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علی ربیعی
سال گذشــته ما چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
را برگزار کردیم .امســال اما با یک چهلمین سالگرد
متفاوت مواجه هســتیم :چهلمین سالگرد تأسیس
حاکمیت قانون« .عارفان در دمــی دو عید کنند».
یک عید برای به گور ســپرده شــدن نظــم کهن و
ناسازگار با حق تعیین سرنوشت و آزادی واستقالل
وحقوق شهروندی .عید دیگر برای آمدن نظم نوین.
سال پیش ما چهلمین ســالگرد بهگور سپردن نظام
دیکتاتوری را پشت سر گذاشــتیم و امسال باید به
اســتقبال چهلمین ســالگرد آمدن آزادی و قانون و
حقوق شهروندی برویم .باید ســعی کنیم با الهام از
الگوی درخشان «همه باهم» که منجر به تولد قانون
اساسی و مجلس شورای اســامی شد ،یک بار دیگر
همه باهم شویم و همه سالیق و گرایشهای ملت را
در همه مراحل انتخاباتی لحاظ کنیم.
هرچه زخمها و مصائبی که در آبان دچار آن شــدیم
عمیق باشــد بایــد جمهوریتمان را عمــق تازهای
ببخشــیم و پلی از حقوق شــهروندی بزنیم برفراز
همه دردهایــی که ناخواســته در آبان ایجاد شــد
و شــکافهایی که تحریمگران و ایادی رســانهای
تحریمها ظالمانه ســعی در حفاری آن دارند .سخن
گفتن از عید آن هم در معنای مضاعف آن ،این روزها
دشــوار مینماید .درهمان اوان زخم آبان ،از جنگ
و جدال روایتی ســخن گفتم که میتواند در پیامد
نسنجیده خود این زخم را تازه نگه دارد و....
ادامه در صفحه2

حاشیه های  16آذر در دانشگاه های مختلف
مراسم روز دانشجوی امســال در حالی برگزار
شــد که پیش از این بســیاری از دانشگاهیان
دغدغههــای را به دلیــل بازداشــت برخی از
دانشجویان داشتند که البته پیش از سخنرانی
رییس قوه قضایه در دانشــگاه تهــران ،اعالم
شد که تنها بازداشــتی دانشجویان در حوادث
اخیر نیز امروز آزاد شده است.همچنین رییس
جمهور نیز بر خالف رسم هر ساله خود ،امسال
در روز دانشجو در هیچ یک ازدانشگاهها حاضر
نشد و سخنرانی نداشت.
بــه گــزارش اقتصادســرآمد ،دیــروز پس از
گذشت  ۶۶ســال بعد از واقعه  ۱۶آذر ،۱۳۳۲
دانشگاههای کشور به مناسبت "روز دانشجو"
برنامههای متفاوتی به طور رسمی و غیر رسمی
تدارک دیدند.
دانشــجویان دانشــگاههای کشــور امروز به
مناســبت "روز دانشــجو" برنامههای عمومی
رســمی و بعضاً غیر رسمی را شــاهد بودند ،به
طــوری کــه در برخی دانشــگاهها عــاوه بر
برنامههــای از قبــل پیشبینی شــده ،برخی
دانشجویان اقدام به برگزاری تجمعاتی کردند
که البتــه بدون حاشــیه خاصی نیز بــه اتمام
رسیدند.
مراسم روز دانشجو در دانشــگاه علم و صنعت
امروز به صورت رسمی با حضور رئیس و اعضای
هیات رئیســه دانشــگاه ،اعضای هیات علمی،
دانشجویان و کارکنان دانشــگاه علم و صنعت
ایران در جوار مقبره الشــهدای دانشگاه برگزار
شد.در این مراسم حجت االسالم ابراهیمی نژاد،
(مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه) طی سخنانی اظهار داشت :نباید به
علت گذشت زمان و برداشــتهای سطحی و
تمایالت حزبی و گروهی علت نامگذاری  ۱۶آذر
به عنوان روز دانشجو فراموش شود.
وی با مرور رویدادهای روز  ۱۶آذر سال  ۱۳۳۲و
اعتراضات ضدآمریکایی و ضدحکومتی این روز
در دانشگاه تهران و سرکوب و کشتار وحشیانه
دانشجویان توســط عمال رژیم پهلوی تصریح
کرد :این روز باید روز اعالم انزجار علیه استکبار
باشد و نباید هرگز به فراموشــی سپرده شود.
آمریکا هرگز نقشههایشــان بر علیــه ایران و
کشــورهای خاورمیانه را کنار نگذاشته و امروز
هم مشغول توطئه است.
دانشــگاههای کشــور امــروز بــه مناســبت
گرامیداشــت روز دانشــجو و دعــوت از
شــخصیتهای مختلف سیاســی ،اقتصادی
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و اجتماعــی برنامههای مختلفــی را در قالب
ن آزاد و غیره
سخنرانی ،نشست ،مناظره و تربیو 
برگزار کردند و نشان دادند این روز تاریخی به
هیچ عنوان فراموش شدنی نیست.
البته اتفاقی که در مراسم روز دانشجوی امسال
در دانشگاه تهران رخ داد حضور حجت االسالم
رئیســی ،رئیس دســتگاه قضا در مراسم آیین
گرامیداشــت روز دانشــجو در دانشکده فنی
دانشگاه تهران است .حضوری که در سالهای
گذشته سابقه نداشته و این موضوع امیدواری
را برای پاسخگویی مسئوالن در برابر مطالبات
دانشجویی بیشتر میکند .اما به نظر می رسد
الزم است اهمیت مطالبات دانشجویی در بین
مسئوالن دیگر نیز جدیتر تلقی شود.
قبل از حضور رئیس دســتگاه قضــا در آیین
بزرگداشت روز دانشجو تعدادی از دانشجویان
و فعاالن صنفی دانشــگاه تهران بــا حضور در
محوطه دانشــگاه ،مطالبات صنفی ،سیاسی،
دانشــجویی ،آموزشــی و حتــی نگرانــی و
دغدغههــای اجتماعی و دانشــجویی خود را
ابراز کردند.
گروهی از دانشجویان دانشــگاه تهران در روز
دانشــجو در چهار راه ادبیات در داخل دانشگاه
تجمــع کــرده و شــعارهایی ســر دادند.این
دانشجویان شــعارهایی با مضمون پولی شدن
دانشــگاهها و همچنین حمایت از دانشجویان
زندانی سر دادند.
تجمع دانشجویان دانشــگاه تهران پس از سر
دادن شــعارهایی بدون هیچ حاشیهای پایان
یافت.
همچنین دانشجویان دانشــگاه هنر دیروز در

حاشیه برگزاری مراســم روز دانشجو ،با ایجاد
اِلمانهایی در محوطه دانشگاه ،نسبت به وقایع
اخیر اعتراضات خود را اعالم کردند.
طبق خبرهای رســیده دانشــجویان دانشگاه
شهید بهشتی نیز در اعتراض به آنچه " کیفیت
بد و غیربهداشــتی بودن غذا" عنوان میشد،
ظهر امروز  ۱۶آذرماه دست به اعتصاب غذا زدند
که البته این اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید
بهشتی در هفته گذشته نیز وجود داشته است.
دانشجویان این دانشــگاه نیز پس از تجمع در
محوطه این دانشــگاه با خواندن ســرود "یار
دبســتانی من  "...و شــعارهایی در حمایت از
آزادیهای مشــروع به آنچه «بازداشــت و یا
دستگیری دانشجویان در هفتههای گذشته»
میدانســتند ،اعتراض کردند .ایــن در حالی
بوده که ساعاتی پیش محمدباقر قالیباف عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در نشست روز
دانشجو این دانشگاه حضور داشته و سخنرانی
کرده است.
همچنیــن برخــی دانشــجویان ،امــروز در
دانشــگاه تربیت مدرس نیز با در دست داشتن
پالکاردهایی به بازداشت دانشجویان در سراسر
کشور و همچنین مسائل اقتصادی اعتراض خود
را اعالم کردند.
دانشــجویان دانشــگاه امیرکبیر(پلیتکنیک
تهران) نیز عالوه بر برنامههای رسمی مسئوالن
این دانشگاه به صورت خود جوش ،ظهر امروز با
تجمع در محوطه این دانشگاه شعارهایها را در
اعتراض به آنچه برخورد امنیتی در دانشگاهها
میدانســتند ســر دادند .این تجمع نیز بدون
حاشیه خاصی به پایان رسید.
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