه مسئولیتها مشخص است و باید مسئول، وزیر، 
رئیس فالن مرکز یا بنگاه فرهنگی یا اقتصادی، وظائف خودش را انجام بدهد. بنابراین ما به هیچ 
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وجه انتقاد کردن را مخالفت و ضدیت نمیدانیم. بعضی تصور میکنند که ما چون از مسئوالن کشور، 
از دولت محترم - که واقعًا دولت خدمتگزار و باارزشی است؛ حقًا و انصافًا. کارهائی هم که دارد 
انجام میگیرد، می بینید؛ کارها جلو چشم است. باید انسان بی انصاف باشد که اهمیت این کارها را 
انکار کند - حمایت می کنیم، این حمایت و این طرفداری، به معنای این است که انتقاد نباید کرد، 
یا من خودم انتقاد نداشته باشم؛ ممکن است مواردی هم انتقاد داشته باشم«.) بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعاالن تشکل های سیاسی فرهنگی 

دانشگاه ها 1386/07/17( 
به جای مطالبات تند و سیاست زده باید گفتمان سازی صحیح کرد و دایره انصاف و عدم خروج 
باید نقاط مثبت و منفی را دید، و به صورت واقعی، بخش  از اخالق و منطق را در نظر گرفت. 
به مطالبه نشست، عقالنیت در  را  انجام وعده ها  آرمان ها و  از اجرای عدالت و پی گیری  مقدور 
اگر قصد  نیز  را  است، که مسئولین  از مسائلی  نظام  پی گیری تخصصی مسائل  و  مطالبه گری 
انجام  یا پاسخگویی واخواهد داشت و در صورت عدم  به پی گیری  باشند  نداشته  انجام  بر عدم 
آن بهانه را از دست آنان سلب خواهد کرد. به تعبیر رهبر انقالب: »  یک سؤال این بود که آیا 
ایرادی به نظرش می آید، سؤال کند؟ پاسخ این است که  جریان دانشجوئی میتواند آنجائی که 
بله، باید سؤال کنید. ایرادی ندارد که سؤال کنید؛ به شرط اینکه همان طور که خود این برادر 
هم گفت، قضاوت نکنید؛ اما سؤال کنید. بهترین روش سؤال و پاسخ هم این است که مسئولین 
بیایند توی مجموعه های دانشجوئی. من همین جا از مسئولین درخواست میکنم که دیدارهای 
دانشجوئی شان را زیاد کنند. امروز بهترین قشرهای کشور اینهایند؛ هم جوانند، هم باسوادند، هم 
تحصیلکرده اند، دارای فهمند، دارای انگیزه اند؛ مسئولین بروند شرکت کنند. این سؤاالت مطرح 
بشود، احتمااًل پاسخهای قانع کننده ای هم خواهید شنید. کمااینکه خود من در برخورد با بعضی از 
مسئولین، احیانًا بعضی از همین سؤالهای شما یا سؤاالتی از این قبیل را از آنها دارم. خوب، یک 
جوابی میدهند، انسان احیانًا قانع میشود؛ ممکن هم هست جواب قانع کننده ای نداشته باشند. به 
هر حال طرح سؤال، خوب است. مراقبت کنید طرح سؤال را مخلوط نکنید و اشتباه گرفته نشود 
با معارضه. آن چیزی که من قبلها هم گفته ام، بارها هم گفته ام، اآلن هم میگویم، این است که 
جریان دانشجوئی یا جنبش دانشجوئی یا هر چیز دیگر که اسمش هست، تصور نکند که وظیفه اش 
این است که با دستگاه متولی امر و متصدی اداره ی کشور معارضه کند؛ نه، این خطاست؛ چه 
لزومی دارد؟ معارضه کردن که کاِر همیشه درستی نیست؛ ممکن است یک جا درست باشد، یک 
جا درست نباشد. مهم این است که شما حرفتان را مطرح کنید، استداللتان را مطرح کنید، پاسخ 
قانع کننده ای بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند.« )بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین 
برای  را  فضا  فضاسازی ها  و  فضاها  ایجاد  همین  اوقات  خیلی   )1389/05/31 رمضان  ماه  روز 
موضع گیری و حضور رهبری یا  مسئولین سطوح پایین تر در موارد آرمانی یا برای مطالبه کردن 

از مسئولین فراهم می کند.
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• عدم سطحی نگری و خود متخصص پنداری	

وقتی کار دانشجویی صورت می گیرد، با توجه به روحیه ی آرمان خواهانه وسعت جهان ذهنی و 
زاویه ی دید دانشجو به نسبت یک مسئول و متخّصص که مزیت های بسیاری دارد، آسیب هایی 
را نیز ایجاد می کند. یک آسیب مهم این است که افراد احساس کنند با یک عمق اندک راحت 
مي توانند در همه چیز اظهار نظر کنند و دچار سطحي نگري شوند که باید به آن دقت شود، ما در 
پی گیری تخّصصی مسائل نظام کلّّیتی از مسائل را درمی یابیم و به دنبال پی گیری آن در  نظام 
می رویم، عمق و اطالع ما از مسئله با کسی که عمری را در آن حوزه دنبال کرده است، ممکن 
است یکی نباشد. البّته نباید این را دور از نظر داشت که همین جهان گسترده ی ذهنی دانشجو 
ورود به حوزه های مختلف، فرصتی را فراهم می کند که بعضی اوقات برای فردی که در آن حوزه 
صرفًا ممّحض شده و بعضًا به واقعیت های آن حوزه تن داده است، فراهم نیست. فرصت نگاه از 
باال، درک یک مسئله در کنار مسائل دیگر، درک اولویت های نظام فارغ از تن دادن و پذیرفتن 

صرف وضع موجود، نگاه حل مسئله ای و انتقادی و....
• عدم پیچیده کردن و تعمیق بیجای مسئله	

باید توجه کرد که همان گونه که نباید با سطحی نگری مسائل را فروکاست، نباید آن ها را پیچیده 
اما  آن دخیل هستند،  در  متعدد هم  و عوامل  بسیاری مسائل هست که مسائل ساختاری  کرد. 
بخشی از مسئله هست که با تدبیری از جانب مسئولین، فرهنگ سازی از جانب مردم و.... قابل 
حل هست. بسیاری هستند که در چنین مواقعی با عمیق و پیچیده کردن مسئله و با ذکر این که 
مسئله ابعاد مختلف دارد، یا باید برخورد ریشه ای کرد در برابر کارها می ایستند یا افراد را متحیر 
باید توجه کرد که همان سطحی از مسئله که از جانب مسئولین یا مردم یا  و منفعل می کنند. 
رسانه ها قابل حل در شرایط فعلی است، باید محور گفتمان سازی و مطالبه قرار بگیرد. البته گاهی 
هست که مسئله ای فراتر از دوره فعلی قابل حل است و باید به میزان ممکن برای آن فضاسازی 
کرد و دست نسل های آتی را باز گذاشت و بر شانه کار نسل های پیشین دانشجویی و مردمی و 

رسانه ای در آن حوزه پا گذاشت. 
• عدم نردبان کردن پی گیری تخصصی مسائل نظام	

بعضی اوقات نیروهای فّعال در این عرصه، غنائم موجود در حوزه های تخصصی را می بینند، اُحد 
حضور در تشکل دانشجویی را رها می کنند، یا با استفاده از فرصت شناخته شدن به واسطه رسانه و 
ارتباط با مسئولین به دنبال رشد حبابی و نردبان کردن تشّکل دانشجویی می روند. باید توجه کرد، 
دوره ی دانشجویی یک دوره ی ضروری در زندگی فرد است، دوره ای که آرمان خواهی و هزینه 
دادن تجربه شده و نگاهی به مسائل کالن نظام در آن حوزه ی تخصصی ایجاد شود، نباید این 
حوزه را به بهانه ی وجود کارهای مهم در سیستم یا انجام کار جّدی تر واقعی رها کرد، یا صرفًا از 
این کارها وسیله ای برای رسیدن به پست و مقام و شغل و... استفاده کرد. چه بسیار بچه های فعال 
خوب دانشجویی که به خاطر رعایت نکردن این اصل از حّیز انتفاع ساقط شدند یا زندگی مثل 
مسئولینی که منتقد آن ها بودند ایجاد کردند، یا در مسیر آرمان خواهی در تشکل دانشجویی خلل 
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ایجاد کردند، یا رشدی که الزم بود باتجربه کسب کردن و رشد علمی و پی گیری تخصصی مسائل 
نظام کسب کنند را با رشدی حبابی پیدا نکرده و تبدل به طبل توخالی شدند. 

• درک دوران رشد و پیشرفت کشور و عدم یأس 	

آسیب دیگر ناامیدي است،  ممکن است که بچه ها وقتي اوضاع خراب سیاست گذاري هاي کالن 
کشور وضعیت بد صنعت و حکومت و جامعه را  در بعضی یا بسیاری از حوزه ها ببینند، دچار یأس 
و سرخوردگي شوند ، ضروری است در این فرایند نقاط ضعف و قوت نظام و دستاوردهای نظام 
)علی الخصوص قدرت نمادین و معنوی حاصل از رشد علمی و فّناوری( یادآوری شود و همین طور 
فّعاالن این عرصه باید توجه کنند، کشور ما بعد از تنها سه دهه از انقالب ابتدای سیر مراحل رشد 
و بلوغ را طي مي کند ، تمدن های دیگر مثل تمدن غرب بعد از سه-چهار قرن تالش به وضعّیت 

فعلی رسیده اند. بازخوانی سخن رهبر معّظم انقالب در این حوزه ها مفید است.
• اولویت پاسخ به نیاز لحظه های انقالب به کارهای زیرساختی 	

خیلی وقت ها افراد می گویند که باید کار زیرساختی کرد، به این بهانه از پاسخ به نیاز لحظه های 
از دست می دهند. در  را  واقعی  با مسائل  ارتباط  بهترین حالت  افراد در  این  بازمی مانند.  انقالب 
فضای انتزاعی رشد می کنند، خیلی اوقات هم چون متوّجه نیازهای لحظه نیستند، در قبال غفلت 
و رها کردن صحنه هایی که در لحظه نیازمند نقش آفرینی آن ها بوده مسئول اند. هم چنبن با خالی 
کردن صحنه ها، فشار نقش آفرینی در آن ها را به افرادی که احساس مسئولیت کرده اند، وارد می آید 
و آن افراد ممکن است از رشد جامع در عرصه هایی باز بمانند و خالی کنندگان صحنه در قبال 
آن مسئول اند. رهبر معظم انقالب در سخنرانی معروف وحدت و تحّزب به همین مسئله اشاره 
می کنند: » نگاه نکنید به آن روشنفکر حرفه ای غیر متعهد که هیچ کار ندارد، می نشیند پشت 
میز کارش روزی چند ساعت بیانیه و مقاله و جزوه می نویسد.  ….در زمان خود ما و در طول این 
دوران مبارزه، روشنفکرها بعد از آنکه جلسه شان را میرفتند، باشگاهشان را می رفتند، مهمانیشان 
را می رفتند، بورس تحصیلیشان و یا تحقیقی شان را از دولت شاهنشاهی می گرفتند و می رفتند 
و برمی گشتند، کارهای روزمره شان را انجام می دادند. در اداره یا مؤسسه ای کارشان را می کردند، 
آنکه همه ی کارهای واجب و  از  بعد  را می رفتند و خالصه  تفریح عصرشان  سینما و گردش و 
مستحب زندگی را انجام می دادند، دو، سه ساعتی هم می نشستند پشت میز کارشان آقاوار، تمیز، 
بی دغدغه پای کولر یا بخاری قلم می زدند. این خیلی کار آسانی بود. این غیر از آن روشنفکر 
مذهبی و یا بخصوص روشنفکر روحانی است که با مردم و در میان مردم است و توی برج عاج 
نیست.  روشنفکر یعنی آن کسی که آن چیزهایی را می بیند که مردم نمی بینند، کسی که از 
سطح باالتری دارد نگاه می کند، مشرف بر مسائل است. جهت گیری ها را می بیند. دشمن ها را 
می بیند. دشمنی را می شناسد. اوظیفه دارد که زودتر از هرکس دیگر فریاد بزند. خروش برآورد. 
مردم را بسیج بکند و خانه ای را که دشمن در آن سنگر گرفته تصرف کند. و دزدها را بیرون 
بریزد؛ اما نمی کند. او مشغله ها و گرفتاری ها، دردها و انگیزه های دیگر دارد.  روشنفکر حرفه 
ای ما تا نیمه ی شب در باشگاه، در کلوپ، در کافه گذرانیده، قهوه اش را خورده، شور علی اف و 
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سمفونی پنجم بتهوون را گوش کرده، درباره ی مسائل آفریقا و آمریکای التین گپ فراوانی زده 
و حاال با وجدان آسوده! آمده خانه و می خواهد بخوابد. اوقت آمدن به داخل صحنه را ندارد. .. اما 
روشنفکر مذهبی درست عکس این است...او در میان مردم است.  با صدها گونه خواسته و توقع 
مردم روبرو است. برای او با مردم و در میان آن ها بودن خودش کاری، و کار مهمی است. پس 
وقت آن را که از َسر صبر و حوصله به قلم زدن بپردازد، ندارد. هزار مسئله برایش مطرح است. 
هزار درد، هزار سئوال، هزار نیاز در برابرش قرار می گیرد. مشغله های نقد، او را از پرداختن به 
طرح های درازمدت و غیر نقد باز می دارد. این از جهتی خسارت است و در این شک نیست. اما 

خسارت اجتناب ناپذیری است...«  )15 خرداد 1358 در دانشگاه جندی شاپور(
اساسًا فرآیند تولید علم فرآیند ایزوله و کتابخانه ای نیست. به تاریخ علم در حوزه ای مختلف هم 
قابل  این مسئله  تکنیکی  و  فنی  در حوزه های  معرفتی چه  در حوزه ای عمیق  بپردازیم، چه  که 
ردیابی است که در پاسخ به سؤال های روز یا حتی سؤال های منطقه ی دانشمندان این حوزه ها کار 
شکل گرفته است. مثاًل بحث های دورکهیم و بوردیو در جامعه شناسی در بررسی پاریس دوره ی 
آلمان دوره ی خودش، پیشرفت نجوم مسلمین  خودشان شکل گرفته، بحث های مارکس در نقد 
در پاسخ به نیاز جهت یابی و زمان یابی و... بوده، حوزه های فنی و پزشکی نیز چنین است. یکی از 
دالیل به ثمر نرسیدن بسیاری از بحث های مربوط به علم دینی و بومی در سی سال گذشته همین 
مسئله ی عدم مسئله محور بودن عالمان مختلف فنی و پزشکی و انسانی و سایر حوزه های ماست. 
اساسًا مهم ترین فرایند تولید علم، فهم مسئله است و  یکی از بهترین مسیرهای آن در فرایند 
اساسي  مسائل  پي گیري  در صورت  دانشجویي  تشکل هاي  فّعاالن  محّقق مي شود.  مطالبه گري 
بخش تخصصي خودشان بهترین افراد در فهم مسائل بومي خود هستند و مستعدترین افراد براي 
تولید علم بومي و پیشرفت کشور، عالوه بر آن بر اساس نیاز می فهمند احتیاج به کار کردن بیش تر 
در کدام بخش مبانی یا نقد عمیق تر کدام بخش دستاوردهای فکری و علمی بشری دارند و صرفًا 

به برف انبار کردن مبانی مفاهیم و تورم اندیشه و مطالعه بدون حاصل و متشّتت نمی پردازند.
• عدم پرداختن به سنگ بزرگ	

یک مسئله ی مهم پروژه نکردن کار و شروع کار از کارهای کوچک است. معمواًل کارهاي کوچک 
و ادامه دار منجر به اثرگذاري هاي بزرگ خواهد شد. سنگ بزرگ نشانه نزدن است، بسیاری کارها 
این مسئله به بهانه های واهی مثل ضرورت بررسی  در محیط دانشجویی به علّت عدم رعایت 
همه ی جوانب یا انجام کار در شأن مجموعه و... از بین می رود. به تعبیر زیبای روایت: »قلیل 

یدوم حیث خیر من کثیر ال یدوم، کار کوچکی که تداوم بیابد بهتر از کار بزرگ بی تداوم است«.
• توجه به قوانین، اسناد و نهادهای مربوط	

باید به قوانین، اسناد و نهادهای مربوط به هر رشته یا بحث مورد نظر پرداخت. اسناد باالدستی 
مثاًل نقشه جامع علمی، سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف، قوانین پایه و آیین نامه ها و 
همه ی نهادهای رسمی و غیررسمی و... را می توان در این پی گیری ها مورد توجه قرار داد و خیلی 

وقت ها این اسناد و  قوانین، مسیرهای مطالبات را مشخص می کند.
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• مشکالت ویژه ی علوم انسانی ها 	

رشته ها  ماهیت  به  که  مواجهیم  چندان  دو  مشکالت  با  ما  هنر،  آن  تبع  به  و  انسانی  علوم  در 
برمی گردد. 

m تفاوت مبانی علوم انسانی در اکثر رشته ها با مبانی دینی و عدم لحاظ شدن اقتضائات بومی 
درون آن

m عدم درک ارتباط مستقیم بین بعضی رشته ها با مسائل تخصصی نظام

این اشکاالت موانع بسیاری را ایجاد کرده است.
و  مبانی  تفاوت  به خاطر  انسانی  علوم  از خواندن  انقالبی  و  مسلمان  دانشجویان  بی انگیزگی   m
ترس از گمراه شدن و انزوای اساتید  و دانشجویان انقالبی به خاطر جو غالب  غیر و حتی ضد 

بومی و دینی
m سرگرم شدن در نقد غرب و علوم انسانی غربی به ویژه با نگاه های متفاوت با نگاه مکتب معیار 

انقالب در غرب شناسی 
m سرگرم شدن در جلسات مربوط به بحث های فلسفه ی علمی از جنس امکان و نفی علم دینی

m انجام حرکت های روتین و عادی دانشجویی
حال  نیازهای  به  بی توجهی  و  نظام  مسائل  از  دوری  و  زیرساختی  مباحث  به  شدن  سرگرم   m

جمهوری اسالمی  و انقالب
برای حل این مسائل چه باید کرد؟

m باید نگاه ترویجی موجود در تشّکل ها به علوم غربی و غرب شناسی تغییر کند. ما در یک تشّکل 
دانشجویی باید حجت داشته باشیم و مواردی را ترویج کنیم که با نگاه مکتب معیار انقالب و نگاه 
با  بنیان گذاران انقالب هم خوانی دارد. بر این مبنا غرب شناسی ها و موضع گیری های ناهم خوان 
این نگاه، گرچه در مقام علمی جای بررسی و نقد و استفاده دارد، از نظر تشّکل نباید به عنوان نگاه 

معیار و بی توجه به نقد آن، ترویج شود.
تشکیالتی  کوتاه مدت  وظیفه ی  انسانی  علوم  در  مجتهد  به  تبدیل  درازمدت  وظیفه ی  بین   m

دانشجویی، تفاوت گذاشته شود. و به اقتضائات این لحظه  توجه شود.
m ایجاد نشاط علمي در فضاي دانشگاه و فرهنگ سازی نو اندیشی و نوآوری و تقویت روحیه ی 
پرسشگری علمی و ایجاد فضای تضارب آراء ، ایجاد جرئت علمي در فضاي دانشگاه و مطالبه ی 
علمی و دیده شدن آدم های جبهه ی انقالب و محصوالت و کارهای شان یک اولویت جدی است. 
انقالبی  اساتید  و محصوالت  مقاالت  و  کتاب ها  فروش  و  نقد  و  بازخوانی  با  اقدام می تواند  این 
حرف دار مرتبط با هر حوزه ی تخصصی و کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی و نقد و مناظره،  نقد 

و بازخوانی بحث های چهره های انقالبی و دینی در حوزه ی مورد نظر اتفاق بیفتد.
m مسائل نظام به صورت جدی مطرح شده و تالش شود اساتید و چهره های حرف دار هم ناظر به 

نقد نظریات غربی و هم اثبات مبانی دینی تالش کنند چاره جویی هایی انجام بدهند. 
m اکثر رشته های علوم انسانی به صورت مستقیم به نوعی با مسائل عینی نظام و جامعه و امت 
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اسالمی درگیرند. از مسائل اقتصادی تا سیاسی تا فرهنگی و اجتماعی و.... برای هر یک می توان 
مواردی را لیست کرد. بعضی از این رشته ها که ماهیت نظری تر دارند مثل زیرشاخه های الهیات 
و فلسفه و تاریخ و... باید به سراغ مسائل اصلی فکری مورد بحث آن حوزه ی تخصصی بیایند. 
مثاًل در چند سال اخیر شبهاتی در مورد فلسفه از جنب اخباریان، تفکیکی ها، پست مدرن ها و... 
ایجادشده، تشکل دانشجویی دانشکده ی فلسفه و فلسفه ی اسالمی وظیفه ی بحث و نقد و روشن 
کردن این مسئله را دارد. یا فالن دعوای تاریخی در مورد تاریخ معاصر یا تاریخ اسالم و... باید در 
محیط دانشکده ی تاریخ بحث شود، مثاًل در سال فتنه در مورد امکان یا عدم امکان تطبیق حوادث 
جاری با حوادث تاریخ اسالم بحث شده بود و... رشته های زبان عرب و زبان خارجه و رشته های 

مشابه عالوه بر مطالب گری مسئولیت هایی در برقراری ارتباط با جهان اسالم دارند.
به حساب می آیند، هم ماهیت شان  از فضای عینّیت  و دور  از رشته هایی که نظری  بسیاری   m
به گونه ای است که می توانند در این زمینه فعال شوند، مثاًل مسئله ی قانون مجازات اسالمی از 
دانشکده ی فقه، علوم قرآن و حدیث، علم اجتماعی، حقوق، علوم تربیتی و... را می تواند درگیر کند.

m باید توجه کرد که تأکید به مسئله محوری به معنای غرق شدن در فضای پوزیتیویستی موجود 
در علوم انسانی نیست. برای مسئله محوری در این موارد ناچار باید از اقتضائات بومی و مبانی 
دینی نیز در کنار دانش موجود بشری و نقد آن سود جست، اما باید توجه کرد که کار زیرساختی 
در مورد نقد دستاوردهای فکری و علمی بشری و اثبات مبانی دینی در علوم انسانی نباید ما را 
از پرداختن به ضلع سوم یعنی اقتضائات بومی و پرداختن به مسائل نظام و جامعه و امت اسالمی 

بازدارد. 
• معضل خاّص دانشجویان رشته های با مّدت تحصیل طوالنی	

دانشجویان رشته هایی که زمان تحصیل آن ها طوالنی است، مثل رشته  پزشکی یا دکترا و یا ارشد 
انتظار داشت، در  این دانشجویان  از  دارند. نمی توان  بیوتکنولوژی شرایط ویژه ای  پیوسته نظیر  
تمام طول دوران تحصیل به یک گونه عمل کنند. سال های ابتدایی تحصیل این رشته ها مثاًل در 
پزشکی تا ابتدا یا میانه دوره  استیجری در عمل مثل یک دانشجوی فعال تشکلی در یک تشکل 
دانشجویی می تواند طی شود، اما بعد از دوره انترنی و دستیاری و... باید مثل نگاه به دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی با این رویه رو به رو شد. البته در موارد نادری هست، که دانشجویانی در این 
با مواجهه  یا  دارند،  آمادگی نقش آفرینی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی  نادر  دوره ها مثل موارد 
یا مکان هایی که برای تحقیقات، کارورزی و.... حاضر می شوند،  بیمارستان  با مسائل واقعی در 
مواردی برای پی گیری تخصصی مسائل نظام می یابند و ممکن است به صورت محدود با آن رو 
به رو شوند. یا به صورت نمونه این گروه با ورود در فضای پژوهشی به مسائلی در مورد مدیریت 
پژوهشی در نظام آموزشی و پژوهشی کشور می رسند و می توانند در این موارد وارد گفتمان سازی 
و مطالبه گری شوند، یا بدنه فعال تشکل ها را از موارد الزم برای پی گیری و مطالبه گری تغذیه 

نمایند.
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• نگاه درست داشتن به وجهه علمی تشکل	

اساتید،  که  است  این  کشور  و  دانشگاه  در  تشکل  علمی  وجهه  اصلی  ضلع  که  کرد  توجه  باید 
دنبال مسائل تخصصی رشته تحصیلی اش  ببینند تشکل دانشجویی  و...   دانشجویان، مسئولین 
و  واقعی  مسائل  مطالباتش  و  دغدغه ها  جناحی،  و  سیاست زده  درگیری های  به جای  هست.  
تخصصی کشور است. اعضای تشکل هم به تبع درگیر واقعیت های تخصصی رشته خود شدن 
انتزاعی)که اکثریت اساتید را  از بقیه هم رشته ای ها و حتی استادهای  از باال پیدا کردن  و نگاه 
تشکیل می دهند( یک سر و گردن باالتر می روند. این وجهه تشکل دانشجویی را اصالح می کند. 
طبیعتًا این که بچه های تشکل دانشجویی درس خوان باشند ، خیلی موثر است، اما تقلیل کارهای 
مجموعه به صرف درس خوان بودن نه چیزی را حل می کند، نه به صورت عادی محقق می شود، 
چرا که بیش ترین مشکل افت تحصیلی ها به مشکل انگیزه برمی گردد.  درس خوان شدن اعضای 
تشکل هم با پی گیری حلقه های داخلی از طرف مجموعه و از آن مهم تر با انجام وظایف مربوط به 
پی گیری تخصصی مسائل نظام محقق می شود. در تشکل های دانشجویی انقالبی مشکل استعداد 
برای بچه ها نیست،  مشکل انگیزه به این جا برمی گردد،  که بچه ها چون احساس می کنند این کارها 
بی خود است یا نیازهای اصلی انقالب با کارهای فرهنگی، سیاسی  و.... تأمین می شود، و احساس 
نمی کنند تمرکز در حوزه علمی در کوتاه مدت برای نظام و انقالب آورده دارد، لذا خود را با کارهای 
دیگر ارضا می کنند. از سوی دیگر انجام یک کار تخصصی طبیعتًا کالس وجهه زیادی دارد، افراد 
به طمع این مسائل، از انجام وظیفه اصلی خود می مانند، مثاًل مجموعه می گوید ما پروژه گرفتیم 
مشکل فالن را حل کردیم، دستگاه فالن را اختراع کردیم و... حال که بسیاری از این موارد در 

بهترین حالت وظیفه فردی افراد است.      
لذا  و  درگیر می کند  نظام،  و  انقالب  عینی  با مسائل  را  بچه ها  نظام  پی گیری تخصصی مسائل 
نظیر  دیگر  کارهای  بسیاری  انجام  است.  مفید  و  مؤثر  خواندن شان هم  می کنند درس  احساس 
همایش های تخصصی، مسابقات و ژورنال راه انداختن و.... عماًل آورده ای برای تشکل و اعضای 
آن و حتی در اکثر موارد انقالب اسالمی ندارد. حتی اگر مورد تقدیر اساتید، مسئولین و... واقع شود. 
این به معنای نفی مطلق کارهایی برای ارتقای درسی اعضای مجموعه یا انجام بعضی حرکت های 
درسی که به ویژه در دانشکده های فنی و علوم پایه صورت می گیرد مثل ارائه بعضی خدمات درسی 
و آموزشی نیست. به این معناست که اگر کارویژه اصلی انجام شود، بسیاری از کارهایی که به دلیل 
عدم انجام کارویژه اصلی، اصل شده اند خودبه خود نیازشان مرتفع و در اکثر موارد موضوع شان رفع 

می شود، که احتیاج به دوپینگ برای کم کردن فاصله ها نباشد.
• نگاه درست به فرآیند جذب افراد به تشکل	

باید به جای نگاه غلط و کاریکاتوری به جذب افراد، به صرف این که مدل خاصی از کارها طالب 
به  توجه  فراهم می آورد، جامعیت یک مجموعه و  را  افراد  زمینه جذب  توجه کرد، آن چه  دارند، 
وظایف مختلف است. همین مسئله را به صورت موازی در کارهای سیاسی و فرهنگی هم موجود 
است، که به صرف این که مثاًل دانشجویانی جذب کارهای زرد فرهنگی مثاًل دعوت فالن مجموعه 
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ژانگولر بازی و مجری تلویزیونی می شوند یا ... مدل کار سامان بیابد. حاال هم چون یک عده 
صرفًا جذب انجام فالن کار تخصصی می شوند، یک مجموعه خود را در آن چارچوب تعریف کند، 
به همین نگاه غلط برمی گردد. اگر کارویژه درست پی گیری تخصصی مسائل نظام شکل بگیرد، 
افراد هم با فضای جدید گره خواهند خورد. البته باید هم توجه کرد تشکل مسئولیت جذب همه 
باال دادن و پی گیری تخصصی  از  نگاه  ندارند. شاید در عرصه هایی همین  را  به مجموعه  افراد 
مسائل نظام، خود زمینه سازی نشاط و کسب قدرت علمی و جهت یابی درست تخصصی کل بدنه 
دانشگاه را فراهم می کند. یک وقت هست، که وظیفه اصلی علمی که پی گیری تخصصی مسائل 
نظام هست، انجام می شود، بیش تر از این ظرفیت و توان وجود دارد، می توان به فضاهایی فراتر از 
پی گیری تخصصی مسائل نظام فکر کرد، اما آن قدر نظام و انقالب مسئله دارد، که در اکثر موارد 
جایی برای مواردی از این دست نمی ماند. در بسیاری از این موارد باید تالش کرد، این مجموعه ها 
را به سمت پژوهشکده های دانشجویی که رهبر انقالب شکل گیری سازوکارش را از وزارتین علوم 

و بهداشت )نه تشکل های دانشجویی( مطالبه کردند، شرکت های دانش بنیان یا .... هدایت کرد.
• اضطرار و کارهای بر زمین مانده	

گاهی اوقات هست که انقالب در مسئله خاصی به اضطرار می رسد، مطالبه و پی گیری جدی هم 
انقالب  و  انجام دهند،  را نمی توانند  نهادها کار خود  این  اما  انجام می شود،  نهادهای مسئول  از 
به آن وارد می شود، مثل  به چالش برمی خورد، که ضررهای جدی  به صورت عینی در حوزه ای 
دوران دفاع مقدس، این جا ممکن است ورود محدود به یک مسئله موضوعیت و توجیه پیدا کند. 
با توجه به جنگ اقتصادی و مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی ممکن است در این حوزه ها مسائل 
از دل مجموعه های  خاصی مطرح شود، کما این که بعضی موارد مربوط به تحریم همین گونه 
دانشجویی حل مسئله اش هم جوشید. اما تجربه نشان داده است، که در اکثر موارد چنین نیست، 
مثاًل این که نظام باید در 1404 کشور اول منطقه در حوزه علم و فناوری باشد و نهادهای مسئول 
در حوزه هایی خاص  تحقیقات  مدیریت  وارد  ما  این که خب خود  برای  بهانه  کم کاری می کنند، 
بشویم نیست. ما باید کاری کنیم که به جای این که یک گردان بفرستیم یک منطقه کوچکی که 
اکثراً هم محاصره شده است با کم کاری و نخواستن و نتوانستن و ندانستن ها تیپ ها و لشکرهای 
نظام و دانشگاه به سراغ خل آن مسائل بیابند. یا در مورد اردوهای جهادی )که کاریکاتوری از اقدام 
گسترده و سازمانی جهادسازندگی آن هم در ماه های آغاز انقالب است(، یک راه این است که فقط 
برویم بیل بزنیم، فالن کار فرهنگی را بکنیم و... که به جای خودشان کارهای الزم و مفید و موجب 
آشنا شدن با درد محرومین و ارتباط برقرار کردن با آن هاست، ولی در اکثر موارد نیاز جدی از 
آنان برطرف نمی کند. باید به سمت این رفت که مثل کاری که جهادسازندگی در سال های بعدی 
می رفت، کاری می کرد روستاییان توانمند شوند، یا مشکالت ساختاری توسعه روستایی برداشته 

شود، سازوکار را اصالح کرد و کاری کرد خود روستاییان فعال شوند.
• توجه به موانع و ذی نفعان در هر مسئله	

بسیاری از موارد هست که صرفًا مشکل از سازوکارهاست، مثاًل استفاده از فناوری اطالعات و 
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سیستم های یک پارچه تحت وب یا .... بسیاری از مسائل را حل می کند، اما بسیاری از موارد هم 
هست که این گونه نیست، ذی نفعان و موانعی دارد، باید بسته به شرایط هر مسئله برخورد خاص را 
اتخاذ کرد. نباید به دنبال این بود که همه چیز را ساختاری کرد، از سویی نباید همه چیز را هم احاله 
به این کرد که ذی نفعی وجود دارد، بسیاری از اوقات دست گذاشتن روی سازوکار بساط ذی نفعان 
را جمع می کند، اما گاهی هم همین ذی نفعان جلوی اصالح سازوکار ایستاده اند که باید بدون این 
که تبدیل به یک طرف پرونده ها و موارد شد، فضاسازی رسانه ای یا توجیه مسئولین ایجاد کرد، 

که موانع کار برچیده شود.
• مستندسازی و خدمات پس از فروش	

انجام کار بخشی از مسئله است، اما اگر همین فرآیند مستندسازی نشده و ظرفیت های فراگیری 
ابتر می ماند. لذا هم  انجام نگیرد،  افکار عمومی و رسانه ای برای آن  ایجاد فشار  و ماندگاری و 
احیانًا  بعدی حتی  اولویت  در  و  دانشجویی  بعدی  به نسل های  و  کار مستندسازی  دارد  ضرورت 
مجموعه  های دیگر فعال در موضوع مورد نظر مثل کانون های تفّکر، معاونت های پژوهشی و... 
منتقل شود و افراد مجبور نشوند همه از صفر و اختراع دوباره ی چرخ آغاز کنند و مسیرهای طی 
شده، آزمون و خطاها و... تکرار نشود. هم چنین با رسانه ای کردن کار موجب یادگیری بقیه، فشار 
اوقات  گاهی  که  می شود  جدید  ظرفیت های  ایجاد  و  گفتمان سازی  مسئله،  تحقق  برای  آوردن 

اهمیت این کار مهم تر از خود کار و نقش آفرینی دانشجویی است.
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t فصل پنجم : 

نمونه های موفق در فرایند یا نتیجه
حال این سؤال مطرح می شود که فارغ از بحث نظری و مبانی آرمانی در کنار آدرس های غلط، 
پی گیری  فرایند  که  مواردی  است؟  داشته  وجود  نیز  دانشجویی  محیط  در  نیز  موّفق  نمونه های 
تخصصی مسائل نظام را درست طی کرده اند، از این گونه موارد بسیار هست،  فارغ از امکان نقد 
محتوا، فرآیند و نتیجه ی این کارها نفس ورود تخّصصی به موارد قابل تأّمل است.  بعضی از این 
کارها به نتیجه ی مؤثّر رسیده اند، بعضی هم نرسیده اند. بعضی از این اقدامات را افراد در حوزه ی 
تخصصی رشته ی خود انجام داده اند، بعضی از این اقدامات در حوزه ی تخصصی آن ها نبوده است، 
اّما پی گیری تخّصصی مسائل نظام، صورت گرفته است. به صورت مشت نمونه ی خروار می توان 
بعضی از کارهای پر سر و صداتر را بازخوانی کرد. )البته به دلیل عدم مستندسازی و یا در دسترس 
نبودن مستندات بسیاری از کارهای انجام شده در شهرستان ها در این مجموعه نیست که می تواند 

با ارسال آن ها در تکمیل این مجموعه کمک کرد(.
• مبارزه با بازاریابی شبکه ای	

در  گلدکوئست  نام  به  بود. شرکتی  رشد  حال  در  پدیده ی جدیدی  در کشور   84 و   83 در سال 
حال عضوگیری  گسترده بود، و با جذب افراد در بازاریابی شبکه ای هزینه های هنگفتی را وصول 
می کرد، آثار سوء بسیاری بر آن مترتب بود، و جمع بسیاری از مردم و اکثریت دانشجویان حّتی 
مشابه  نمونه های  بعدها  می شدند)حتی  مشابه  شرکت های  و  گلدکوئست  جذب  معتقد  نیروهای 
وطنی با هدف گرفتن نیروهای مذهبی تولید شد(. بحث در این زمینه در واحد اقتصاد مهندسی 
چند نفر از اعضای بسیج دانشجویی دانشکده ی فّنی دانشگاه تهران موجب شد تا تیمی در این 
زمینه شکل بگیرد، با رصد مسائل مربوط، مشورت با کارشناسان آثار سوء مسئله استخراج شد. 
ستاد ملی مبارزه با بازاریابی شبکه ای شکل گرفت، دانشجویان خارج از بسیج و تشکل های همسو 
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حّتی بعضی نیروهای غیر تشکیالتی همراه شدند. ابتدا با برگزاری چند همایش تخّصصی )که با 
حمله ی اعضای گلدکوئست به جنجال کشیده شد( کار کلید خورد و سپس انتشار چندین بیانیه، 
راه اندازی یک سایت  اطالع رسانی،  نشریه ی  و چندین  تحلیلی  نشریه ی  مراجع، یک  از  استفتاء 
مرتبط با مسئله) )http://www.nms.ir، نامه به نهادهای مسئول و تشریح مسئله مثل قوه ی 
قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نهاد رهبری در دانشگاه ها، وزارت علوم و.... برگزاری جلسات 
غیرقانونی  مسئله  پیش رفت. هم  و....  گلدکوئست  آثار  از  مستند  تهیه ی  امر،  با مسئوالن  متعدد 
اعالم شد، هم قانون آن در مجلس به تصویب رسید، هم موج رجوع به آن به ویژه در دانشگاه 

فروکش کرد.
• نقد صدا و سیما	

تابستان 81 چند دانشجوی عضو مجمع دانشجویان حزب اهلل دانشگاه علم و صنعت به این نتیجه 
از مهم ترین مشکالت کشور، نبود یک چارچوب درست نسبت به ضرورت های  رسیدند که یک 
الزم برای پی گیری وضعیت صدا و سیماست. این افراد به صورت فشرده در چند هفته با بررسی 
صحبت های امام و رهبری و کارشناسان انقالبی درباره ی صدا و سیما و برگزاری جلسات مرتبط 
کارشناسان مختلف، به جمع بندی رسیدند و در نهایت خروجی در قالب یک بیانیه ی تحلیلی منتشر 
شد. این بیانیه آن قدر عمیق و دقیق بود که تا سال ها بعد به عنوان مرجعی برای نقد درست و 

اولویت های اصلی صدا و سیما واقع می شد. 
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( نیز در طول سال های 85 تا 87 چندین همایش تخصصی 
با محوریت دین در چشم شیشه ای برگزار کرد و ضمن ارائه ی بحث صاحب نظران با دعوت از 
مسئولین صدا و سیما با حضور رییس و سایر مدیران عالی سازمان در جلسه هایی به نقد عملکرد 

صدا و سیما پرداخت.
• پی گیری مسائل تخصصی حوزه ی نفت	

بسیج دانشجویی دانشکده ی شیمی و عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با برگزاری 
جلساتی در سال 1386 تالش کرد تا مسائل اصلی حوزه ی نفت کشور وزارت نفت را بررسی کند. 
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( در تابستان سال1389 با برگزاری یک دوره ی آموزشی در 

مورد نفت، یک بیانیه ی تحلیلی در مورد مسائل اصلی حوزه ی نفت منتشر کرد. 
با برگزاری جلساتی  بسیج دانشجویی دانشکده ی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1390 
با کارشناسان نفت مدیرکل امور بین المللی وزارت نفت را به دانشگاه دعوت کرد و در جلسه ای 

چالشی به نقد سیاست های بازاریابی وزارت نفت در شرایط تحریم پرداخت.
• پی گیری وضعیت کارگران	

بسیج دانشجویی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه عاّلمه در سال 1387 و همزمان با زمزمه های تغییر 
قانون کار میزگردهایی در این زمینه برگزار کرد. جنبش عدالت خواه دانشجویی نیز گزارش هایی در 
این زمینه منتشر کرد. در سفر به شهر خمین نیز با برگزاری جلسه ی مطالبه از مسئولین در مورد 

کارخانه ی تعطیل شده، به برگزاری تجمع مقابل آن پرداخته شد.
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• مبارزه با دانشجوی پولی	

دانشجوی پولی در طول دهه های هفتاد و مشخصًا هشتاد یکی از بحث برانگیزترین مسائل در 
کشور بود، بعد از اعتراضات جسته وگریخته، اعضای مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه صنعتی 
اصفهان در سال 1383 اقدام به تهیه ی یک گزارش تحلیلی در مورد آثار پذیرش دانشجوی پولی 
پرداختند که در قالب گزارش تفصیلی شورای دانشجویی مبارزه با پولی شدن دانشگاه ها منتشر 
دانشجویی  تحّصن  بعدها  و  توزیع شد  نهادهای مختلف  در  به صورت گسترده  گزارش  این  شد، 
مقابل مجلس شورای اسالمی شکل گرفت. گرچه این اعتراض به سرانجام نرسید، اما گزارش 
دانشجویی محور بحث شد و حّتی رییس وقت کمیسیون آموزش مجلس هفتم )که خود از حامیان 
جدی دانشجوی پولی بود(، از تهّیه کنندگان این گزارش تحلیلی به خاطر تنها بررسی علمی مسئله 

تشکر کرد. 
• پی گیری وضعیت آموزشی گروه های علمی دانشگاه	

بسیج دانشجویی دانشکده های برق و مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 با برگزاری 
جلساتی با معاونین و مسئولین آموزش دانشکده های خود به آسیب شناسی آن پرداختند. 

به   1390 سال  در  مستندی  ساخت  با  صنعت  و  علم  دانشگاه   حزب اهلل  دانشجویان  مجمع 
آسیب شناسی وضعّیت آموزش عالی و مشخصًا دانشگاه علم و صنعت پرداخت.

• مقابله با ساخت و سازهای خالف اصول در تهران	

بسیج دانشکده ی شیمی و عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سال 1384 پس از 
بررسی چند واقعه از جمله ساخت و سازهای غیر اصولی حاشیه ی تهران با مشورت بعضی اساتید 
و پی گیری بعضی دانشجویان بیانیه ای تحلیلی خطاب به مسئولین شهرداری تهران منتشر کرد. 
دانشکده ی  بسیج  با  دیگری  بیانیه ی تخصصی  ولیعصر  خیابان  اصولی  غیر  تعریض  با  هم چنین 

هنرهای زیبا )که واجد رشته ی معماری بود(، منتشر شد.
• پی گیری تخصصی مسائل نظام در حمایت از فلسطین	

در تابستان 1385 با حمله ی اسرائیل به غزه و پس از آن جنگ 33 روزه، حرکت های دانشجویی 
تجمع  مثل  معمولی  اقدامات  انجام  از  پس  دانشجویی  تشکل های  بعضی  خورد.  کلید  مختلفی 
مقابل سفارتخانه ها و کنفرانس خبری و تجمع نمادین لب مرز به این فکر افتادند که ببینند به 
لحاظ قانونی چه ظرفیت هایی برای پی گیری مسئله ی مقاومت اسالمی در داخل کشور هست. 
بعد از بررسی مشخص شد چند قانون مشخص داریم که دوظیفه ی کمتر توجه شده ی تحریم 
هر  در  مطالبه  مقدمه ی  قضیه  را شامل می شود. همین  فرهنگی  وظایف  کاالهای صهیونیستی 
فرهنگی کشور سؤاالتی  اصلی  به مسئوالن  نامه خطاب  ارسال  با  در محور دوم  دو محور شد. 
نسبت به عملکرد آن ها صورت گرفت و در خواست جلسه برای نقد و پی گیری جدی تر شد، با 
موافقت مسئول حوزه ی هنری به عنوان یکی از چهار بازوی اصلی فرهنگی کشور جلسه  ای با وی 
برگزار شد. برای برگزاری این جلسه با مشورت از قریب بیست تن از اساتید و فعاالن جبهه ی 
قرار  مطالبه  مورد  و  شد  استخراج  هنری  حوزه ی  ممکن  راه کارهای  مجموعه  انقالب  فرهنگی 
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گرفت. جنبش عدالت خواه، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، تشکل های دانشجویی دانشگاه امام 
خمینی قزوین، انجمن دانشجویان حامی قدس شریف، جنبش دانشجویان جهان اسالم و... نیز 
حرکت های مختلفی را برای مبارزه با کاالهای صهیونیستی اعم از همایش، نامه، جلسه ی مطالبه، 

بیانی، تبلیغ، گزارش تحلیلی، تجمع، راه اندازی سایت  و.... انجام دادند.
• پی گیری وضعیت علم و فناوری در کشور	

معظم  مقام  به  نامه ای  طی  کشور،  فنی  دانشکده های  از  یکی  دانشجویی  بسیج  علمی  شورای 
ارائه شده به ایشان از جانب مسئولین در مورد وضعیت علم  رهبری نسبت به یکی از تحقیقات 
و فناوری کشور - که در یکی از بیانات معظم له مورد اشاره  قرار گرفته بود انتقاداتی را مطرح 
کردند. مدتی بعد یکی از معاونین دفتر امام خامنه ای طی نامه ای خطاب به شورای مذکور از قول 
معظم له چنین پاسخ گفتند که »از تذکر شما کاماًل متشکرم«.  این نامه یک سال بعد در رسانه ها 

منتشر شد.
• پی گیری تخصصی مسائل نظام در انتخابات	

در پایان دولت اصالحات و در حوالی انتخابات محل هفتم رییس جمهور وقت بیانیه ای تحت عنوان 
برای فردای ایران منتشر کرد. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع( به فاصله ی یک روز با کار 
کارشناسی فشرده با مشارکت اساتید و دانشجویان جوابیه ای خطاب به رییس جمهور وقت منتشر 

کرد، که حاوی جوابی به موارد تخصصی مغالطه آمیز بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و 1388 جنبش عدالت خواه دانشجویی در ابتکاری با 
مشاوره با کارشناسان حوزه های مختلف به طرح سؤاالت تخصصی در حوزه های آموزش وپرورش، 
سیاست خارجی، کشاورزی، مفاسد اقتصادی و.... بیانیه های تخصصی منتشر کرد و از کاندیداها 
دعوت کرد به سؤاالت تخصصی در این عرصه پاسخ بگویند. .بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد 
اقتصاد،  در حوزه ی  به صورت مشّخص  کاندیداها  از  دعوت  با  تا  کرد  نیز تالش  تهران  دانشگاه 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  دوره ی  نهمین  انتخابات  در  بگذارد.  بررسی  به  را  آن ها  برنامه های 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با انجام کار تحلیلی در مورد الزامات نظام سالمت 
و فرصت های مجلس برای پی گیری آن با انتشار بیانیه و دعوت کاندیداهای لیست های مختلف 
دو جلسه ی چالشی با آن ها در مورد اولویت های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار کرد.

بسیج دانشجویی دانشکده علوم سیاسی و حقوق و هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1386 
همزمان با انتخابات شورای شهر، اقدام به انتشار بیانیه تحلیلی در نقد عملکرد شورای شهر دوم 
تهران کرد و در حوزه های مختلف، عمرانی، حقوقی، معماری، فرهنگی و.... نکاتی مورد توجه برای 

رأی دادن و شورای شهر سوم منتشر کرد.
سلسله  برگزاری  با  دوره یازدهم  ریاست جمهوری  انتخابات  در  تهران  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
جلسات تدبیر جمهور تالش کرد تا نشست های تخصصی با نمایندگان کاندیداها یا خود آن ها با 
موضوعات مختلف برگزار نماید، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز 

تالش کرد تا با برگزاری سلسله نشست هایی با موضوع اقتصادی همین کارویژه را انجام دهد.
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بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز با چاپ جزواتی به نام شاخص و انتشار آن در اینترنت 
و به صورت محدود در فضای حقیقی، تالش کرد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
از  برنامه ها و سخنان کاندیداها و موارد ضروری برای پی گیری  ارزیابی  برای  و... شاخص هایی 
جانب تشکل های دانشجویی معرفی کند. اعضای شورای پی گیری مطالبات رهبری در کشاورزی 
تالش  سیاسی  رایج  نشست های  در  دوره  این  در  کاندیداها  نمایندگان  از  سؤال هایی  پرسش  با 
کردند موضوعات کشاورزی را وارد این نشست ها کنند که بعضی از آن ها نیز به موارد جنجالی و 

خبری تبدیل شد.
• پی گیری سیستماتیک وضعیت حجاب و عفاف	

جمعی از تشکل  های دانشجویی در مشهد در سال 81، با انجام پژوهشی در مورد راهکارهای مقابله 
با بی عّفتی در مشهد، با جلسه گذاشتن با مسئوالن امر در حوزه های مختلف شهری و دانشگاهی 
اقداماتی را سامان دادند. طرحی آماده شد و به مسئولین و مجلس رفت، حتی در جلسه هیئت دولت 
وقت هم تصویب شد که روزنامه جام جم این مصوبه دولت خاتمی را تیتر یک کرد. فارغ از داوری 

در مورد محتوای طرح به عنوان نمونه ای از پی گیری تخصصی قابل بررسی است.
• پی گیری بیداری اسالمی با شیوه ی تخصصی	

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )علیه السالم( با جدی شدن مسائل بحرین و نقض حقوق 
بشر در آن، با انتشار بیانیه ای تحلیلی با ادبیات حقوقی موارد نقض حقوق بشر در بحرین را از 
نهادهای بین المللی و دولت عربستان مورد مطالبه قرار داد. شنیده ها از اعالم رضایت رهبر معظم 

انقالب از این حرکت دانشجویی حکایت می کرد.
• مقابله ی با کارتن خوابی	

عدالت خواه  جنبش  83اعضای  سال  در  تهران  شب های  سرمای  در  کارتن خواب   43 مرگ  با 
مسئول،5  نهادهای  وظایف  قوانین  بررسی  و  تحقیق  با  هماهنگ  حرکت  یک  در  دانشجویی 
شب مقابل نهادهای مسئول مسئله ی کارتن خوابی کردند در نهایت روز ششم با سخنرانی حس 
رحیم پور ازغدی در مسجد هدایت به این قضیه اعتراض کردند. دولت وقت بعد از این اعتراضات 
کارتن خواب ها  مرگ  از  جلوگیری  برای  و  داد  اختصاص  مسئله  این  رفع  برای  تومان  میلیارد   2

گرم خانه تأسیس شد.
• نظام 	 مسائل  تخصصی  پی گیری  و  آموزش وپرورش  و  سالمت  شدن  خصوصی  با  مقابله 

سالمت

جمع آوری  با  جشنواره ای  ضمن   84 سال  در  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
نظام  در  عدالت  مور  در  پزشکی  دانشجویان  هنری  همین طور  و  تحلیلی  بحث های  و  مقاالت 

سالمت تالش کرد تا مسائل این حوزه را برای مسئولین مطرح کند. 
آموزش وپرورش در دولت دهم و همین طور اعالم نظر رییس سازمان  بهداشت و  تصمیم وزیر 
آموزش وپرورش  و  سالمت  نظام  در  خصوصی سازی  سمت  به  حرکت  بر  مبنی  خصوصی سازی 
موجب شد تا جنبش عدالت خواه دانشجویی با انتشار بیانیه هایی به این موضوع اعتراض کند، و در 
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متن ساالنه ی خویش مقابل رهبر معظم انقالب به این مسئله تأکید کند که با تأکید رهبر معظم 
انقالب جلوی مسئله تا حّد زیادی گرفته شد. با تداوم این مسئله اعضای شورای عمومی جنبش، 
در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، این تجّمع منجر به برگزاری جلسه با وزیر و قول مساعد 

وزیر برای پی گیری مسئله شد. 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشکیل مرکز سالمت بسیج، با صدور بیانیه های 

متعدد در مورد مسائل نظام سالمت موضع گیری کرد.
• پی گیری مسائل خصوصی سازی	

معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع( با چاپ یک ویژه نامه در زمان صدور 
اندیشه ی مسلمان  کانون  پرداخت.  این مسئله  ابعاد  بررسی  به  و چهار  اصل چهل  سیاست های 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برگزاری همایشی به همین مسئله همت گماشت. جنبش عدالت خواه 
دانشجویی نیز با نامه نگاری با رییس سازمان خصوصی سازی نسبت به بعضی اقدامات نسنجیده 

پی گیری هایی انجام داد.
• پی گیری های حقوقی مسائل کشور	

بسیج دانشجویی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه های مختلف در 
سال های 84  تا 86 نسبت به مسائل حقوقی مطرح در کشور اعتراض کرد، بازخوانی پرونده ی 
استات اویل، زمین خواری های اطراف تهران، قوانین مجلس و... جزو این موارد بود، که با نگاهی 

حقوقی صورت گرفت.
جنبش عدالت خواه دانشجویی در پایان ریاست آیت اهلل هاشمی شاهرودی بر قوه ی قضائیه با انتشار 
بیانیه ای تحلیلی عملکرد قوه ی قضائیه را مورد نقد قرار داد. هم چنین در اردیبهشت ماه سال های 
86، 87، 88 بیانیه های تحلیلی در مورد عملکرد مسئولین نظام در مورد مفاسد اقتصادی منتشر 

کرد.
• پی گیری عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی	

انجام  با   1384 سال  در  )علیه السالم(  صادق  امام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  فرهنگی  معاونت 
تحقیقی گستره از عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی و مصاحبه گرفتن با اساتید، اقدام به چاپ 
ویژه نامه ای در نشریه ی هفت قفل به برسی عملکرد آن نهاد پرداخت، سپس در برنامه ای رسمی 
انقالب فرهنگی پرداخت و  از دبیر وقت شورای عالی  به دعوت  از عملکرد شورا  ضمن مطالبه 

بیانیه ای نیز در مورد عملکرد آن صادر کرد. 
در   89 زمستان  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  و  دانشجویی  عدالت خواه  جنبش 

بیانیه های جداگانه  به بررسی و نقد عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی پرداختند.
• جنبش دفاع از استقالل	

در  ایران  اسبق  نماینده ی  شد.  شروع  تخصصی  کار  یک  از  هم  هسته ای  مسئله ی   به  اعتراض 
آژانس انرژی اتمی، دکتر سعید زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)ع( با مراجعه به 
بچه های بسیج دانشجویی ابعاد حقوقی مسئله را باز کرد. بچه های بسیج با پرس و جو بررسی 
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نامه زدن و خبر کردن مردم و تشکل های  با  قوانین عمق فاجعه را خبردار شدند و بعد مطالبه 
دانشجویی با برگزاری جلسات و همایش و تجمع و در نهایت تحصن مقابل سعدآباد موقع برگزاری 
مذاکرات رقم و خورد و شعار انرژی هسته ای حّق مسلم ماست شعار ملی شد. این حرکت بعدها 
با قالب های مختلف نظیر زنجیره ی انسانی مقابل یوسی اف اصفهان و رآکتور تهران و ده ها قالب 

دیگر تکرار شد.
• جلوگیری از تخریب مزار شهدا	

جنبش  و  تهران  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  شهدا  مزار  تخریب  ساماندهی  طرح  خوردن  کلید  با 
به تخریب مزار شهدای  با کارشناسان  بررسی های جداگانه و صحبت  با  عدالت خواه دانشجویی 
تهران اعتراض کردند. بعدها ده ها تشکل دانشجویی دیگر به این اعتراض پیوستند. در گام بعد 
به  تخصصی  جلسات  برگزاری  با  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده ی  دانشجویی  بسیج 
صنعتی  دانشگاه  مسلمان  دانشجوی  اندیشه ی  کانون  و  پرداخت  مسئله   اجتماعی  ابعاد  بررسی 
امیرکبیر نیز با انتشار بیانیه و برگزاری جلسات تخصصی به این قضیه اعتراض کرد. این اعتراضات 

از تخریب مزار شهدای تهران جلوگیری کرد.
• پی گیری مسائل حاشیه نشین ها	

بسیج دانشجویی دانشکده ی جغرافیای تهران در سال 1385 اقدام به برگزاری همایش و کرسی 
نظریه پردازی با موضوع حاشیه نشین ها کرد و بازدید از وضعّیت حاشیه نشین ها برگزار کرد. 

مجمع دانشجویان حزب اهلل دانشگاه علم و صنعت در سال 1390 با ساختن مستند منطقه ی 19 
به بررسی مشکل حاشیه نشین های منطقه پرداخت و با پخش آن در منطقه جلسه ی پاسخ خواهی 

با حضور  نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در منطقه برگزار کرد.
• پی گیری مسائل ایثارگران	

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 1385 به پی گیری مسائل ایثارگران در 
قالب پی گیری الیحه حقوق ایثارگران و مشکالت این الیحه پرداخت. با حمایت سخنگوی وقت 
دولت از این مسئله، اعضای بسیج یکی از جانبازان مورد دار را به انتهای کالس درس سخنگوی 

دولت بردند و بعد از آن با حضور ایشان جلسه بحث در همین مورد برگزار کردند.
• پی گیری بی توجهی به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در کشاورزی	

بسیج دانشجویی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تهران با برگزاری نمایشگاه در مورد وضعیت پیاز 
جیرفت، جلسات در مورد مسائل اصلی کشاورزی کشور، اقتصاد مقاومتی و کشاورزی،  و با صدور 

بیانیه هایی به موضع گیری در مورد مسائل اصلی این حوزه پرداخت. 
• مقابله با اولویت تولید خارجی به تولید داخلی	

در سال 86 با دخالت بعضی نمایندگان مجلس شرکت خودروسازی چینی چری در تالش بود، 
تا در بابل خّط تولید به راه بیندازد و شنیده ها حاکی از آن بود، که قرار است حّتی متخّصصین 
خارجی آورده شده و احداث این کارخانه نه تنها سودی برای تولید داخل نداشت و حّتی رویکرد 
صادراتی به آن نبود، بلکه معضالت زیادی برای تولیدکنندگان داخلی بدون داشتن آورده ی جدی 
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برای مردم نظیر اشتغال زایی و.. بود، دانشجویان و طالب بابلی در یک حرکت هماهنگ در هنگام 
افتتاح این کارخانه با نامه زدن به وزیر صنایع و پالکارد گرفتن در برنامه ی سخنرانی او با جمالتی 
از  پیامبر)ص( و امام در مورد منع سوء تدبیر اعتراض کردند. کار به این جا رسید که وزیر صنایع 
وقت در سخنرانی اعالم کرد، تا وزیر است نمی گذارد، کلنگ کارخانه ی خارجی در کشور زده شود. 
نتیجتًا کارخانه ی چری در بابل تأسیس نشد و به جای آن خط تولید ایران خودرو در آن جا فعال 
شد، گرچه این  مورد نیز از آسیب هایی مثل عدم به کارگیری کارگر بومی رنج می برد و کارخانه ی 
چری در سکوت تشکل های خراسانی خّط تولید خود را در مشهد راه اندازی کرد، اما ا افتادن این 

اقدام در بابل جلوگیری شد.
• نقد بنیاد مستضعفان	

بنیاد مستضعفان  از عملکرد  تهیه گزارش تحلیلی  با  جنبش عدالت خواه دانشجویی در سال 89 
گزارشی برای نهادهای عالی کشور و رهبر معظم انقالب فرستاد و نسخه ای قابل انتشار از آن را 
هم در رسانه ها منتشر کرد. این گزارش بعدها مورد پی گیری بعضی نهادهای مسئول قرار گرفت.

• مبارزه با واردات بي منطق محصوالت کشاورزي	

میزان واردات محصوالت کشاورزي در اواخر سال 89 و اوایل 90  علي رغم کمبود تولید به جهت 
کاهش بارندگي و سیاست گذاري هاي قیمتي غیر کارشناسي در بدنه ی دولت علی رغم تأکیدات 
با همکاری بسیج دانشجویي دانشکده هاي کشاورزي  یافت. در سال 89  افزایش جدی  رهبری 
دانشگاه هاي تهران )کرج و ابوریحان(، تربیت مدرس، شاهد و علوم تحقیقات شوراي دانشجویي 
مبارزه با واردات بي منطق محصوالت کشاورزي پیرو فرامین رهبر انقالب در همان سال شکل 
گرفت. محور کار فشار رسانه اي بر متولیان بخش کشاورزي براي دفاع از حقوق کشاورزان بود. 
این کار در قالب  یادداشت نویسي، بیانیه اساتید و دانشجویي، تولید خبر، انعکاس اخبار استان ها 
انجام  نمایندگان  از  براي سؤال  حوزه مجلس  اقتصادي  خبرنگاران  توجیه  و  ملي  رسانه هاي  در 
مقاومت  کشاورزي  و  بازرگاني  بخش  ارشد  مسئولین  جلسات  کنار  و  گوشه  از  همچنین  شد. 
غیرمعمول وزیر جهاد کشاورزي به گوش مي رسید که مطمئنًا فعالیت دوستان یکي از پشتوانه هاي 

مقاومت هاي متولیان تولید مي باشد.
پس از مشاوره با خبرگان و ارتباط با اتاق هاي فکر بخش کشاورزي این مطالبات در سال هاي 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  با کمک  و  به خود گرفت  90 و 91 رنگ و بوي جّدي تري 
و  معدن  صنعت،  وزارت  از  کشاورزي  بخش  اختیارات  و  وظایف  انتزاع   « طرح  پی گیری  غالب 
این طرح علي رغم مخالفت هاي  الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي« پي گیري شد.  تجارت و 
به   91 سال  در  دولت  هیئت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  بازرگاني   اتاق  واردات چي ها،  صریح 
در  فعال  حضور  دانشجویي  شوراي  همان  دانشجویان  رسید.  اسالمي  شوراي  مجلس  تصویب 
جلسات کمیسیون مشترک این طرح در مجلس داشتند و فضاي رسانه را به سود این طرح مدیریت 
مي کردند. هدف این طرح تمرکز بخشي به مدیریت زنجیره ی تولید کشاورزي از مرحله تأمین 
اعتبار تا مصرف بود. جالب اینکه به دستور معاون اول رئیس جمهور وزیر و معاونین وزارت جهاد 
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کشاورزي اجازه دفاع از طرح را نداشتند که با فشارهاي سیاسي و رسانه اي دانشجویان مجبور به 
موضع گیري در مجلس شدند. با تصویب این طرح، هزینه فساد و سوء مدیریت بازرگاني و تولید 

بخش کشاورزي باال رفته و ابزار مدیریت به دست متولیان بخش کشاورزي قرار داده شد. 
• حمایت از تولید کشاورزي و کاهش وابستگي در قوت غالب مردم	

وقوع  احتمال  آن  پي  در  و   91 سال  اوایل  در  گندم  تضمیني  خرید  پائین  قیمت  اعالم  از  پس 
مخاطرات امنیتي براي کشور از جهت غذایي و نارضایتي کشاورزان به جهت عدم تناسب قیمت 
با تورم قیمتي نهاده هاي تولید، بسیج دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران )کرج(  به این نتیجه 
رسید که این مسئله، معضالت امنیتی داشته و هم چنین پائین اعالم کردن قیمت خرید تضمیني 
موجب کم شدن سطح زیر کشت و نهایتًا تولید سال زراعي پیش رو شده و حجم واردات را افزایش 
مي دهد و عواید این سوء مدیریت اواًل در جیب بنگاه هاي اقتصادي غرب و ثانیًا واردات چي هاي 
داخلي خواهد رفت. لذا در عملیاتي یک ماهه و با نوشتن چند یادداشت تحلیلي و بیانیه و تبیین 
جانب  از  اسالمي  فضاي مجلس شوراي  در  اثرگذاري  و همچنین  قیمت گذاري  این  تهدید هاي 
اعضای تحصیالت تکمیلی عضو بسیج، وزیر کشاورزي ابتدا مورد سؤال قرار گرفت و نمایندگان 
طي بیانیه نارضایتي خود را از قیمت گذاري صورت گرفته اعالم داشته و قیمت باالتري را پیشنهاد 
دادند. دولت مجبور شد سریعًا قیمت را از کیلویي 395 به 420 تومان تغییر دهد. با توجه به اینکه 
قیمت جدید باز هم تمام اهداف دانشجویان را تأمین نکرد اما این تجربه کوتاه مدت نشان داد، 
حضور تخصصي دانشجویان در بزنگاه هاي تصمیم گیري کشور مي تواند حدود 338 میلیارد تومان 

از بیت المال را به جیب مستضعفان برگرداند. 
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