صنعت فضایی ،قربانی امیال سیاسی؟
پرتاب ماهواره در آستانه انتخابات

▪امیرشیخ
▪کارشناسیارشد مهندسیهوافضا

یکی از مهم ترین ابزارهای زندگی در جهان امروز ،استفاده
از ماهواره است .این مساله لزوما به کشورهای صاحب تکنولوژی
ماهواره باز نمیگردد و همه کشورها برای کارهای روزمره خود
حتی از قبیل ارتباطات مخابراتی ،تلویزیونی ،بانکی و  ...نیازمند
بهره گیری از خدمات ماهواره ای هستند .الزم به ذکر است که
عمده کشورها توان بهره مندی از ماهواره را نداشته و خدمات آن
را از کشورهای صاحب این صنعت خریداری می کنند و ساالنه
هزینه های بسیار زیادی از بودجه کشورها صرف خریداری این
خدمات می گردد .در این مقاله قصد نداریم که به فواید تکنولوژی
ماهواره بپردازیم و می خواهیم این مساله را در کشور خودمان مورد
بازبینیقراردهیم.
جمهوری اسالمی ایران ،در سال  1387با یک همت ملی و
اراده جمعی موقق به پرتاب ماهواره امید شد .با این پرتاب ،ایران
به جمع  9کشوری که توانایی ساخت و پرتاب ماهواره به فضا را
داشتند پیوست .این ماهواره در مدار پایین ( )LEOبا عمر چند
هفته ای قرار گرفت و تجربه موفقی محسوب می شد .این رویداد

که قطعا حاصل تفکر جهادی و انقالبی جوانان مستعد صنعت

مسئولیت دیگر خود شدند!! پروژه جدیدی در حوزه فضایی تعریف

امی ،رئیس پژوهشگاه فضایی که در ابتدا

هوافضا و سایر صنایع ،نوید روشنی از آینده درخشان فضایی در

نشد و پروژه هایی هم که از قبل در حال انجام بودند به تدریج

طرفدار این طرح بودند امسال در صداوسیما

ایران را می داد .این اتفاق همچنین روحیه تازه ای در بین ملت

کند و بعضا عمال متوقف شدند .به عنوان مثال در پروژه ماهواره

اعالم کردند که به شدت از کمبود بودجه

ایجاد کرده و باعث بهت و نگرانی دشمنان این مرز و بوم شده بود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بارها در بازه های زمانی مختلف دچار

رنج می برند .کمبود بودجه یکی از مشکالت

سال  1389به منظور یکپارچه کردن فعالیت های فضایی ،سازمان

این مساله شد که ماه ها پرداخت حقوق های اندکی هم که بود به

است ،مشکل اصلی ،خارج شدن بحث فضایی

فضاییایرانبهعنوانیکیازمعاونتهایریاستجمهوریتاسیس

تعویق افتادند و بسیاری از جوانان متخصصی که با امید بسیار و به

از اولویت های مسئولین علی رغم نیازمندی

شد .تا پیش از آن قسمت های مختلف در وزارت خانه های متفاوت

سختی به داخل چنین پروژه ای راه یافته بودند به تدریج بیرون می

کشور به آن و تاکید رهبر به آن بود.

پخش بودند .به عنوان مثال ماهواره در
وزارت ارتباطات و موشک (ماهواره بر)
در وزارت دفاع و  ...پیگیری می شدند.
پس از آن پروژه ماهواره های دیگر ،یکی
پس از دیگری تعریف شدند و آغاز به
کار کردند .با گذشت زمان و مخصوصا
روی کار آمدن دولت بعدی ،رفته رفته

اما اکنون در این
تقریبا دو ماه اخیر ،بنا به
دالیل مختلف که به نظر
می رسد دالیل سیاسی
و مساله انتخابات
ریاست جمهوری سال
آینده در آن نقش
پررنگی دارد ،مسئولین
امر تصمیم به پرتاب
ناگهانی ماهواره هایی
گرفته اند.

آمدند و با روحیه ای نامناسب راهی کارهای

اما اکنون در این تقریبا دو ماه اخیر،

غیر مرتبط با تخصص های خود شدند .در

بنا به دالیل مختلف که به نظر می رسد

این میان کشورهایی نظیر امارات که مترصد

دالیل سیاسی و مساله انتخابات ریاست

فرصتی برای پیشرفت صنعت فضایی خود

جمهوری سال آینده در آن نقش پررنگی

بودند و از نظر نیروی انسانی نیز نیازمند

دارد ،مسئولین امر تصمیم به پرتاب ناگهانی

بودند به عنوان یکی از مقاصد متخصصان

ماهواره هایی گرفته اند  .متخصصان و

در کشور متاسفانه مطرح شدند.

کارکنان این مجموعه ها و همچنین خود آن

سال  1393طرح نسبتا موفق سازمان

مسئولین می دانند که عجله برای پرتاب ها

فضایی تصمیم گرفته شد که منحل شود.

و باال بودن احتمال شکست خوردن پروژه،

دلیل این کار ،عنوان شدن ناکارآمدی این

عواقب بسیار بدی را می تواند در پی داشته

سازمان بود .در همان بازه اعتراضاتی توسط

باشد .اتالف هزینه های چند ده میلیاردی

دانشجویان و دلسوزان صنعت فضایی شد

گوشه ای از این ضرر هاست .مهم ترین

که باعث شد تصمیم اولیه لغو گردد و طرح

خسارتی که در این مساله نشانه رفته شده،

نفوذ کرد .در ابتدای کار ،همان مدیری که گفتمان آبگوشت بزباش

دیگری جایگزین آن گردد که البته آن نیز دچار اشکاالتی بود و

روحیه « ما می توانیم» در بین امت انقالبی

را مطرح فرمودند مسئول سازمان فضایی ایران در کنار چندین

باعث شد بودجه این بخش باز هم کاهش یابد به نحوی که دکتر

ایران است.

انگیزه و روحیه اولیه از بین رفت و
همچنین بودجه فضایی کشور به میزان
زیادی کاهش یافت .ایجاد این فضا که
حاصل از گفتمان « ما نمی توانیم» در
میان مدیران رده باالی کشوری بود ،در
جامعه و مخصوصا قشر جوان به سرعت

شماره 89
صفحه4

صاحب امتیاز:

بسیج دانشجویی
مدیر مسئول:

میالد چهاردولی
سردبیر:

سید علیرضا فاطمی
هییت تحریریه :
حامد جواهری  /علی چیتساز
احسان منگلی  /مهدی ایرانپوری
امین کیومرثی /محمد مهدی دالور
گرافیک و صفحه آرایی :

حامد بخشیان

شورش علیه آزادی در روز دانشجو
نگاهی به انحرافات جنبش دانشجویی

سالهای زیادی از  16آذر سال  32که تعدادی

از دانشجویان در اعتراض به سفر معاون رئیس

جمهور آمریکا کشته شدند ،میگذرد .این روز
بهانه ای شد تا تقویم در روز  16آذر نام دانشجو
را در خود حک کند .برداشتهای متفاوتی از این

این روز را مثل روز تولد

در نظر گرفت و آن را

جشن گرفت .میتوان به

عنوان یک بزرگداشت

در نظر گرفت و از مقام

دانشجو تقدیر کرد .و می
توان آن را روز یادآوری

وظیفه دانشجو و انجام

وظیفهاش نامگذاری کرد.

با نگاهی به حوادث 16

آذر  32میتوان دریافت

که برخورد با روز دانشجو

سرزمین برآمدند دانشجو در برابرشان میایستد.

عمومی است و خواستار وتوی رای مردم شدن

ملت به پا خاست و در برابر فریب خوردگانی که

به استقالل و عزت و منابع مادی و معنوی این

▪کارشناسیمهندسیهوافضا

داشته باشد .میتوان

چشم به این سرزمین دوختند و در پی تجاوز

آنها قرار دارد .مخالف آزادی است چون به

دانشجویی چند روزپس از وقایع هتاکانه  16آذر

دهد .اگر روزی مانند سال  32مستکبرین

▪ حامد جواهری

نامگذاری میتواند وجود

ملت را پیگیری کند و به اولویتها جهتگیری

اشاره شده یعنی عدالتخواهی ،استکبار ستیزی

برداشته است.

اگر روزی سرمایه داری و چرخ توسعه کمر ملت را

و اگر کسی به آزادی ملت خیانت کرد نیز از پاسخ

سند و مدرک و در مقابل رای مردم ایستادن با

شکست دانشجو در برابر بی عدالتی خواهد بود.
دانشجویان در امان نخواهد ماند.

واقع نماد تغییر به سوی سعادت ملت است ،به

یعنی آمریکا و اسرائیل از آن حمایت کردند .پس

داشت ،در سالهای دیگر نیز ادامه پیدا کرد .در

ضد استکباری هم نیست و بلکه همسو با استکبار

چه عملکردی داشته است؟ آیا

چیزی است که دشمنان قسم خورده ملت ایران

شاید با مروری به آنچه در 16

میتوان گفت که بخشی از جنبش دانشجویی به

به آرمانهایش پایبند بودهاست؟

آذرهای اخیر دانشگاه ،به خصوص
 16آذر  88گذشتهاست بتوان
این عملکرد را مورد
بررسی قرار داد.

جای آنکه در روز دانشجو برای آرمانهایش قدم

بردارد با بی بصیرتی دقیقا بر خالف آنها قدم

گذشته به راه غلط خود ادامه دهد .این جریان
در تالشی شکست خورده بر آن شد تا در روز

دانشجو دست به تظاهرات در صحن دانشگاه

بزند ،اما با حضور سایر دانشجویان ،شورش
دوباره آنها بر علیه آزادی دوامی نیافت .در

آنچه ادعایش را میکرد عمل کرد و راستی خود

مخالف آزادی و استکبارستیزی هستند صاحب

اما تقابل این دو جریان که پیشتر نیز وجود

مطالباتشان همچنان در جهت خالف مصلحت

سالهای بعد از  88نیز برخی که بر علیه آزادی

انشاءاهلل روزی بیاید که همه جنبش

به شورش دست زده بودند ،از راه غلط خود
دست نکشیدند .البته فضا به شکل سال 88

مردی که تسلیم نشد

تشکل شده اند .هر چند تغییراتی کردهاند اما

ملت است.

دانشجویی در برابر استکبار بایستد و برای
عدالت و آزادی قیام کند.

▪ کارشناسی مهندسی پزشکی

 16آذر ،قیام دانشگاه
علیه استکبار

جمهوری

شده بود ،عدهای از

انجمن منحله دانشگاه امیرکبیر

آن را اعتراض به دیکتاتوری و تقلب

صفحه 2

روز دانشجو روز تغییر و مطالبهگری است یا به
برخی روز دانشجو را به معنای استکبارستیزی

(ره) اهانت شد و کسی که دشمنیش

و برخی هم عدالتخواهی .البته همه اینها

در سخنانی به اهانت علیه رهبری

نیز همراه بود ،به تصویر امام خمینی

با قانون پیشتر نیز ثابت شده بود

درستند ولی اینکه اولویت با چیست و کدام یک

پرداخت .اگر بخواهیم عملکرد این

دیگریست .دانشجو به عنوان چشم بیدار جامعه

بررسی قرار دهیم ،باید گفت که

طیف از جنبش دانشجویی را مورد
این حرکت آنها ،با هیچ یک از موارد

ارزش کاغذی که روی آن می نویسد را ندارد .هرکس که تا
کنون به واشنگتن اعتماد کرده است ،از پشت خنجر خورده
های آمریکا از نظر تعداد و رقم به اندازه ای است که بتوان
امریکاراغیرقابلاعتمادترینموجودرویزمینمعرفینمود.
هیچ موجودی به اندازه آمریکا توافقات خود را نقض نکرده
است و مستندات تاریخی آن بی شمار است .از توافقاتی که
درابتدایشکلگیریباقبایلسرخپوستبستهبودگرفتهتا

صنعت فضایی ،قربانی
امیال سیاسی؟
صفحه 4

در جریان این اتفاقات که با شکستن
در با حضور فتنه گران بیرون دانشگاه

درطولتاریخ،واشنگتنقاطعانهاثباتکردهکهحرفهایش

است .احتمال دارد در جایی استثنایی هم باشد ،اما خیانت

اعتراضاتواغتشاشات
ملتهب

برای ده سال دیگر تمدید می کند و بالفاصله اوباما اعالم می
▪ احسان منگلی

اوضاع کشور به دلیل
پس از انتخابات ریاست

عبرت تنها فایده برجام

صفحه 3

سالهای بعد همانهایی که بر خالف ادعایشان

شاید تلگرام به داد
دانشجویان برسد!
نا امنی های اطراف خوابگاه ها و
ضرورت پیگیری مسئولین

صفحه 4

صفحه 2

مرگ تدریجی یک رویا

ندارد .در سال  92که با آغاز به کار دولت یازدهم

در سال  88که

دانشجو را به عنوان تلنگری در نظر گرفت که

وظیفه دارد در هر زمانی مطالبه اصلی و حیاتی

دلبسته به آرمانهای انقالب اسالمی بوده و در

کشور بر جامعه و سایر دانشگاهها

در انتخابات می خواندند دست زدند.

هویت اصلی روز دانشجو را بیان میکند مطلب

بخش دیگری از جنبش دانشجویی که از طرفی

نیز هست .زیرا فتنه  88و ادعای تقلب همان

نداشته است .تقدیر و بزرگداشت هم قرابتی

میدانند ،برخی آن را روز آزادی خواهی میدانند

ایستاد و از حقوق ملت دفاع کرد .با این اوصاف

را ثابت نمود.

به عنوان یکی از تأثیرگذارترین دانشگاههای

بودند در صحن دانشگاه به آنچه که

عبارتی بهتر روز مطالبهگری برای تغییر است.

عدالت همخوانی ندارد .این اعتراضات (میتوانید

 88در دفاع از آزادی ،عدالت و مبارزه با دشمنان

این جریان احساس میکرد میتوان مانند

اما جنبش دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

به عنوان جشن تولد یک شوخی بیش نیست

وظیفه دانشجو را به خودش یادآوری میکند.

عدالت نیز سازگاری ندارد ،زیرا ادعای تقلب بدون

اما در همین دانشگاه بخش دیگری از جنبش

در واقع خواستار وتوی حق مردم شده بودند

صفحه 2

صفحه 4

نبود و دانشگاه آرامتر شده بود اما بهانههای

ساختارشکنان تمامی نداشت و هنوز هم تمامی

بخوانید اغتشاشات) بر خالف وقایع  16آذر 32

دانشجویان که از وابستگان و حامیان

با هویت روز دانشجو ندارد .پس میتوان روز

معنی نپذیرفتن حق رای ملت و احترام به آرای
دقیقا همان دیکتاتوری است .از طرفی دیگر با

در سالهای بعد از
 88نیز برخی که بر
علیه آزادی به شورش
دست زده بودند ،از
راه غلط خود دست
نکشیدند .البته فضا
به شکل سال 88
نبود و دانشگاه آرامتر
شده بود اما بهانههای
ساختارشکنان تمامی
نداشت و هنوز هم
تمامی ندارد.

و جنبش دانشجویی نیز تا کنون چنین تمایلی

و آزادیخواهی سازگار نیست و بلکه در مقابل

عدالت ،مطالبه ای به گستره تاریخ

شورش علیه آزادی در روز دانشجو

مرگ جنبش دانشجویی با ورود
احزاب دانشجویی

پیمانهایش با اعراب و روسیه و امروزهمین برجام خودمان...
درطولتاریخروابطایرانوآمریکاهمکمنیستندمواردی
که آمریکا تعهدات خودش را خیلی راحت زیرپا گذاشته و در
مقابل هیچ کس و هیچ نهاد بین المللی هم پاسخگو نبوده
است .اما در این یادداشت از همه ی این ها می گذریم و فقط
می خواهیم به نقض تعهد اخیر آمریکا در مسئله برجام ( که
تقریبا می شود گفت آخرین میخ آمریکا بر تابوت برجام بود)
بپردازیم.
فارغ از آنکه متن مورد توافق چقدر نقاط مبهم و قیدهای
قابل دور زدن حقوقی دارد که باعث شد در این یک سال بارها
مورد تحریم های جدید قرار بگیریم ولی برجام قانونا دچار
خدشه نشود .وقاحت و بدعهدی آمریکا پس از یک سال از
اجرای برجام به نقطه ای رسیده است که حاال به طور رسمی
مجلس سنای آمریکا یکی از بندهای صریح برجام را نقض
میکند و قانون تحریم ISAرا -که حتی تیم مذاکره کننده

کند از امضای این قانون ابایی ندارد! از ظاهر این حرف برمی
آید که او قصد وتو کردن این مصوبه را ندارد! و اگر وتو هم کند
اتفاق خاصی نمی افتد .طرحی که در مجلس سنا نتوانسته از
دموکرات ها هم یک رای مخالف کسب کند چگونه ممکن
است رای حد نصاب را از کنگره جمهوری خواه کسب نکند؟
این یعنی با این مصوبه که دیگر
فاصله ی زیادی تا قانونی شدن ندارد
همه ی آن بخش های  ISAکه به

حالت تعلیق درآمده بود دوباره اعمال
خواهدشد!

یعنی دوباره از این به بعد سرمایه

گذاری در میادین نفتی ایران تحریم
خواهدشد!

سرمایهگذاریومعاملهدربخش

پاالیشتحریمخواهدشد!

ارائه ی خدمات برای حمل و نقل

نفت خام ایران و سایر محصوالت
پاالیشیتحریمخواهدشد!

سرمایهگذاریومعاملهدربخش

پتروشیمیتحریمخواهدشد!

اینقدر ما و خودتان را به زحمت نیندازید!
حاال که خوب روشن شده است که آمریکا به هیچ
کدام از تعهداتش عمل نکرده ،بلکه طوماری جدیدی از
تحریمهای ضد ایرانی را در لیست مصوبات خود قرار داده
و یکی یکی دارد آنها را به اجرا در میآورد ،این نکته قابل
تامل است که بسیاری از دلسوزان کشور قبل از توافق

آمریکا خیلی واضح و
با قلدری تمام اعالم می
کند تعهدی به پیمانی که
بسته است ندارد .خنده
دارتر از آن این است که
هنوز وجود دارند قلم های
خودفروختهای در این
مملکت که تمام همشان
را بر این گذاشته اند که
بد عهدی های آمریکا را
الپوشانی کنند! و حتی در
اینموردکهخودتیممذاکره
اذعانداردبرجامنقضشده
به دنبال راهی برای تطهیر
آمریکامیگردند!

آمریکا خیلی واضح و با قلدری

تمام اعالم می کند تعهدی به پیمانی که بسته است ندارد.
خنده دارتر ( بخوانید گریه دارتر) از آن این است که هنوز
وجود دارند قلم های خودفروختهای در این مملکت که تمام
همشان را بر این گذاشته اند که بد عهدی های آمریکا را
الپوشانیکنند!وحتیدراینموردکهخودتیممذاکرهاذعان
دارد برجام نقض شده به دنبال راهی برای تطهیر آمریکا می
گردند! فقط همین کم مانده که مسئوالن آمریکایی به این

بعضا بدعهدی آمریکا را به بهانه ای توجیه می کند به نقض

شبه روشنفکر ها پیامی بفرستند و بگویند شما بگویید که

برجام در این مورد اذعان دارد -بدون حتی یک رای مخالف

چه چیز برجام را نقض می کند تا ما همان را تصویب کنیم و

هستهای بارها به دوستان مذاکره

کنندهکشورماننسبتبهبیتعهدی
آمریکا و رویکردهای خصمانهاش

علیه ملت ایران هشدار داده بودند،
اما متآسفانه در آن زمان به سخنان

منتقدان توجهی نشد و حتی بعضا

به سخره گرفته شدند .رهبر معظم
انقالب نیز بارها بر غیر قابل اعتماد

بودن آمریکاییها تذکر دادند .حاال
با گذشت تقریبا یک سال از اجرایی

شدن برجام همه دلسوزیها عینیت
یافته است .اما با تمام هزینه های
سنگینی که بابت این توافق داده
شد ،برجام یک دستاورد بسیار بزرگ
داشت و آن هم این بود که بار دیگر
ثابت کرد بی اعتمادی ملت ایران به

دولت آمریکا یک توهم نیست .برجام برای سیاست مداران
شیفته غرب که بیاعتمادی مردم و نظام به آمریکا را وهم
و دشمن تراشی میدانستند ،تجربه جدیدی به ارمغان آورد
و شاید حاال به دوراندیشی رهبر انقالب ایمان بیاورند .برای
عموم مردم هم یک درس تازه ای بود که به درستی راهی که
سال ها در مبارزه با سلطه آمریکا در پیش گرفته اند مطمئن
بوده است.برجام تمام تالش های روشنفکر های غرب زده در
راستای بزک کردن چهره ی خبیث آمریکا را نقش بر آب
کرد.شایدصدهاکتابوکنفرانسنمیتوانستهمانندبرجام

افکار عمومی را در جهت شناخت ماهیت واقعی آمریکا تا این
اندازه رشد دهد .و این همان چیزی است که رهبر معظم
انقالب در روز های نخست مذاکرات پیش بینی نمودند که :
"باذن اهلل از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم بلکه تجربه
ای در اختیار ملت قرار می گیرد که مثل تجربه تعلیق موقت
غنی سازی در سالهای  82و ، 83ظرفیت فکری و تحلیلی
مردم را باال خواهد برد".

اما اکنون که توخالی بودن همه ی آن وعده ها مشخص

شده الزم است طراحان تحمیل این چنین توافق بی سود و
پرضرر و مدافعان آن پاسخگوی نتیجه ی عملکرد ضعیف و
ناشیانه ی خود باشند .همین چند روز پیش بود که رهبر
معظم انقالب مشکالت برجام را ناشی از عجله در به سرانجام
رساندن آن دانستند .از روشن ترین مصادیق عجله کردن در
مسئله ی برجام میتوان به اصرار دولت بر انجام سریع توافق
در روزهای پایانی مذاکرات و تصویب  20دقیقه ای آن در
مجلس و قانون شکنی آشکار رییس مجلس در عدم اجازه به
نطقموافقانومخالفاناینطرحاشارهکرد.نمایندگانیکهدر
آن ایام حتی یک بار به خودشان زحمت ندادند متن برجام را
بخوانند و در قامت مدافعان برجام برآمدند و زحمت یک ماهه
کمیسیون برجام را در آن 20دقیقه نادیده گرفتند ،امروز باید
پاسخگویخساراتواردهبهکشورباشند.
اکنونشاهدیمکهآفتاببرجامبهزوالرفتهاستوبرجام
بهجایآنکهحاللمشکالتباشدبهیکچالشجدید(البته
چالشی پر از عبرت) برای کشور تبدیل شده است .امروز،
نزدیک به چهار سال از عمر این دولت میگذرد و مردم
منتظر محقق شدن وعدههای دولت در حوزههای مختلف
اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و  ...هستند .آیا دولت راه حل
دیگری برای مشکالت دارد یا اینکه باز هم این راه آزموده
ادامهمییابد؟

مردی که تسلیم نشد
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یادداشت

عدالت ،مطالبه ای به
گستره تاریخ

▪ پیمان حسینی

▪ کارشناسی مهندسی هوافضا
شانزدهم آذر ،روزی است که سه دانشجوی دانشگاه تهران
در اعتراض به دخالت های امریکا و انگلیس در امور ایران و
سفر «ریچارد نیکسون» معاون رییس جمهوری امریکا به
تهران ،همراه دیگر دانشجویان بپاخاستند و سینه خود را آماج
گلوله های رژیم پهلوی قرار دادند تا سندی دیگر از روح میهن
دوستی ،آزادی خواهی واستقالل طلبی فرزندان این مرزوبوم
را برای همیشه در تاریخ ثبت کنند .این روز ،روز دانشجو نام
گرفته است.
بعد از کودتای  28مرداد  ،1332شاه که در پی شکست کودتای
اول مورخ  25مرداد  32از طریق بغداد به رم گریخته بود ،در

▪ محمد مهدی دالور
▪ کارشناسی ارشد مهندسی عمران
خدایش رحمت کند بهشتی مظلوم را که فرمود« :دانشجو موذن جامعه است،
اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود».
آری قطعا من و ت ِو دانشجو چنین وظیفه ای داریم .باید بانگ سر دهیم .بانگ

حی علی خیر العمل ...

حواست هست؟ حواسمان هست؟ حواسمان هست خاموش نمانیم .حواست

 31مرداد به تهران بازگشت و در صدد برآمد تا با کمک اربابان
انگیسی و آمریکایی خود قدرت را بیش از پیش قبضه کند.
از این رو نخست وزیر دولت کودتا سپهبد زاهدی در نامهای
به آیزنهاور رییس جمهور وقت آمریکا ضمن اعالم تالش برای
بهبود وضع بین المللی ایران وتجدید مناسبات سیاسی ایران و
انگلیس ،از آمریکا برای آن چه که «نجات ایران از هرج و مرج
اقتصادی و مالی» مینامید تقاضای کمک فوری کرد.
در شهریور همان سال دولت امریکا

هست صدایت در گلو نماند ...

موافقت خود را با پرداخت مبلغ 4/23

کدام درد جامعه را فریاد کردهای؟ کدام معضل را دیده و صدایی بلند کرده و

میلیون دالر بابت کمکهای فنی ساالنه

برای حلش قدمی برداشته ای؟ کدام فساد را دیده و بی تفاوت نگذشته ای؟
کدام بی عدالتی را چماق کرده و بر سر بیدادگران کوبیده ای؟
اگر امروز جامعه قربانگاه عدالت شده ،اگر امروز هر گوشه و کناری بیدادی نمایان
گر است ،مقصرش من و تو ایم ،آن هنگام که باید موذن جامعه میشدیم و در
کمال تاسف خود غرق در خواب بودیم ...
میدانی اگر عدالتخواهی در گفتارت جایی نداشته باشد ،اگر در رفتارت منعکس
نباشد ،اگر در اهدافت نباشد ،هویتت زیر سوال است؟ اصال خیالتان را راحت
کنم ،عدالتخواهی ،همه ی هویت من ،تو و هر آزاده ای در هر زمان و مکانی
است.
می شنوی؟ هنوز صدای «ان لم تکن لکم دینا فکونوا احرارا  »..بر جریده ی عالم
از فروغ نیفتاده  ...وقتی فرمایش امام امت را که می فرمود «سید الشهدا از همان
روز اول که قیام کردند ،انگیزه شان اقامه عدل بود» ،در کنار صدای جاوادانه ی
بزرگترین قیام کننده علیه جور در گستره تاریخ قرار می دهی ،الجرم خواهی
بود تا هویت خودت را ،هویت همه همراهانت را ،هویت همه آزادگان عالم را در

اعالم و همچنین مبلغ  45میلیون دالر
کمک بالعوض به ایران اعطا کرد.
درک کودتای آمریکایی  28مرداد برای
مردم آزاده و مسلمان ایران سنگین
بود .ایام عزاداری ماه محرم آن سال
(شهریورماه  ، ))1332تهران شاهد
برپایی تظاهرات گسترده ای بود و
تظاهرکنندگان علی رغم دخالت مأموران
شهربانی و واحدهای لشکر نظامی ضد

و خودکامه انجام می گرفت.

وعده ورود قریب الوقوع «دنیس رایت» به عنوان کاردار سفارت

دستگیر کردند و مورد ضرب و شتم و فحش و ناسزا قرار دادند.

با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها در مهرماه ،بر اثر

انگلیس در تهران همراه بود ناآرامیها و تظاهرات پراکندهای

رئیس وقت دانشگاه تهران برای اینکه جلوی ناآرامیها را بگیرد،

خیزش های مردمی و تحرکات دانشجویی ،اوضاع سیاسی رو به

در چند نقطه پایتخت از جمله بازار تهران و دانشگاه تهران به

کل دانشگاه تهران را تعطیل کرد .حضور نظامیان در صحن

وخامت بیشتر نهاد .دانشجویان با راه اندازی تظاهرات ،پخش

وقوع پیوست و در پس آن عدهای از معترضین در دانشگاه و

دانشکده فنی باعث شد که بین نظامیان و دانشجویان ،زد و

اعالمیه و تعطیل کالس های درس ،آشکارا خشم و نفرت خود

بازار دستگیر شدند .همزمان با بروز این ناآرامیها ،روز  17آذر

خورد شود .عدهای از سربازان ،دانشکده فنی را به صورت کامل

را نسبت به دیکتاتوری حاکم ابراز داشتند .اولین

شورش پایتخت همچنان به اعتراضات
خویش ادامه می دادند  .صبح روز عاشورا نیز پالکاردهایی
متضمن شعارهایی دراعتراض به حاکمیت پهلوی دوم،
همچنین شعارنویسی بر در و دیوار شهر بر ضد رژیم مستبد

عدالتخواهی مطالبه ای به گستره ی تاریخ است .از پیامبران و امامان گرفته
ابراهیم نبی تا حضرت خاتم االوصیا ،از طالوت تا روح اهلل خمینی ،از کاوه آهنگر
تا گاندی و فیدل کاسترو ...

تظاهرات به قدری سنگین بود که کودتاچیان

و عدالت در الفبای انقالب نباشد ،چگونه می تواند خیزشی به این وسعت در دل
های مردم ایجاد کند .اصال اگر حرکتی در بستر بی تفاوتی نسبت به مفهموم

انقالب اسالمی یعنی ایجاد بستری برای برپایی عدل  ...مطالبه ای از جنس
مردم ،مطالبه ای از جنس دین ،مطالبه ای از جنس آزادی و آزادگی.
چه شده است که برخی تصور میکنند سوار بر موج بی عدالتی میتوانند نانی
از سفره این خیزش مردمی لقمه کنند .مردم به یاری حضرت حق این دست
ها را قطع میکنند.
هیچ کس نباید به خود اجازه بدهد حتی نگاهی چپ به صاحبان انقالب کند.
پابرهنگان و مستضعفینی که حیات انقالب به نفس آنان بسته است.
آ اای دانشجو ،آا اای موذن جامعه ،آا اای صدای رسای ملت ،آ اای حنجره ی
نا گرفته  ...اگر راه نفس پابرهنه ای تنگ می شود نباید بی تفاوت باشی،
نباید بشوی همچون آن بی همه چیزی که حتی در پس داد و قالش برای
عدالتخواهی به دنبال بهره برداری سیاسی است ،نباید مبارزه ی با فساد را
سیاسی انگار کنی ،نباید در برابر فساد سکوت کنی ،نباید ...
در شرایطی که کمتر کسی در مواجهه ی با فساد صداقت به خرج میدهد،
در شرایطی که عدالت در همه ی مراتبش به مسلخ سیاسی کاری کشیده می
شود ،در شرایطی که همه ی اظهار فضل ها نهایتا شده در مجازستان و در قالب
عکس و هشتگ و کمپین و هزار و یک کوفت و زهرمار دیگر ،در شرایطی که
هر کس کاله خودش را بچسبد تا باد نبرد ،در شرایطی که هر کس به فکر نان
سفره ی خود است ،اگر صدای من و ت ِو دانشجوی آزاده ی آزاد در گلو ماند و
پژواکش گستره ی عالم را نگرفت ،چیزی نمیماند اال یک کالم :وای به روزی

که بگندد نمک !

بولیوی گریست .همه انقالبیون از رفتن فیدل90ساله ناراحت

وارد معرکه شدند و طاق بازار را بر سر بازاریان

شدند .او تنها یک انقالبی نبود .او برای بسیاری از ملتها نماد

خراب کردند و دکانهای آنان را به وسیله مزدوران

مبارزهبرایاستقاللبود.

خود غارت کردند .همان روز دانشجویان به برپایی
تظاهرات آرام در محیط دانشگاه مبادرت کردند.

فیدلکوبا

متعاقب آن ،فرمانداری نظامی سراسیمه و وحشت

چه:قایقداریم؟

زده چند افسر را به همراه چند دستگاه کامیون پر

فیدل:نه

از سربازان تفنگدار به سوی دانشگاه گسیل داشت.

چه :پول داریم؟

سربازان مسلح در جای جای دانشگاه تهران موضع

فیدل:فعالنه!

گرفتند و همه جا را زیر نظر قرار دادند .دراین روز
برای ورود نیکسون معاون رییس جمهور امریکا به تهران تعیین

محاصره کرده بودند تا کسی از میدان نگریزد .هنگامی که

محیط دانشگاه مبادرت به

و اعالم شد.

دانشجویان در حال خروج از دانشکده بودند به یکباره با یورش

دستگیری شماری از دانشجویان

نیکسون در واقع به ایران میآمد تا تا نتیجه سرمایه گذاری

سربازان مسلح و حمله آنان با سرنیزه مواجه شدند که بر اثر آن

به اتهام اخالل در امنیت عمومی

بیست و یک میلیون دالری را که سازمان جاسوسی آمریکا،

عده ای از دانشجویان مجروح گردیدند .برخی دانشجویان در

و برهم زدن نظم ،نمودند.آنچه

سیا ،در راه کودتا و سرنگونی دولت مردمی مصدق هزینه کرده

واکنش به این اقدام سبعانه نیروی نظامی ،به شعار دادن روی

روز شانزدهم مهرماه روی داد،

بود ،از نزدیک مشاهده کرده و نتایج تحوالت اخیر را که به

آوردند .رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت

نخستین واکنش همه جانبه

تعبیر آیزنهاور «پیروزی سیاسی امیدبخشی را در ایران نصیب

فرار نداشتند به کلی غافل گیر شدند و در همان لحظه اول عده

دانشگاه و دانشگاهیان (استاد و

قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی نموده است» ببیند.

زیادی هدف گلوله قرار گرفتند .مصطفی بزرگ نیا به ضرب سه

دانشجو) در برابر دولت کودتا بود.

دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که هنگام ورود

گلوله از پا درآمد .مهندس مهدی شریعت رضوی که ابتدا هدف

در  16آبان سال  32دولت کودتا

نیکسون ،نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا و استکبار

قرار گرفته به سختی مجروح شده بود بر زمین میخزید و ناله

به رغم آگاهی از حاکمبودن

جهانی نشان دهند.

میکرد ،و دوباره هدف گلوله قرار گرفت .احمد قندچی حتی

احساسات ضد انگلیسی بر افکار

رژیم دراقدامی کم سابقه ،نیروهای لشکر دو زرهی را به دانشگاه

یک قدم هم به عقب برنداشته و در جای اولیه خود ایستاده بود

عمومی ،برای تجدید روابط

اعزام کرد .صبح شانزده آذر ،دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه

و از گلوله باران اول مصون مانده یکی از جانیان گارد شاهنشاهی

ایران و انگلستان که در جریان

با درک و شم سیاسی خود هوشیارانه سعی داشتند کمترین

با رگبار مسلسل سینه او را شکافت.

ملی سازی نفت قطع شده بود،

بهانه ای به دست بهانه جویان ندهند اما جو کام ًال ملتهب بود.

بدین گونه سه آذرخش دالور به نامهای شریعت رضوی،

مخفیانه شروع به مذاکرات کرد و در  14آذر  32تصمیم دو

ساعت اول بدون حادثه مهمی گذشت و چون بهانهای به دست

قندچی و بزرگنیا سینه شب را میشکافند و جاودانه تاریخ

دولت را مبنی بر «مبادله بدون تأخیر سفیر» اعالم داشت .

جالدان نیامد به داخل دانشکدهها هجوم میآورند؛ از پزشکی،

ایران زمین میشوند.

از همان روز اعالم رسمی تجدید روابط ایران و انگلیس که با

داروسازی ،حقوق و علوم سیاسی عده زیادی و حتی استادان را

چه:سربازداریم؟
فیدل 30:نفر.ولیبیشترمیشن
فکرمیکنیمندیوونهام؟
چه:یهکمی!
فیدل:خوبه!یکمدیوونگیچیزخوبیه!1
اینبخشیازگفتوگوی 2محورانقالب
کوبادریکمیهمانینسبتاًمرفهگونهدر
مکزیکو سیتی است .زمانی که داشتند
برایآغازانقالبتصمیمگیریمیکردند.
نه فیدل و نه چه هیچکدام خودشان از
طبقهضعیفنبودند.خانوادهفیدلکام ً
ال
ثروتمند بودند .او هیچگاه خوشحال
نبود که پسر یک زمیندار است و در
مصاحبهای در سال  1992میالدی این
موضوع را بیان کرد و با جرات گفت که

داده است .فیدل اما از همان روزهای اول دانشجویی روحیه ضد
امپریالیستی داشت .در همان روزهای جوانی که در دانشگاه
هاوانادرسمیخواندتالشناموفقیبرایسرنگونکردندولت

▪ علیرضا فاطمی

▪ کارشناسی مهندسی عمران

مناسـبات می مانـد و نمیتواند حرکت رو به جلویـی انجام دهد.

مـی زند و با افتخار خود را وابسـته به حزبی خاص مـی داند و اگر

البتـه نمیتوان براین دانشـجو خرده گرفت زیـرا خود کم بینی و

برآینـد اقدامـات آن را بررسـی کنی به بیـش از یک یا دو مطالبه

دانشـجویی که آزاد باشـد صدایـی آزادانه هم خواهد داشـت

وجـود روحیـه ما نمـی توانیم باعث رخنه این تفکـر در ذهن این

نخ نما شده بیشتر نمیرسی را میتوان جنبش دانشجویی نامید؟

و خواهد توانسـت آزادانه فریاد بزند ،فریاد بزند در مقابل فسـادها

دسـت از دانشـجویان شـده است لذا سـعی میکنند خال خود را

یا همان اسـت کـه رهبـری فرمودند؟

و عـدم رسـیدگی به آن ،فریاد بزنـد در برابر نقاط ابهام فـراوان در

جمهوری دومینکن داشت .مرد انقالب اما تاز اول راه بود .سال
1953اولیناقداممسلحانهاشعلیهحکومتدیکتاتوریباتیستا

قصـه از آنجایی شـروع میشـود که عـده ای از دانشـجویان

با چسباندن خود به این و آن پرکنند .در حالیکه این عمل کامال

بایـد ایـن نکتـه را دانسـت که تا وقتی تشـکل دانشـجویی

این سـرزمین عروسـک خیمه شـب بازی احزابی می شـوند که

با رسـالت دانشـجو منافات دارد.زیرا دانشجو تا زمانی که دانشجو

وابسـته به یک حزب می تواند فعال باشـد که خود آن حزب در

فریـاد بزنـد در برابر خروج از مسـیر اصلی و هویـت واقعی انقالب

به دنبال تثبیت ماهیت ،قدرت گرفتن ،یا از دسـت ندادن قدرت

اسـت زیـر چتـر هیـچ احدالناسـی

جامعـه به قدرت جدی دسـت نیافته

اسـالمی ،فریـاد بزند در برابر شـکاف طبقاتی ،فریاد بزنـد در برابر

هستند و زمانی با کف و سوت همین دانشجویان و بزرگ کردن

نیسـت (مگر آنکـه راهنمای حقیقت

باشـد و در نقـش منتقد عمل کند اما

سـرمایه داری ،و فریاد بزند در برابر کاخ نشـینانی که بر روی خون

خـود در فضای نخبگانی به امیال خود دسـت می یابنـد و بعد از

و عدالت باشـد) و با این کار اسـتقالل

بالفاصلـه بعـد از اینکه این احـزاب به

ایـن مـردم خانـه های خـود را بنا کردند و داعیه شـان هـم برای

آن دیگر دانشجو می ماند و حوضش که در انتظار وقتی کوچک

فکـری و عملـی خـود را از دسـت

قـدرت خود دسـت یافتند دیگـر این

این انقالب از همه بیشـتر اسـت.

از جنـاب دکتر اسـت تا بتواند مطالبـات حداقلی خود را پیگیری

مـی دهـد .تشـکلی کـه رسـما خود

کند.

را وابسـته بـه طیف سیاسـی خاصی
محیـط و فضای دانشـجویی فرصتی بـرای تمرین مطالبه

معرفـی میکند ،بی شـک به جنبش

آرمان های انسـانی و آزادیخواهی اسـت اما عـده ای با جهل خود

دانشـجویی آسـیب وارد خواهد کرد.

سعی دارند آن را به پیاده نظامی تبدیل کنند تا بتوانند در مواقع

سـال  94بـود کـه رهبـر انقالب

مختلـف بـه خوبی از آن بهره کشـی نمایند و در جهت رسـیدن

می به تشکل های یکبار مصرف
اسـالمی

بـه امیـال خـود از آن اسـتفاده کننـد و در نهایت هم بـا یکی دو

دانشـجویی اشـاره نمودنـد کـه برای

سـخنرانی در دانشـگاه ،حقشان را نسـبت به آنان ادا کنند.

اهدافـی خاص تشـکیل شـده اسـت

دانشـجویی کـه بـرای فـالن حـزب و فالن آقا سـینه سـپر

باید این نکته را دانسـت که تا وقتی
تشـکل دانشـجویی وابسـته بـه یک
حزب می تواند فعال باشـد کـه خود آن
حـزب در جامعه به قدرت جدی دسـت
نیافته باشـد و در نقش منتقد عمل کند
امـا بالفاصله بعد از اینکه ایـن احزاب به
قدرت خـود دسـت یافتند دیگـر این
تشـکل های دانشـجویی تـوان حرف
زدن نداشـته و بایـد از عملکـرد حزب
متبوع دفاع کنند تا پیشـینه چندساله
اشان خدشـه دار نشود.

و مـورد سـو اسـتفاده عـده ای خاص

تشـکل های دانشـجویی تـوان حرف

دانشـگاه های ما باید سیاسی باشند و بالطبع دانشجویان ما

زدن نداشـته و بایـد از عملکـرد حزب

نیز باید سیاسی باشند و سیاسی بمانند و در عرصه های سیاسی

متبوع دفاع کنند تا پیشینه چندساله

فعـال حضـور پیدا کنند .دانشـجو در ایـن دوره کوتـاه باید نقش

اشان خدشـه دار نشود.

خود را با حضور در عرصه های سیاسـی و اجتماعی پررنگ کند

هویـت دانشـجو یـک هویـت

و در کنـار امـر تحصیـل از مسـائل و رخدادهـای جامعه مطلع و

ارتباطـی اسـت و بایـد از آن حـرف

آگاه باشد .اما فعالیت و کار تشکیالت حزبی با محیط دانشگاهی

جامعـه در بیایـد اما وقتـی این هویت

سازگاری ندارد و باید این فعالیت ها از درون دانشگاه خارج شود و

بـه یـک هویـت حزبـی تبدیل شـد

باید دانسـت انجام این کار به دانشگاه و محیط دانشگاهی آسیب

دیگـر ارتبـاط خـود را با زادگاهـش از

جـدی وارد خواهـد نمود زیرا عـالوه بر بی فایده بـودن آن هزینه

مـی کنـد و وقـت و عمـر خـود را در این راه صـرف میکند دیگر

قرار می گیرد؛ به راسـتی تشـکل دانشـجویی ای که فقط در ایام

دسـت داده و به قدرت های سیاسـی نزدیک میشـود و میتوان

نمیتوانـد آزادانـه به موضوعات نگاه کند و همـواره در بند همین

انتخابـات دادش زمیـن و زمـان را پر می کند و حـرف های زیبا

بـه قطعیت گفت که هیـچ دردی از جامعـه را دوا نمیکند؛ بلکه

های زیادی را نیز بر جنبش دانشـجویی وارد خواهد سـاخت.

فیدل در مکزیک با جوان موتور سواری به نام ارنستو آشنا شد.

و هم آتش زیر خاکستر انقالب در دیگر کشورهای آمریکای

هموارهیارایراندرمجامعجهانیبودهاست.طرفدوماینرابطه

پزشکیکهباموتورسیکلتشتمامآمریکایالتینراگشتهبود

التین را مشاهده میکردند ،تصمیم گرفتند ریشه انقالب را در

هم قوت مشابهی دارد .امام خمینی(ره) در پاسخ پیام تبریک

و فقر و ناآگاهی مردم سخت او را رنجانده بود« .چه ارنستو گوارا»

همان هاوانا بزنند 17.آوریل 1961صدها چریک آموزش دیده

فیدل برای پیروزی طبس مینوسید « :تلگراف پشتیباني آن

تصمیمگرفتهبودبهجایلباسسفیدطبابت،لباسسبزمبارزه

باحمایتلجستیکینیرویدریاییایاالتمتحدهبهکوباحمله

حضرتازانقالبعظیمملتشریفایرانواصلگردید.ازاظهار

بپوشد.اومعتقدبودامپریالیسمراهیجزمبارزهمسلحانهبرای

بردند تا کار انقالب فیدل را یکسره کنند .عملیات آمریکایی اما

همدردي و حمایتي که در این موقع حساس از ملت مظلوم و

جنگ دانشجو ،جهاد در
راه علم

مردمستمدیدهباقینگذاشتهاست.

رنجدیدۀ ما نمودهاید متشکرم . .ما به یاري خدا تا

«فیدلمعتقدبوداگربرویمبهکوبامیرسیم.اگربهکوبابرسیم

نابوديکاملدشمناناسالموملتهايمستضعف

میجنگیم و اگر بجنگیم پیروز میشویم 2».او همین کار را

جهاندربرابرآنان،وبهخصوصدرمقابلآمریکاي

هم میکند و همراه 82نفر با یک قایق خراب راهی میشود.

جهانخوار،ایستادگيخواهیمکرد».

البته فقط 12نفر از آنها زنده به کوبا میرسند .فیدل اما موفق

تصویریکهماازکوبایامروزداریم،کشوریفقیر،

میشود طی  2سال جنگ باتیستا را شکست دهد و اولین

عقب افتاده با ماشینهای قدیمی است .همان

▪ محسن اکبر زاده

کشورسوسیالیستیرادرآمریکایالتینپایهگذاریکند.

تصویری که همه مردم دنیا از همه کشورهای

▪کارشناسیمهندسیشیمی

مخالفآمریکادارند.باوجودتکنولوژیهایبزرگ

فیدلآمریکا

ارتباطیهنوزهمهکشورهایجهانهمدیگررااز

در سالهایی که اقتصاد ،سیاست داخلی ،چالشهای خارجی

کانالرسانههایجریاناصلیمیشناسند.

و مبارزات مردمی ایران در نفت و مصر در کانال سوئز خالصه

اینکه کوبای امروز چه وضعیتی دارد یا مردمش

شده بود ،همه چیز کوباییها صنایع شکرشان بود .سالها بود

چه دیدگاهی درباره سالها حکومت کاسترو بر

کهاینصنعتزیرسلطهآمریکاییهاقرارداشت.آنهاشکررابه

کشورشاندارندچیزینیستکهبتوانبهراحتی

قیمتداخلکوباکهتفاوتزیادیبا

از کیلومترها این طرفتر راجع به آن نظر داد .آن

واژه ی جهاد از ریشه ((ج  -ه  -د)) به معنی کوشش ،مبارزه

و فعالیت است .بر خالف تصور عموم جهاد تنها به معنای جنگ

نیست بلکه در اصل به معنی کوشش و مبارزه در عرصه ها
مختلف است .رهبر انقالب درباره جهاد میفرمایند  (( :جهاد

یعنی تالش بیوقفه ،همراه با خطرپذیری  -در حد معقول

البته  -و پیشرفت و امید به آینده)).

در هر دوره و با توجه به شرایط روز زمینه های جهاد

قیمتجهانیآنداشتمیخریدند.

 48ساعت بیشتر دوام نیاورد و نیروهای فیدل و چه تواستند

هم در شرایطی که با وجود روابط خوب سیاسی ما حتی یک

طبیعی بود که حکومت انقالبی

مهاجمان را شکست دهند و نزدیک به  1200نفر از آنها را به

خبرنگار ایرانی هم در هاوانا نداریم .اوباما چند ماه پیش اولین

متفاوت است .در بعضی از دوره ها وجود دشمنان خارجی باعث

فیدل امتیازات ویژه آمریکاییها را

اسارت درآورند .پس از این ماجرا پایه حکومت فیدل در کوبا

رئیس جمهور آمریکا شد که پس از سقوط دیکتاتوری باتیستا

مواقع هم جهاد در راستای سازندگی است و جنبه ی عمرانی

قطع کند .یانکیها هم دولت نوپای

محکم شد و تا سال 2008بر این کشور حکم راند.

پا به هاوانا گذاشت اما برخالف انتظارش کسی از حضور او ذوق

کوبا را تحریم کردند .فیدل که با

مشکل اقتصادی روبهرو شده بود فیدلایران

زدهنشد.برادرکاستروهماجازهندادرئیسجمهورآمریکادست
رویگردنشبیاندازد.همهاینهانشان میدهدکوباییهاپساز

قرارداد بزرگ فروش شکر با شوروی

در بخشي از کتاب «از هراره تا تهران» به مالقات مقام معظم

 58سالحکومتفیدلعالقهایبهآمریکاندارند.

بست .قراردادی که رسماً او را به

رهبري و فیدل کاسترو پرداخته شده و آمده است« :کاسترو با

سخن گفتن از انقالبیون بزرگ برای ملت ایران سخت است.

ارودگاهچپهابرد.

یونیفورم مرتب نظامی ،درجهها و دکمههای طالیی به ِ
سمت

تاریخ ایران پر است از «چه»ها و «کاسترو»ها .ایدئولوژی و روش

هرچند رابطه فیدل با حزب

بلاتاقمالقات،بههمدیگرمیرسند.
آقایخامنهایمیآید.درمقا ِ

مبارزاتیآنهاهمهیچگاهالگویحرکتانقالبیمردمایراننبوده

کمونیست کوبا پیش از پیروزی

کاسترو میخواهد دست بدهد ،اما با تعجب میبیند که آقای

است اما هیچکدام از اینها دلیل نمیشود که کاسترو و چه را از

انقالب شروع شده بود اما او یک

خامنهای به جای دست راست ،دست چپ را جلو آوردهاند.

قهرمانان بزرگ آزادی ملتهای ستم دیده ندانیم .به هر حال

کمونیستتمامعیارنبودحتینیکسونهمپسازدیداریکهبا

کاسترو با دست چپ دست میدهد و در حالیکه هنوز دست

کاسترودرظرفزمانومکانخودشکاریبینظیربرایتاریخ

کاستروداشتتاییدکردهبودکهرهبرانقالبکوبایککمونیست

آقای خامنهای را در دست دارد ،سؤال میکند :علت اینکه شما

بشریتکردهاست.کسیچهمیداندشایداگرحصارهایآهنین

نیست .فیدل در اولین نطق سازمان مللیاش در عین حالی که

با دست چپ دست دادید چیست؟ آقای خامنهای دست

تفکرکمونیستیشوروینبوداینفرزندانانقالبیجهان(تعبیر

نسبتبهبلوکشرقهمدلینشانمیدهددربرابرکمونیست

راستشان را کمی باال میآورند ،به آن نگاه میکنند و میگویند:

امامخمینی(ره)درنامهبهگورباچف)راهدیگریمیپیمودند.

خواندهشدنازسویایاالتمتحدهمقاومتمیکرد.کاسترواما

اینازضایعاتانقالباست!کاستروکهمتوجهماجراشده،دست

دیگربهتنهایینمیتوانستمقابلآمریکاییهابایستد.سالحو

چپآقایخامنهایرابهنشانهمحبتفشارمیدهدوباافتخاری

شده جهاد به صورت جنگ و مبارزه با دشمن در آید .بعضی

دارد؛ مثال بعد از حوادث طبیعی مانند زلزله .امروزه هم یکی از
بزرگ ترین چالش هایی که کشور با آن دست و پنجه نرم می

کند مشکالت اقتصادی است .این مشکالت از دالیل مختلفی

سرچشمه می گیرند .یکی از دالیل وابسته بودن اقتصاد به نفت
است .راه حل این مشکل هم تولید علم و پیشرفت صنعت و
در نتیجه افزایش صادرات است .امروزه هم با توجه به پیشرفت

های چشمگیر دنیا در زمینه تولید علم و نیاز روزافزون کشور

برای دستیابی به علم روز دنیا ،چاره ای جز جهاد در راه علم
برای جبران فاصله ی به وجود آمده نیست .آنچنان که مقام
معظم رهبری می فرمایند  (( :از حدود ده سال ،دوازده سال

علمی جدید و رو به گسترشی در کشور آغاز
پیش یک حرکت
ِ
شد و این حرکت ادامه پیدا کرد و رو به تزاید گذاشت .یعنی
من اینجور میبینم و میفهمم که حرکت تولید علم و نگاه
مجاهدتآمیز به کار علمی و تالش علمی در کشور که از همان

حدود ده دوازده سال قبل آغاز شده است تا امروز ،نه فقط
متوقف نشده است ،بلکه رو به عمق و توسعه پیش رفته .تقریبا

میشود گفت که در همهی زمینههای علمی هم این حرکت

وجود داشته است  -در بعضی کمتر ،و در بعضی بیشتر  -این
همان چیزی است که ما دنبالش بودیم؛ این همان مجاهدت

شاید تلگرام به داد دانشجویان برسد!

بـاری اسـت مضاعـف بـر دوش جامعـه.

عملکـرد بعضی از دسـتگاه ها ،فریاد بزنـد در برایر بـی عدالتی و

بهمکزیکتبعیدشد.

آمریکاییها هم که از طرفی ناراحت از دست رفتن کوبا بودند

کاستروبارهامقاومتملتایرانراستود.کوبادر 38سالگذشته

هرچند رابطه فیدل با
حزب کمونیست کوبا
پیش از پیروزی انقالب
شروع شده بود اما او
یک کمونیست تمام
عیار نبود حتی نیکسون
هم پس از دیداری که
با کاسترو داشت تایید
کرده بود که رهبر انقالب
کوبا یک کمونیست
نیست .

پسر فردی است که دهقانان را مورد سوءاستفاده و استثمار قرار

دانشجو پیاده نظام احزاب نیست

اصال چرا راه دور برویم ،نگاهی کنیم به همین انقالب اسالمی خودمان .اگر عدل

از درد جامعه به میان نیاورد ،مضمحل می شود.

نمیتوانست صدای او را نشوند .کوبا گریست ،ونزوئال گریست،

مرگ جنبش دانشجویی با ورود احزاب دانشجویی

تا تحرکات متاخرین  ...از آغاز تا منتهای بشریت ،از نوح و موسی و عیسی و

عمیقی چون عدالت شکل بگیرد محکوم به شکست است .اگر خیزشی حرفی

نیامده بود اما انقالبی زیست و انقالبی مرد .هیچ کجای دنیا

به طرفداری از تظاهرکنندگان اعتصاب کردند.

مسیر عدالتخواهی تصویر و تصور کنی.

فیدل پر کشید و رفت .با همان سیگار برگ دوست داشتنی و
افکار او نکاسته بود .فیدل هرچند در خانوادهای انقالبی به دنیا

تاریخ  16مهر  1332اتفاق افتاد؛ دانشگاه و بازار

هنگامی که دانشجویان
در حال خروج از دانشکده
بودند به یکباره با یورش
سربازان مسلح و حمله آنان
با سرنیزه مواجه شدند که بر
اثر آن عده ای از دانشجویان
مجروح گردیدند .برخی
دانشجویان در واکنش به این
اقدام سبعانه نیروی نظامی،
به شعار دادن روی آوردند .
رگبار گلوله باریدن گرفت.

▪کارشناسیمهندسینفت

ابهتانقالبی.حتیپیکرنحیفسالهایاخیرازصالبترفتارو

تظاهرات یک پارچه مردم علیه رژیم کودتا در روز

نیروهای نظامی دست به اقدام کم سابقه ای زده و در داخل

▪حسینرضایی

راانجامداد.فیدلاینبارهمموفقیتینداشتوپسازدستگیری

کمکهایاقتصادیشورویالزمهمبارزهفیدلباامپریالیسمبود.

همراهباشرممیگوید:اینضایعاتتاریخیوجاودانهاست».

شماره 89
صفحه3

نا امنی های اطراف خوابگاه ها و ضرورت پیگیری مسئولین

▪ حسین بانکی

▪ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
در هقتههای گذشته منتشر شدن خبری مبنی بر
سرقت وسایل همراه یکی از دانشجویان خوابگاهی در

قشر دانشجو و دانشگاهی کشور.

دانشجویانی که در مقاطع مختلف و با توجه به نیاز های روز

کشور ،بی دریغ و مجاهدانه به یاری کشور و مردم آمده اند .آن

توسطسارقانناشناسنیزکشیدهاست.

برای حفظ هرچه بیشتر امنیت این محدوده بویژه در

ایننکتهنیزضروریمینمایدکهدرزیرپوستزندگی

دانشجویان در اغلب موارد موضوع سرقت را از طریق

ساعاتشب،درخواستازشهرداریبراینصبتیرهای

بظاهر عادی دانشجویان در دانشگاه ،بویژه دانشجویان

کالنتریها پیگیری میکنند اما طبق گفته آنان در

چراغ برق بیشتر در این محدوده برای ایجاد روشنایی

خوابگاهی ،اتفاقات و مشکالت بسیاری در جریان

بیشتر موارد ،بدلیل دوندگیهای بیش از حد در ادارات

بیشتر و در دید بودن محدوده،

ودادسراهاوبینتیجهبودن

نصب دوربینهای مداربسته و

دیگری که همت دانشجویان را نمایان می کند صنعت هسته

عالمتدوربینمداربستهتوسط

انتقال علم و تجربیات خود به ایران نبود ،دانشجویان بودند

سرقت قرار گرفته است ،بخواهد

تا مستندات پیگیری قضایی خود مسروقهخریداریکنند!

همچنین نصب چندین تابلو یا
دانشگاهدراینمحدوده،ازجمله

شد  ،با ورود دانشجویان و همت و پشتکار آن ها ،ایران به یکی

به آن قله از موفقیت رساندند که دیگر دشمن توان دیدن آن

اقدامات پیشگیرانهای است که

را نداشت....

میتواند انجام شود .بهتر است
طی چند سال گذشته وسایلشان مورد سرقت قرار

(بررسی این وقایع و مشکالت و بیخبری مسئولین

بیرون از دانشگاه بصورت مستند بهنظرمیرسددانشگاهباید

سال است دانشجوی دانشگاه امیرکبیر انجام شود ،ضمن آنکه آماری از بعنوان شخص حقوقی به
است هر سال خبر چندین مورد
موضوع ورود پیدا کرده

گرفتهاست،بخواهدتامستنداتپیگیریقضاییخود

دانشگاه خود یک مثنوی هفتدفتر است که مجال

رابهمعاونتنیزتحویلدهندتامکاتباتدانشگاهبامراکز

دیگریمی-طلبد).اینروزهاشایدبهمددانتشاراخبار

مسئول بیرون از دانشگاه بصورت مستند انجام شود،

در شبکههای اجتماعی بتوان برخی از این مشکالت را

و اقدامات پیشگیرانه را

ضمن آنکه آماری از تعداد وقایع مشابه در سالهای

مطرح کرد تا بلکه عزمی در جهت حل آنها جزم شود!

در این راستا آغاز کند.

اخیربدستآید.

اخیر بدست آید.

یا آن جا که در کشور در زمینه ی صنایع دفاعی احساس نیاز

که با خود باوری و پشتکار صنعت نوپای هسته ای را از صفر

حمله سارقان قرار میگیرند و وسایل را به معاونت نیز تحویل دهند تا باتوجهبهتکراروقایعمشابه
همراهشاناعمازتلفنهمراه،لپتاپو...
در طول سالهای گذشته،

تعداد وقایع مشابه در سالهای

بود  ،دانشجویان با حضور به موقع خود به یاری کشور شتافتند.

ای است .آن جا که هیچ کشوری حاضر به همکاری با ما و

معاونت دانشجویی طی اطالعیهای از دانشجویانی که

مکاتبات دانشگاه با مراکز مسئول

جا که میدان جهاد و مبارزه پشت خاکریز های شلمچه و مهران

از قدرتمند ترین کشور ها در بخش دفاعی شد .از نمونه های

استکهمسئولیندانشگاهاغلبازآنبیخبرهستند

میشنود.درسالهایگذشتهگاهیکار

علمی که مد نظر است محقق نمی شود مگر با اراده و پشتکار

به درگیری فیزیکی و مجروح شدن دانشجو با چاقو

البتهایناولینبارنیستکهدانشجویان چند سال گذشته وسایلشان مورد میدهند تلفن همراه یا
خوابگاهیساکندرخوابگاههایشهدا،
لپتاپدیگریبجایوسیله

سرقت در این محدوده را از دانشجویان

سربازان عرصه ی جهاد علمی دانشجویان هستند .جهاد

نامهنگاریهایاداریباکالنتریهاینزدیکدانشگاهها

اطالعیهای از دانشجویانی که طی

به سرقت میرود .نگارنده که حدود پنج

الزم بود)).

فارغ از موضوع مورد بحث این نوشته ،در اینجا اشاره به

محدوده پل حافظ تا دانشگاه در یکی بهتر است معاونت دانشجویی طی کار ،از پیگیری موضوع
از شبکههای اجتماعی خبرساز شد.
منصرفمیشوندوترجیح

عصاریوکبکانیاندراینمحدودهمورد

علمی است که برای نظام جمهوری اسالمی و برای کشور ما

امید است که امروز هم دانشجویان عرصه ی جهاد علمی

را همچون سالیان گذشته و با اراده ای محکم تر از قبل ادامه

دهند .مشکالت و موانع موجود در این مسیر بی شمارند و با
کمال تاسف روز به روز به جای کاهش در حال افزایش اند.

با وجود انبوه مشکالت دانشجویان اثبات کرده اند که محکم

تر از قبل اند و با توکل بر خدا و تاسی از شهیدان راه علم  ،این

بار هم سرافراز تر از سابق از میدان جهاد بیرون آمده و جایگاه
علمی ایران را به آن جا که شایسته ی نام ایران است برسانند.

