
 

    سه کشور اروپایى با ارسال نامه به شوراى امنیت مدعى شدند آزمایش هاى موشکى ایران نقض برجام است
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گلوله باران
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حادثه خونبار قهوه خانه افسریه
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شهروند| جشن عروســى بود. شادى از چهره 
عروس و داماد و مدعوین محو نمى شــد. آهنگ 
کردى و پایکوبى.  بازى کودکان در گوشه اى از تاالر.  
خوش و بش بزرگ ترها در گوشه گوشه سالن. اما 
وقت شــام میهمانان به  طبقه باالى تاالر دعوت 
مى شوند، میزها پر مى شود از غذا، همزمان صداى 
انفجار مهیبى در تاالر مى پیچد و  بعد چند نفرى 
فریاد مى زنند آتش...آتــش...  میهمانان پا به فرار 
مى گذارند، اما در هاى خروج کوچک است. زن ها و 
کودکان میان ازدحام جمعیت به  زمین مى خورند. 
در میــان این جمعیت عــده اى زن و کودك پلى 
مى شوند براى عبور دیگر میهمانان. پنج میهمان 
 کوچک جشن عروسى و پنج زن  زیر دست و پاها 

له مى شوند. فریادهایشان در میان همهمه گم شده 
و دیگر از  آن شادى ثانیه هاى قبل خبرى نیست. 
همه چیز رنگ ســیاه و ماتم گرفته. پیرمردى هم 
در میان سیل  میهمانان  تاب نفس کشیدن ندارد، 
دســت هایش را البه الى جمعیت نمى تواند تکان 
دهد، دردى کشــنده در  قفسه سینه اش احساس 
مى کند، نفس هایش به شماره افتاده... آخرین نفس 

او را همراهى نمى کند .
کامیار یکى از میهمانان اســت. حادثه اى را که 
دیده باورش نمى شــود؛ ازدحــام جمعیت و آن 
شــلوغى براى  فرار و آن همه ترس و وحشــت در 
چشمان میهمانان یک جشن را. خاطرش نیست 

در آن هنگام چه بر سر  عروس و داماد آمد...
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به محل تمرین 
ما مى آمدید 

افسردگى 
مى گرفتید

حمیده عباسعلى، قهرمان 
کاراته زنان ایران:

صندلى اتوبوس هاى تهران 
پیش فروش مى شود

مردم:
بعدش دیگه با 

پیاده روها کارى 
نداشته باشید!

ادامه انتقادها به مرمت گنبد مسجد میدان نقش جهان

نفس کاشى هاى
«شیخ لطف اهللا»
بند آمد
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فرانسه
در اعتصاب سراسرى

   اعتصاب هاى سراسرى در اعتراض
به تغییر در نظام بازنشستگى سراسر کشور را فلج کرد

يادداشت

صداي دانشجو
سال 1332 که حمله نظامیان رژیم گذشته 
به دانشــگاه تهران رخ داد، تعداد دانشجویان 
کشــور اندك بود و به زحمت به 10 هزار تن 
می رسید. از هر دو  هزار نفر جمعیت ایران یک 
نفر دانشــجو بود. آنان امکان این را نداشتند 
که صداى خود را به صــورت مدنى به گوش 
حکومت و جامعه برسانند در نتیجه معترض 
و سپس سرکوب شــدند و 16 آذر تبدیل به 
تاریخ و روز دانشــجو شــد. امروز نزدیک به 
دو میلیون نفر دانشــجو داریــم؛ یعنی از هر
40 نفر جمعیت کشور یک نفر دانشجوست. 
امروز حدود 109 هزار نفر فقط در مقطع دکترا 
در حال تحصیل هســتند. پرسش این است 
که صداي این تعــداد جوان در حال تحصیل 
کجاست؟ آیا ممکن است که چنین جمعیتی 
بی صدا باشــند؟ آن هم جمعیت جوانی که 
می خواهد در سرنوشــت خویــش و جامعه 
بیشــترین نقش ها را ایفا کند. دانشــجویان 
براي همه حکومت ها دردسرســاز هستند. 
حتی هنگامی که این دانشــجویان بزرگ تر 
می شوند و عهده دار امور کشور می شوند، رفتار 
دانشجویان جدید و پس از خود را دردسرساز 
مى دانند. این طبیعت دانشجوست. قرار نیست 
که صدا و افکار و رفتــار آنان که در اوج جوانی 
هستند، مشابه انسانى چهل وپنج ساله باشد 
که هیجانات جوانی را گذرانده اســت. باید به 
این ویژگی دانشــجویی احترام گذاشت و با 
آن کنار آمد، ولی تعدیل آن از طریق افزایش 
زمینه  براي مشارکت جوانان و به طور مشخص 
دانشــجویان ممکن اســت. اگر امروز حرف 
بزند و در این کار آزاد باشد، به احتمال فراوان 
اشتباهات سخن خود را متوجه شده و اصالح 
خواهد کرد. ولی دانشجویی که نتواند سخن 

بگوید و اعتراض کند یا تبدیل به انسان منزوي 
و منفعل خواهد شد که نفعی براي جامعه خود 
نخواهد داشت یا آنکه عصیانگري پیشه خواهد 

کرد.
تجربه جنبش دانشجویی از سرکوب  سال 
1332 به بعــد اثبات کننده این ادعا اســت. 
هر گاه دانشــجویان نتوانســتند در محیط 
دانشــگاه حرف بزنند، کم کم رادیکال شدند. 
این رفتار از سوى آنان طبیعی است و هر گاه 
آنان توانستند سخن بگویند و نسبت به امور 
به صورت مدنی اعتراض کنند، فضایی شاد و 
پویا در دانشگاه شکل گرفت. بخش مهمی از 
مدیران کارآمد کشور از خالل چنین فضاي 
پرنشاط سیاســی و اجتماعى سر برآورده اند. 
اتفاقات خشونت بار و تخریبی اخیر در کشور 
بیش از هر چیز محصول فقدان صداي مدنی 
اقشاري بود که اگر صدایشان را به صورت مدنی 
بلند می کردند و شنیده می شد، هیچ گاه کار 
به چنین برخوردها و تخریب هایی نمی رسید. 
این درسى است که نباید فراموش شود. فضاي 
عمومی دانشــگاهی ایران شایسته جامعه ما 
نیست. گمان نکنیم که اگر دانشجویان ساکت 
هستند بدان معناست که نسبت به امور نقد و 
اعتراض ندارند. هر چه دیرتر امکان مشارکت 
فعال و آزادانه آنان فراهم شــود، هزینه هاي 
این کار فزونی خواهد گرفت. آینده این کشور 
به دست دانشجویان امروز است. بنابراین باید 
شرایطی فراهم شــود که آنان مشارکت جو، 
متعهد و مسئول و داراي صدایى رسا تربیت 
شــوند. تربیت و آموزش اصلی از خالل عمل 
اجتماعی شــکل می گیرد و نه از کالس هاي 
درس بدون روح و خشــک کــه صرفا براي 

گرفتن نمره است.

نگاه

خ�� آخر

بپذیریم که اشتباه کردیم

عراقچى:  همه معتقدند آمریکا ریشه تنش ها در برجام است

نوید کلهرودى، پژوهشگر علوم سیاسى و فعال دانشجویى 
ســابق| در حال حاضر جنبش دانشجویى در کشــور ما با مشکالت 
متعددى دست و پنجه نرم مى کند که مجموعه این مشکالت منجر به 
بى اثرى این فضا شده است. به زعم من مشکالت جنبش دانشجویى دو 
دسته هستند؛ مشکالت بیرونى که به ساختار قدرت و نگاه آن به مسأله 
جنبش دانشجویى بر مى گردد و دســته دیگر مشکالت درونى که به 
خودمان بر مى گردد و براى حل آنها بایــد قدمى برداریم. براى تببین 
مشکالت درونى جنبش دانشجویى اول باید به این موضوع توجه کنیم 
که هر فعالیت سیاسى، درون مجموعه اى از نهادهاى سیاسى انجام مى 
شود و جنبش دانشــجویى  و دانشگاه هم به تعبیرى یک نهاد سیاسى 
است. به تعبیر فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال نهادهاى سیاسى، 
یک نهاد سیاسى وقتى رنگ و بوى زوال پیدا مى کند که نتواند خود را با 
خواســته هاى  روز مردم هماهنگ کند و جنبش دانشجویى در کشور 
ما هم بنا به دالیلى نتوانسته این کار را انجام بدهد. بنابراین ما با پدیده 
زوال جنبش دانشجویى رو به رو هستیم و به همین دلیل هم هست که 
عده اى از دانشجویان ناامید هستند. بد نیست به برخى از دالیل درونى 
بى اثرى و حرکت جنبش هاى دانشجویى به سمت زوال بپردازم. یکى 
ازمشکالتى که درون جنبش هاى دانشجویى وجود دارد توهم و خود 
بزرگ بینى است که در بین فعاالن این حوزه دیده مى شود. به خصوص 
بین دانشجویان و فعاالن دانشگاه هاى تهران که در تریبون ها با طیف 
وسیعى از دانشجویان و مخاطبانى که از قضا سیاسى هم نیستند طورى 
صحبت مى کنند که انگار توان تغییر و اثرگذارى زیادى دارند. در ادامه 
وقتى مخاطب مى بیند که آنها قدرت اعمال تغییراتــى را که از آن دم 

مى زدند نداشتند سر خورده مى شود و از جنبش دانشجویى فاصله مى 
گیرد.  مشکل بزرگ دوم نبودن مطالعه گسترده و همه جانبه در میان 
اعضاى جنبش هاى دانشجویى است. دانشجویان ما به ویژه کسانى که 
داعیه فعالیت هاى دانشجویى دارند از نظر مطالعه بسیار ضعیف شده 
اند چون به هر حال بیانیه خواندن و میتینگ گذاشتن بسیار راحت تر 
از مطالعه گسترده، پژوهش، بحث علمى و... است. کار مطالعاتى فعال 
دانشــجویى را مجبور مى کند که گزینشى و سنجیده عمل کند، وارد 
کارهاى عملیاتى شتابزده نشود اما وقتى کار مطالعاتى عمیق و موثر انجام 
نمى شود، نتیجه چیزى جز شکست نیست. مشکل سوم این است که 
طرف حساب جنبش هاى دانشجویى دولت شده است و وقتى وضعیت 
اینطور باشد نمى توان چندان امیدوار بود. دانشگاه در مجموعه جامعه 
مدنى قرار مى گیرد و نباید چسبیده به دولت باشد. یک فعال دانشجویى 
و عضو جنبش هاى دانشــجویى در وهله اول باید در میان مردم باشد،  
باید در دل مردم و در حال شــنیدن حرف هاى آنها زندگى کند. حاال 
راه حل چیست؟ اینکه خودمان را تقویت کنیم. در شرایطى که جنبش 
دانشجویى در حال از دســت دادن معناى واقعى خودش است هر کار 
دیگرى انجام بدهیم دســت و پا زدن بیهوده است. باید خوب و عمیق 
مطالعه کنیم و ببینیم کجا ایســتاده ایم. در میان اهالى علوم سیاسى 
گفته مى شود که راه نجات خودش را در اوج بحران نشان مى دهد و در 
مورد جنبش دانشجویى اول باید بپذیریم که در حال اشتباه هستیم و 
بحران وجود دارد تا راه نجات خودش را نشان دهد.  توصیه من به فعاالن 
دانشجویى این اســت که تا جایى که مى توانند سعى کنند و فضا را به 

سمت گفت و گو و فعالیت مدنى پیش ببرند.

معاون سیاســى وزیر امور خارجه جمهورى اســالمى ایران پس از 
پایان چهاردهمین نشست کمیسیون مشترك برجام که روز جمعه 
در وین برگزار شــد، گفت: در این نشست همه اعضا صحه گذاشتند 
که آمریکا ریشه تنش ها در برجام اســت.به گزارش ایرنا، سیدعباس 
عراقچى در گفت و گوبا خبرنگاران افزود: همه اعضا تاکید داشــتند 
که بدون برخوردارى ایــران از برجام، نمى توان این توافق بین المللى 
را ادامه داد. عراقچى همچنین درخصوص اولین مالقات خود با رافائل 
گروســى مدیرکل جدید آژانس بین المللى انرژى اتمى که بالفاصله 
پس از نشست کمیسیون مشــترك برجام انجام شد، این مالقات را 
مفید ارزیابى کرد و گفت: براى شروع کار، مالقات خوبى بود.وى افزود: 
مدیرکل جدید آژانس تاکید کرد که همکارى هاى ســابق این نهاد 
بین المللى با ایران باید حفظ شــود. به گفته عراقچى، در این مالقات 

درخصوص برخى مسائل و راه حل ها بحث و تبادل نظر شد.
از آن سو معاون مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا با تاکید بر 

وظیفه طرف هــاى برجام در حفظ این توافق، از همه اعضا خواســت 
تالش هاى خود را تشدید کنند. «هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا که به همراه «ســید عبــاس عراقچى» معاون 
سیاسى وزیر خارجه ایران ریاست کمیسیون مشترك برجام را بر عهده 
دارد، جمعه شب پس از این نشســت در پیامى توییترى بدون اشاره 
به عهدى اروپایى ها در انجام وظایف برجامى نوشــت: در این نشست 
درخواست جدى از ایران داشتیم که با پایبندى کامل به برجام گرایش 
منفى اخیر را برگرداند.اشمید افزود: ما وظیفه جمعى براى حفظ برجام 
داریم. از همه مشارکت کنندگان [در این نشست] خواسته شد که به 
پایتخت هاى خود گزارش کنند که تالش شدید از سوى همه طرف ها 
ضرورى است.معاون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا همچنین 
تاکید کرد که در این نشســت از تصمیم شش کشــور اروپایى براى 
پیوستن به ســهامداران ابزار حمایت از تبادالت تجارى (اینستکس) 

استقبال شد.
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فرهنگ برج سازى 
در موسیقى و هنر 

صبا علیزاده از دغدغه هاى 
اجتماعى و موسیقى اش مى گوید 
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سرکار خانم فاضله شوکت پور
مصیبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترم تســلیت 

عرض مى کنیم. ما را در غم خود شریک بدانید.
همکاران شما در روزنامه شهروند




