


مهدیه یاوری فارمد
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه

شــاید اگــر از مشــارکت به عنــوان یکــی 
از مهمتریــن عوامــل حیــات بشــر یــاد 
ــیم.  ــه باش ــزاف نگفت ــخنی به گ ــم، س کنی
ــناختی  ــر جامعه ش ــه از منظ ــارکتی ک مش
ــردم  ــارت م ــه و نظ ــوان مداخل از آن به عن
در دســتیابی بــه توســعه، همــراه بــا عدالــت 
ــی  ــرد. محمدعل ــاد ک ــوان ی ــی می ت اجتماع
طوســی، در مقالــه ای بــا عنــوان »مشــارکت 
می کنــد:  بیــان  معناســت؟«  چــه  بــه 
توانمندســازی  فراگــرد  در  »مشــارکت 
افــراد جامعــه، بــر ســه ارزش بنیــادی 
راه دادن  قــدرت،  در  مــردم  ســهیم کردن 
مــردم بــه نظــارت بــر سرنوشــت خویــش و 
ــه روی  ــرفت ب ــای پیش ــودن فرصت ه بازگش
مــردم، تأکیــد دارد«. می تــوان گفــت لــزوم 
مشــارکت عالوه بــر جزءالینفــک توســعه 
ــی  ــای ســالمت اجتماع سیاســی، از معیاره
ــمار  ــه  ش ــی ب ــالمت روان ــع آن س ــه تب و ب
می آیــد. نقــش مهــم ســالمت اجتماعــی در 
ــه برکســی پوشــیده نیســت.  ــی جامع پویای
بــه نوعــی ســالمت اجتماعــی بــه محــوری 
اساســی در زمینــه قیــاس جوامــع گوناگــون 
در حــوزه محورهــای ارزیابــی ســالمتی 
بــه  شــمار می آیــد. شــاپیرو در مقولــه 
ســنجش ســالمت اجتماعــی بــه پنــج بعــد 
اجتماعــی،  شــکوفایی  می کنــد:  اشــاره 
همبســتگی اجتماعــی، انســجام اجتماعــی، 
ــی.  ــی و مشــارکت اجتماع ــرش اجتماع پذی
اگــر بــه  طــور اجمالــی بــه تعریفــی از 
ــت،  ــوان گف ــم، می ت ــور بپردازی ــاد مذک ابع
ــراد  ــامل درک اف ــی، ش ــکوفایی اجتماع ش
از ایــن موضــوع می باشــد کــه از رشــد 
ــه  ــرد و جامع ــد ب ــود خواهن ــی س اجتماع
کنتــرل آینــده را در دســتان خــود خواهــد 
داشــت. همبســتگی اجتماعــی، بــه کیفیــت 
همراهــی او بــا جامعــه پیرامونــی خــود 
ــد  ــس می کن ــالم ح ــرد س ــردد؛ ف بازمی گ
جزئــی از جامعــه اســت و اشــتراک بــا 
دیگــران واقعیــت اجتماعــی او را شــکل 
ــه نوعــی، احســاس تعلــق و  خواهــد داد و ب
ــد  ــود خواه ــه  وج ــرد ب ــتی در ف هم سرنوش
ــرد  ــه درک ف ــی، ب ــجام اجتماع ــد. انس آم
عقالنــی  درک  و  پیش بینی پذیربــودن  از 
شــرایط برمی گــردد. انســجامی کــه تــالش 

ــای  ــا رویداده ــی ب ــن رویای ــد در عی می کن
غیرقابــل پیش بینــی، همچنــان وحــدت 
خویــش را حفــظ کنــد. پذیــرش اجتماعــی، 
بــا دیــد مثبــت بــه ماهیــت انســان و اعتماد 
عاملــی  می گیــرد؛  شــکل  دیگــران  بــه 
ــه زیســت ســایر اعضــا  کلیــدی کــه منجرب
ــد  ــر خواه ــار یکدیگ ــه انســانی در کن جامع
شــد. پذیــرش افــراد، اعتقــاد بــه ســازندگی 
ــد  ــر خواه ــز درب ــه را نی ــراد جامع ــایر اف س
فــرد  اجتماعــی،  مشــارکت  در  داشــت. 
خویــش را به عنــوان جزئــی مهــم از جامعــه 
ــرد و درصــدد اســت کــه ارزشــی را  می پذی
ــد و  ــه کن ــی خــود اضاف ــان پیرامون ــه جه ب
ــی  ــرای نقش آفرین ــی را ب ــن الزامات همچنی
در جامعــه تعییــن می کنــد. در واقــع در 
ــدد  ــرد درص ــالمت روان، ف ــد از س ــن بُع ای
اســت کــه ارزشــمندی عملکــرد خــود را در 

ــد. ــی کن ــه ارزیاب جامع
دانشــگاه نهــادی اســت کــه همســو بــا ارتقاء 
ــری و  ــق جامعه پذی ــا مش ــی، ب ــطح علم س
تولیــد نیــروی کارآمــد و اندیشــمند، نقــش 
به ســزایی در بسترســازی بــرای تقویــت 

ــد. ــا می کن ــم ایفــ ــر مه ــن ام ای
می تــوان در فضــای ســالم و امــن دانشــگاه، 
و  ارزشــمندی  هدفمنــدی،  مشــارکت، 
تأثیرگذاربــودن را تجربــه کــرد. در ایــن 
میــان می تــوان از نشــریات دانشــجویی،

 

بــه  وصــول  بــرای  ابــزاری  به عنــوان 
ــه  ــه ک ــرد. آنچ ــاد ک ــر ی ــداف فوق الذک اه
در نشــریات دانشــجویی تبلــور می یابــد 
اســت  نســلی  دغدغه هــای  و  اندیشــه ها 
ــه  ــات توســعه همــه جانب ــده و حی ــه آین ک
ــت.  ــرورش آنهاس ــوه پ ــرو نح ــور، در گ کش
دانشــجویی کــه نــه برمبنــای منفعــت 
برمبنــای  کــه  سیاســی،  و  اقتصــادی 
ایــن  در  قــدم  عالقــه خــود  و  دغدغــه 
وادی می نهــد. شــاید آنچــه کــه مقولــه 
ــر  ــال های اخی ــجویی در س ــریات دانش نش
مبــدل  توجــه  فعالیتــی درخــور  بــه  را 
فرصتــی  فراهم کــردن  اســت،  ســاخته 
گســترش  تفکــر،  شــکوفایی  عرصــه  در 
پیرامونــی،  مســائل  بــه  نقادانــه  دیــد 
درونی ســازی و ترویــج فرهنــگ گفتگــو 
ــارکت  ــه مش ــت روحی ــی، تقوی و آزاداندیش
ــای  ــدن فض ــه کمرنگ ترش ــور و هرچ در ام
ــایی  ــزوم شناس ــس ل ــد. پ ــی باش بی تفاوت
و توجــه بــه پیش نیازهــای الزم در ایــن 
می یابــد.  اهمیــت  بیش ازپیــش  حــوزه 
ــی  ــارکت سیاس ــیریه، »مش ــاد بش ــه اعتق ب
مســتلزم وجــود برخــی آزادی هــای اساســی 
در جامعــه اســت. بــه  عبــارت دیگــر وجــود 
چنیــن آزادی هایــی فرصــت عمــل الزم 
اجتماعــی  گروه هــای  و  فــرد  بــرای  را 
مهمتریــن  جملــه  از  مــی آورد.  فراهــم 
و  بیــان  آزادی  از  بایــد  آزادی هــا،  ایــن 
ــات،  ــا و اجتماع ــکیل انجمن ه ــد، تش عقای
و  ایدئولوژی هــا  میــان  انتخــاب  آزادی 
ســازمان های سیاســی گوناگــون، امــکان 
برخــورداری از منابــع گوناگــون اطالعــات و 
امــکان رقابــت گروه هــا بــرای تبلیــغ عقایــد 
خــود و جلــب پشــتیبانی جامعــه مخاطــب 
تصــور  می تــوان  به وضــوح  بــرد«.  نــام 
کــرد، تعییــن محدودیت هــای غیرقانونــی و 
ــن  ــت و تعیی ــا، دخال نانوشــته و اعمــال آنه
و  دانشــگاه  از  نهادهــای خــارج  تکلیــف 
به طــور خالصــه محدود ترکــردن هرچــه 
ــم، در  ــان و قل ــوب آزادی بی ــتر چارچ بیش
درجــه اول ســالمت اجتماعــی جامعــه و در 
نهایــت آینــده کشــور را بــه مخاطــره جــدی 

ــت. ــد انداخ خواه
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نهــاد  شــکل گیری  آغازیــن  ســال های  از 
ــی  ــای گوناگون ــجویان جمع ه ــگاه، دانش دانش
ــکیل  ــود تش ــات خ ــری مطالب ــرای پیگی را ب
دادنــد. ســابقه جنبــش دانشــجویی به عنــوان 
اهــداف  بــا  متشــکل  مجموعــه  یــک 
بازمی گــردد   1320 دهــه  بــه  مشــخصی، 
کــه  دانشــجویان مارکسیســت بــه نشــر 
در  خــود  چپ گرایانــه  ایدئولوژی هــای 
دانشــگاه می پرداختنــد و انجمــن اســالمی 
اســالمی شــد.  تفکــرات  دار  نیــز ســکان 
ــای  ــا کارکرده ــن گروه ه ــی ای ــس از مدت پ
دیگــری نیــز پیــدا کردنــد و بــا در رأس قــرار 
ــگاه  ــی، جای ــی و صنف ــات سیاس دادن مطالب
ــدی  ــه بع ــت ده ــای هف ــود را در رویداده خ
پررنگ تــر ســاختند. ایــن نقــش آفرینــی 
رویکــرد  مختلــف  زمانــی  برهه هــای  در 
ــه  ــت. در ده ــه اس ــش گرفت ــی را پی متفاوت
ــی و  ــن اجتماعات 1320 صــرف تشــکیل چنی
ــان دانشــجویان  ــا در می ــر ســاختن آنه فراگی
ــود. در دهــه  ــزرگ ب اقشــار مختلــف گامــی ب
30 و پــس از کودتــای 28 مــرداد، فضــای 
دانشــگاه نیــز رو بــه اختنــاق رفــت. بــا 
ایــن وجــود 16 آذر 32 نقطــه عطفــی در 
ــود.  ــران ب ــجویی ای ــان دانش ــت جری سرگذش
ــت  ــر حکوم ــجویان در براب ــتادگی دانش ایس
ــن  ــهادت 3 ت ــه ش ــر ب ــه منج ــه ک خودکام
ــه در  ــرای همیش ــن روز را ب ــد، ای ــان ش از آن
ذهــن دانشــجویان مانــدگار کــرد. در دهــه 40 
ــراه  ــه هم و 50 دانشــجویان داخــل کشــور ب
کنفدراســیون جهانــی دانشــجویان ایرانــی کــه 
ــی از  ــرد، یک ــت می ک ــا فعالی آن ســوی مرزه
ــوی  ــم پهل ــا رژی ــارزه ب ــی مب هســته های اصل
ــات  ــیاری از اعتراض ــال 57 بس ــد. در س بودن
ــش  ــد و نق ــاز می ش ــگاه آغ ــت از دانش نخس
دانشــجویان در پیــروزی انقــالب اســالمی 

ــت. ــکار اس ــل ان ــر قاب غی
بــا شــکل گیری انقــالب اســالمی فضــای 
دانشــگاه ها متحــول شــد و بــا شــروع جنــگ 
ــد  ــال چن ــی عم ــالب فرهنگ ــی و انق تحمیل
کشــیده  تعطیلــی  بــه  دانشــگاه ها  ســال 
ــت  ــا روی کار آمــدن دول شــدند.  دهــه 70 ب
ــی  ــان اصل ــی از حامی ــه یک ــات - ک اصالح
جدیــدی  دوران   - بودنــد  دانشــجویان  آن 
ــد.  ــاز ش ــجویی آغ ــای دانش ــرای فعالیت ه ب

گشــایش فضــای سیاســی از یــک ســو و 
فراگیــر شــدن تشــکیالت دفتــر تحکیــم 
ــر،  ــوی دیگ ــور از س ــر کش ــدت در سراس وح
ــرد.  ــتر ک ــجویان را بیش ــور دانش ــدرت مان ق
بــه  واکنــش  در   78 تیــر   18 اعتراضــات 
توقیــف یــک روزنامــه و فرســتادن چنــد 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  بــه  نماینــده 
ــه 80  ــا ده ــت. ام ــدرت اس ــن ق ــر همی بیانگ
اســالمی،  انجمن هــای  تعطیلــی  آغازگــر 
ســتاره دار کــردن و اخــراج دانشــجویان بــود. 
تــا اینکــه پــس از انتخابــات 88 فشــارها 
بــر جریــان دانشــجویی مضاعــف گردیــد. 
ــال ها  ــجویی آن س ــن دانش ــدادی از فعالی تع
ــت از  ــس و محرومی ــنگین حب ــار س ــوز ب هن

می کشــند. را  تحصیــل 
ــادی  ــای زی ــل ها حرف ه ــن نس ــدام از ای هرک
تأثیــر  همــواره  و  داشــتند  گفتــن  بــرای 
فراوانــی بــر ســپهر سیاســی کشــور گذاشــتند. 
امــا نســل مــا نــه بــازرگان دارد، نــه نخشــب. 
ــا.  ــه بزرگ نی ــوی دارد و ن ــریعت رض ــه ش ن
ــه  ــان« ب ــروز »قهرم ــجویی ام ــش دانش جنب
ــدارد؛ شــاید حتــی دیگــر  معنــای رایــج آن ن
ــه کار  ــرای آن ب ــش« را ب ــظ »جنب ــوان لف نت
ــر  ــختی ب ــال 88 روزگار س ــس از س ــرد. پ ب
ــی  ــت. حت ــران گذش ــجویی ای ــان دانش جری
ــا وجــود گشــایش  ــر و ب ــار ســال اخی در چه
کمــاکان  دانشــگاه ها،  فضــای  نســبی 
ــگاه  ــه »دانش ــت ک ــدار گف ــا اقت ــوان ب نمی ت
ــجویی  ــش دانش ــه از جنب ــت«. آنچ ــده اس زن
باقــی مانــده اســت، تنهــا کلونی هایــی از 
ــف  ــاط مختل ــه در نق ــت ک ــجویان اس دانش
کشــور بــه طــور پراکنــده فعالیــت می کننــد. 
مناظره هــای مناســبتی و بعضــا کلیشــه ای 
برگــزار می کننــد و جمعی تریــن فعالیــت 
ــری  ــرای پیگی ــی ب ــای بیانیه های ــا، امض آنه
مطالباتشــان و یــا در واکنــش بــه رویدادهــای 
سیاســی و اجتماعــی اســت. بــا اســتحاله 
برخــی  توســط  وحــدت  تحکیــم  دفتــر 
انــدازی  ســنگ  و   80 دهــه  در  گروه هــا 
جدیــد  اتحادیه هــای  تشــکیل  مســیر  در 
عمــال  اخیــر،  ســال های  در  دانشــجویی 
ــر و متحــد شــدن فعالیت هــای  ــوی فراگی جل
دانشــجویی گرفتــه شــده اســت و همیــن 
ــتن  ــث کاس ــز باع ــر چی ــش از ه ــأله بی مس

ــجویی  ــش دانش ــذاری جنب ــدرت تأثیرگ از ق
می شــود. از طــرف دیگــر هزینــه فعالیــت 
ــه  ــت ک ــه اس ــاال رفت ــدری ب ــه ق ــی ب سیاس
تشــکل های  در  عضویــت  صــرف  حتــی 
دانشــجویی منتقــد، بــرای عــده ای هــراس آور 
اســت. همچنیــن نیروهــای امنیتــی کمــاکان 
در اکثــر دانشــگاه ها حضــور دارنــد و بــه 
ــدای  ــیدن ص ــع رس ــف مان ــای مختل بهانه ه
دانشــجویان بــه بیــرون از دانشــگاه می شــوند. 

البتــه نمی تــوان انــکار کــرد کــه میــزان 
بــه  نســبت  امــروز  نســل  دغدغه منــدی 
دهه هــای قبــل بســیار کاهــش یافتــه اســت؛ 
اقبــال بــه فعالیــت سیاســی اجتماعــی ماننــد 
ــاس  ــال احس ــزوم آن اص ــت و ل ــته نیس گذش
نمی شــود. اغلــب فعالیت هــای دانشــجویی 
ــبیه  ــای ش ــدادی برنامه ه ــب تع ــز در قال نی
ــا  ــان عموم ــخنرانان و مهمان ــا س ــم ب ــه ه ب
مشــترک برگــزار می شــود. ضمــن اینکــه 
ــز صــرف حــل  ــرژی دانشــجویان نی عمــده ان
ــل و  ــئوالن داخ ــا مس ــود ب ــای موج چالش ه
ــرای  ــالش ب ــور ت ــگاه و همین ط ــارج دانش خ
دغدغــه منــد ســاختن بدنــه دانشــجویی 
نتیجــه  معمــوال  کــه  تالشــی  می شــود. 

نــدارد. چنــدان رضایت بخشــی 
ــان شــد،  ــه بی ــام مشــکالتی ک ــا وجــود تم ب
هــم  هنــوز  بی قهرمــان  نســل  ایــن  در 
و  کــه شــب  دارنــد  وجــود  دانشــجویانی 
ــده  ــعله باقیمان ــا ش ــد ت ــالش می کنن روز ت
ــد  ــگاه دارن ــن ن ــجویی را روش ــان دانش جری
ــی، در  ــه مدن ــی از جامع ــوان بخش ــه عن و ب
مســیر دســتیابی بــه دموکراســی گام بردارنــد.

هانیه علیزاده
دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بدون قهرمان!عضو نشریه بامداد
جنبش دانشجویی

ــجویان  ــرژی دانش ــده ان عم
نیــز صــرف حــل چالش هــای 
مســئوالن  بــا  موجــود 
ــگاه و  ــارج دانش ــل و خ داخ
بــرای  تــاش  همین طــور 
ــه    ــاختن بدن ــد س ــه من دغدغ

       دانشجویی می شود.
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ــه  ــزی ک ــار چی ــی انتش ــگاری یعن روزنامه ن
ــر     ــود، غی ــر ش ــد منتش ــا نمی خواهن بعضی ه

 از آن روابط عمومی است. )جرج ارول(

 حــال روزنامه نگاری مــان ناخــوش اســت. 
ایــن گــزاره همــدل و هم نظــر  بــا  اگــر 
ــان را  ــت گران بهایت ــت وق ــر اس ــتید بهت نیس
ــن  ــدن ای ــه خوان ــز ادام ــر کاری ج ــرف ه ص
ــد  ــز مانن ــما نی ــر ش ــا اگ ــد. ام ــزه بکنی وجی
روزنامه نــگاری  ناخــوش  حــال  نگارنــده، 
بــر  اندکــی  دیده ایــد،  دل  چشــم  بــه  را 
ــن  ــدن ای ــته و خوان ــت گذاش ــده من ــر بن س
ــن  ــم ای ــد. راق ــه دهی ــان ادام ــا پای ــن را ت مت
ســطور بــر ایــن نظــر اســت کــه حــال 
امــروز  ایــران  در  روزنامه نــگاری  ناخــوش 
ــت،  ــان حکوم ــی نانوشــته می ناشــی از ائتالف
روزنامه نــگاران و عمــوم مــردم اســت. در 
ــش  ــل خوی ــا دالی ــید ت ــم کوش ــه خواه ادام
ــش  ــا پی ــم؛ ام ــه کن ــا را اقام ــن ادع ــرای ای ب
از آن خالــی از لطــف نیســت اگــر بــه برخــی 
ــال  ــن ح ــرای ای ــون ب ــا کن ــه ت ــی ک از نکات
ناخــوش ذکــر شده اســت، اشــاره نمایــم.

ناخــوش  حــال  از  ســخن  کــه  زمانــی   
روزنامه نــگاری در ایــران می شــود، شــاید 
اولیــن مســأله ای کــه بــه ذهــن متبــادر 
می گــردد فراگیــر شــدن اینترنــت، رشــد 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی و در یــک 
کالم کــوچ بــه دنیــای مجــازی باشــد. بــدون 
شــبکه های  از  اســتفاده  افزایــش  شــک 
در  به ســزایی  نقــش  مجــازی  اجتماعــی 
خصــوص  بــه  روزنامه نــگاری،  تضعیــف 
و حتــی  ایــران  در  روزنامه نــگاری چاپــی 
بســیاری از کشــورهای دیگــر دارد؛ امــا فــارغ 
از علــل ایــن موضــوع، همچنــان ایــن پرســش 
مطــرح اســت کــه چــرا در کشــورهایی نظیــر 
ایــاالت متحــده آمریــکا یــا ژاپــن، حتــی بــه 
ــوژی  ــد تکنول ــوان مه ــه عن ــه ب واســطه اینک
همچنــان  می شــوند  شــناخته  جهــان 
تایمــز«،  »نیویــورک   نظیــر  روزنامه هایــی 
»وال اســتریت ژورنــال«، »آســاهی شــیبمون« 
و »یومیــوری« نــه تنهــا همچنــان مخاطبیــن 
چنــد میلیونــی خــود را حفــظ کرده انــد؛ 
ــد.  ــز دارن ــی نی ــل توجه ــذاری قاب ــه اثرگ بلک
گروهــی دیگــر از تحلیل گــران ایــن مســأله را 
ــر ایــن  ریشــه ای تر بررســی می کننــد؛ آنهــا ب
نظــر هســتند کــه از همــان نخســت، صنعــت 
چــاپ در ایــران وارداتــی بوده اســت و در 

ــگاری در  ــه روزنامه ن ــش از آن ک ــه بی نتیج
ــه نیازهــای واقعــی مــردم  ــا توجــه ب ــران ب ای
شــکل  گرفتــه باشــد ناشــی از فرهنگــی 
وارداتــی اســت کــه در دورانــی در پاســخ بــه 
ــودی دارد و  ــد صع ــی رش ــات اجتماع هیجان
پــس از فروکــش کــردن ایــن هیجانــات 
ــگ در  ــن فرهن ــق ای ــدم تعمی ــبب ع ــه س ب
جامعــه تضعیــف می شــود و بــه همیــن 
ترتیــب ایــن رونــد سینوســی ادامــه دارد. در 
ــم  ــر نخواهی ــی اگ ــل حت ــن تحلی ــل ای مقاب
گرفتــار مناقشــه ای تاریخــی شــویم، بایــد این 
پرســش را مطــرح کــرد کــه چــرا در دورانــی 
اصالحــات،  دوره  ســال  هشــت  جملــه  از 
روزنامه نــگاری در ایــران رواج داشــته اســت؟

 در ســطور فــوق بــه دو اســتدالل بــرای 
چرایــی حــال ناخــوش روزنامه نــگاری در 
ــت  ــرای رعای ــد و ب ــاره ش ــروز اش ــران ام ای
ــن  ــا و همچنی اختصــار از شــرح و بســط آنه
ــه  ــن زمین ــتر در ای ــتدالل های بیش ــر اس ذک
خــودداری می کنــم تــا بــه نــکات مــورد 
ــته  ــالف نانوش ــردازم و آن ائت ــود بپ ــر خ نظ
کــه پیش تــر ذکــر آن رفــت را مــورد تجزیــه 
ــع  ــه ضل ــرار دهــم. یکــی از س و تحلیــل ق
مثلثــی کــه مــن آن را عامــل حــال ناخــوش 
روزنامه نــگاری در ایــران امــروز می دانــم، 
ســاختارهار ســمی و غیــر رســمی اســت. 
ــرای نشــان دادن اهمیــت مطبوعــات  غالبــا ب
ــه تصویــر کشــیدن نســبت آن  و همچنیــن ب
بــا سیاســت، از عبــارت مشــهور »مطبوعــات، 
اســتفاده  دموکراســی«  چهــارم  رکــن 
ایــن  عبــارت  ایــن  از  مقصــود  می شــود. 
اســت کــه کشــورها در روزگار تفکیــک قــوای 
ســه گانه کــه تعــادل میــان آنهــا ضامــن 
ــه  ــد ک ــری دارن ــود؛ ناظ ــی می ش دموکراس
ــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی عمــل  ب
ــا  ــه گانه ی ــوای س ــی ق ــع تبان ــد و مان می کن
ســرپیجی هــر یــک از آنهــا از قانون می شــود. 
امــا در مقابــل حکومــت نیــز بــه نقــش مؤثــر 
وســایل ارتبــاط جمعــی از جملــه مطبوعــات 
در شــکل دهی بــه افــکار عمومــی واقــف 
ــه همیــن ســبب اولیــن هــدف آن  اســت و ب

ــزار اســت. ــن اب ــرل ای کنت
ــز اهمیــت   در مــورد ایــران ایــن مســأله حائ
ــگاری  اســت کــه از همــان نخســت، روزنامه ن
ــر  ــر نظ ــه زی ــه وقایع التفاقی ــا روزنام در آن ب
ــد و در  ــاز ش ــر آغ ــان امیرکبی ــرزا تقی خ می
واقــع ارگانــی دولتــی بــود. اگرچــه در ادامــه 

ــه  ــی ک ــکار عموم ــداری اف ــان بی و در جری
ســرانجام منجــر بــه انقــالب مشــروطه شــد، 
ــت  ــار حکوم ــگاری از انحص ــت روزنامه ن فعالی
خــارج شــد؛ امــا همــواره حکومــت بــا توقیــف 
ــا  ــز سانســور کوشــید ت ــا تیــغ تی نشــریات ی
ــد.  ــال کن ــد اعم ــر جرای ــدیدی ب ــرل ش کنت
همیــن رونــد نظــارت و کنتــرل در دوران 
ــا قــوت ادامــه داشــت. امــا در  پهلــوی نیــز ب
بحبوحــه پیــروزی انقــالب اســالمی تــا اندکی 
ــای  ــبی در فض ــی آزادی نس ــس از آن نوع پ
مطبوعاتــی کشــور حاکــم بــود کــه البتــه بــا 
ــریات  ــداد نش ــت، تع ــت موق ــام کار دول اتم
ــود  ــیده ب ــوان رس ــش از 200 عن ــه بی ــه ب ک
بــه 62 عنــوان کاهــش پیــدا کــرد. در ســال 
ــورای اســالمی  ــس ش ــی در مجل 1364 قانون
بــه تصویــب رســید کــه هیأتــی تحــت 
ــئول  ــات را مس ــر مطبوع ــارت ب ــوان نظ عن
صــدور پروانــه انتشــار بــرای متقاضیــان 
نشــریه و نظــارت بــر آن کــرد. ایــران از 
انتشــار  کــه  اســت  کشــورهایی  معــدود 
نشــریات در آن نیــاز بــه مجــوز دولــت دارد و 
همیــن امــر بــه دولتــی شــدن نشــریات و یــا 
وابســتگی مطبوعــات بــه دولــت منجــر شــد. 
در دهــه 60 وضعیــت بــه همیــن منــوال بــود 
ــی وزارت  ــت های ترغیب ــا سیاس ــه ب ــا اینک ت
ارشــاد در ســال های نخســتین دهــه 70 
ــود  ــته بهب ــه گذش ــبت ب ــاع نس ــی اوض اندک
ــت  ــه اوج فعالی ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــدا ک پی
دوران  آغــاز  در  را  کشــور  در  مطبوعاتــی 
ــال 1377  ــتیم. در س ــاهد هس ــات ش اصالح
تعــداد کل روزنامه هــا در کشــور بــه 850 
ــرای  ــا ب ــراژ کل روزنامه ه ــوان رســید و تی عن
ــش از دو  ــه بی ــالب ب ــس از انق ــار پ ــن ب اولی
ــا  ــرد. ام ــدا ک ــش پی ــخه افزای ــون نس میلی
نیــز   همیــن دوران شــکوفایی مطبوعــات 
ــد. از اواخــر  ــه ســر آم ــی نکشــید کــه ب طول
ســال 1377 دوران طاقت فرســای مطبوعــات 
ــد و  ــاز ش ــریات آغ ــه ای نش ــف فل ــا توقی ب
ــذار  ــریه اثرگ ــر 90 نش ــغ ب ــال 82 بال ــا س ت
توقیــف شــدند. در دوران دولــت مهــرورز 
ــگاران  ــی روزنامه ن ــن صنف ــی انجم ــا تعطیل ب
اوضــاع بــه مراتــب بــرای فعالیــن مطبوعاتــی 
اســف ناک تر شــد و کنتــرل و نظــارت بــر 
ــه ای  ــه گون ــب شــدیدتر؛ ب ــه مرات نشــریات ب
مســتوجب  اشــتباه  کوچک تریــن  کــه 

می شــد. عقوبــت  ســخت ترین 
ــال  ــی ح ــه چرای ــی ک ــع دوم از مثلث   ضل

علی قدیری

روزگار حال ناخوش
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی روزنامه نگاری در ایران
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در  را  ایــران  در  روزنامه نــگاری  ناخــوش 
روزنامه نــگاران  می کنــم،  جســت وجو  آن 
ــار  ــرل و فش ــادی کنت ــال های متم اســت. س
ــر  ــک بی تأثی ــدون ش ــانه ب ــاب رس ــر اصح ب
ــث  ــواردی باع ــی در م ــود و حت ــد ب نخواه
تغییــر پارادایــم می شــود. جرایــدی کــه 
ــی  ــالت اصل ــه رس ــته ب ــه گذش ــد ده در چن
خــود عمــل کرده انــد و نهــادی مدنــی-

ــا را  ــترین هزینه ه ــد، بیش ــی بوده ان اجتماع
ــی  ــل روزنامه های متحمــل شــده اند و در مقاب
ــه  ــته ب ــی و وابس ــادی تبلیغات ــا نه ــه صرف ک
ســبب  بــه  بوده انــد،  حکومتــی  ارگانــی 
برخــورداری از حفاظــی آهنیــن در گــذر ایــام 
کوچک تریــن گزنــدی بــه آنهــا نرســیده 
ــکالت،  ــی مش ــود تمام ــا وج ــر ب ــت. اگ اس
روزنامه نــگاران همچنــان در کشــور باقــی 
بماننــد و بــه فعالیــت مطبوعاتــی خــود 
ادامــه دهنــد، بــه باتــالق خودسانســوری 
ــگاران  ــع روزنامه ن ــوند. در واق ــار می ش گرفت
پــس از تحمــل انبوهــی از مشــکالت، از نــگاه 
قیــم مآبانــه حکومــت گرفتــه برای تشــخیص 
بــرای  صالحیت هــا تــا تــالش حکومــت 
ــه خــود و  ــگاران ب وابســته ســاختن روزنامه ن
کشــاندن آنهــا بــه زیــر بیــرق خویــش، بــرای 
مســیر  در  محتمــل  هزینه هــای  از  دوری 
فعالیــت خــود، بایــد قوانیــن بردبــاری و 
ــان،  ــد و خودش ــکوت را بپذیرن ــلوک و س س
ــان  ــن هم ــد. ای ــت کنن ــان را مواظب خودش
بــه  روزنامه نــگاران  کــه  اســت  نقطــه ای 
ــند،  ــت باش ــتدار حقیق ــه دوس ــای آن ک ج
ــگار  ــوند؛ روزنامه ن ــت می ش ــتدار مصلح دوس
پایان ناپذیــر و مشــتقاتش  میــان مصالــح 
ــخ،  ــگ، مس ــج کم رن ــه تدری ــده و ب ــم ش گ
ــه  ــه ای ک ــه گون ــود ب ــد می ش ــو و ناپدی مح
ــا ایــن پرســش مواجــه می گــردد  ســرانجام ب
ایــن همــان کاری اســت کــه  آیــا  کــه 
ــوری  ــم؟! خودسانس ــام ده ــتم انج می خواس
ــب  ــتقیم و از جان ــی غیرمس ــی از نظارت ناش
ــه  ــر لحظ ــه ه ــت ک ــی اس ــای نامرئ گروه ه
بســیار  و  دارنــد  حضــور  جایــی  هــر  در 
ــره  ــه چه ــرا ک ــتند؛ چ ــاک هس ــز خطرن نی
ــد و صرفــا  مشــخص قابــل بازشــناختی ندارن
ــان نیــروی جــاری و ناپیــدا هــر لحظــه  چون
از جایــی ســر بــرآورد؛ گاهــی بــا دســتاویزی 
ــه ای  ــا مالحظ ــی ب ــی، گاه ــرعی و اخالق ش
ــادی،  ــی اقتص ــا مصلحت ــی ب ــی، گاه سیاس
ــب آن  ــی و گاهی...جال ــوذی محل ــی نف گاه
ــردم  ــده م ــب نماین ــا در قال ــه اینه ــه هم ک
ــدا  ــود پی ــان نم ــه دار آن ــات جریح و احساس
شــدن  مخفــی  بــا  می توانــد  و  می کنــد 
پشــت یکــی از ایــن نقاب هــا و جانبــداری از 

ــه  ــگار را تخطئ ــردم کار روزنامه ن مصلحــت م
کنــد. مجموعــه ایــن صالح دیدهــا باعــث 
ــه  ــن جامع ــا از مت ــریات م ــا نش ــود ت می ش
ــد و  ــه بگیرن ــی فاصل ــای اجتماع و واقعیت ه
بــه ذهــن هجــرت کننــد و درگیــر انتزاعیــات 
شــوند. نگاهــی بــه محتویــات مجالتــی نظیــر 
ــروز و...  ــگ ام ــا، فرهن ــه، اندیشــه پوی مهرنام
ــه فقــط عمــوم جامعــه  و میــزان اســتقبال ن
بلکــه حتــی نخبــگان از آنهــا خــود تأکیــدی 

ــت. ــه اس ــن نکت ــر همی ب
 عــدم برخــورداری از حمایــت قانونــی و 
ضمانــت شــغلی بــرای روزنامه نــگاران در 
ــالل  ــی و اضمح ــث بی انگیزگ ــدت باع درازم
خالقیــت در آنهــا می شــود. فقــط کافیســت 
دوره  جرایــد  بــا  را  امــروز  جرایــد  تــا 
ــر  ــم؛ در آن دوران ه ــاس کنی ــات قی اصالح
و  می کــرد  فعالیــت  آشــکارا  روزنامــه ای 
تابلــوی آن مشــخص بــود؛ امــا حــال مجــالت 
همــه   تمامــی  از  ملغمــه ای  روزنامه هــا  و 

چیــز اســت بــه گونــه ای کــه نــه بــرای مــردم 
بلکــه حتــی بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه 
ــی  ــه تفاوت ــت چ ــخص نیس ــز مش ــد نی جرای
میــان بــرای مثــال روزنامــه شــرق و اعتمــاد 
وجــود دارد زمانــی کــه نــام صــادق زیبــاکالم 
یــا عبــاس عبــدی بــر همــه آنهــا نقش بســته 
ــه  ــه بلک ــر روزنام ــه ه ــت. در آن دوران ن اس
هــر روزنامه نــگار اخبــار اختصاصــی، متنــوع و 
تولیــدی داشــت حــال امــروز روزنامه نــگاران 
ــری در  ــای خب ــور دز حوزه ه ــای حض ــه ج ب
پشــت میــز خــود نشســته اند و صرفــا از 
کلیشــه های مطبوعاتــی پیــروی می کننــد 
تــا فقــط هرجــه زودتــر صفحــه مربــوط 
ــی در  ــد. حت ــل کنن ــان را تکمی ــه خودش ب
ــی  ــی و بازنویس ــز رونویس ــواردی کاری ج م
ــه ای  ــه گون ــد و ب ــری نمی کنن ــر دیگ از خب
منفعل انــد کــه تیتــر خــود را متأثــر از حــال 
برمی گزیننــد.  مجــازی  فضــای  هــوای  و 
ــش را در  ــن پرس ــد ای ــن فرآین ــه ای مجموع
ذهــن ایجــاد می کنــد کــه پیــش از محکــوم 
ــدم  ــه و ع ــدان مطالع ــه فق ــردم ب ــردن م ک

اســتقبال از جرایــد، آیــا اصــال روزنامه نــگاران 
ــی  ــول خوب ــا محص ــات م ــاب مطبوع و اصح
تولیــد می کننــد کــه مــردم نمی خرنــد و 

ننــد؟ نمی خوا
 در نهایــت عمــوم مــردم ضلــع ســوم 
ــل حــال  ــوان عام ــه عن ــه ب ــی اســت ک مثلث
شــد.  معرفــی  روزنامه نــگاری  ناخــوش 
در  جرایــد  بــه  عمومــی  اعتنــای  عــدم 
ــدم  ــه ع ــادی ب ــد زی ــا ح ــی ت روزگار کنون
شــفافیت اطالع رســانی در جرایــد بــه ســبب 
مصلحت اندیشــی های  و  محدودیت هــا 
حاکــم بــر آن )کــه پیش تــر ذکــر آن رفــت( 
ــا  ــاب نیازه ــدم بازت ــع ع ــردد. در واق بازمی گ
ــی در نشــریات و احســاس  و خواســت عموم
ــدان  ــات آن، فق ــا محتوی ــردم ب ــی م بیگانگ
در  شــبانه روزی  اطالع رســانی  پیوســتگی 
ــا فضــای مجــازی، غلبــه  جرایــد در قیــاس ب
و  مکانــی  و  زمانــی  محدودیت هــای  بــر 
اطالع رســانی آزاد فــارغ از کنتــرل و انحصــار 
ــازی  ــی مج ــبکه های اجتماع ــت در ش حکوم
ــات  ــه مطبوع ــی ب ــال عموم ــدم اقب ــث ع باع
ــی  ــن عوامل ــی از مهم تری ــا یک ــت. ام شده اس
کــه حتــی دیگــر مــردم احســاس نیــاز 
نمی کننــد بــرای مطالعــه و تفکــر و پیگیــری 
ــی« اســت. منظــور از  ــد، »ســواد تصنع جرای
ــی  ــه دانای ــر ب ــی تظاه ــی نوع ــواد تصنع س
ــردم  ــیاری از م ــت. بس ــی اس در روزگار کنون
ــداری  ــاران شــنیداری و دی ــر بمب تحــت تاثی
ــدون  ــی ب ــازی، خرده داده های ــای مج در فض
دانســتن مقدمــه و موخــره آن را جــذب 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــپس ب ــد و س می کنن
زمینــه هــر بحــث از ایــن اندوخته هــای 
ــه  ــراد ب ــع اف ــد. در واق ــره می گیرن ــود به خ
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــداوم ب ــورت م ص
نشــخوار  بــه  ســپس  و  می زننــد  نــوک 
آن می پردازنــد. بدیــن ترتیــب در مــدت 
زمانــی انــدک افــراد بــدل بــه ویترینــی 
از دانش هــای ســطحی و تقلیــدی بــدون 
برخــورداری از انبــاری عمیــق از معرفــت 
ســونامی  میانــه  در  گویــی  می شــوند. 
ــی  ــار اجتماع ــی فش ــی، نوع ــای علم داده ه
ــه  ــه در هم ــود ک ــل می ش ــراد تحمی ــر اف ب
ــر  ــن ام ــز صاحب نظــر باشــند و چــون ای چی
بــا تفکــر و مطالعــات عمیــق بســیار زمان بــر 
و طاقت فرساســت، فضــای مجــازی در حکــم 
راهــی میانبــر عمــل می کنــد. بدیــن ترتیــب 
ــم« بــه  ــی بــه »مــا می دانی ــرار همگان اص
شــکل خطرناکــی افــراد را بــه نوعــی تقلیــد 
ــه در  ــی ک ــد، دانای ــوق می ده ــی س از دانای

ــت. ــی اس ــد از نادان ــی جدی ــع الگوی واق

  یکی از مهم ترین عواملی
که حتی دیگر مردم احساس 
 نیاز نمی کنند برای مطالعه    
   و تفکر و پیگیری جراید،     

       »سواد تصنعی« است.
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»نشــریات دانشــجویي« فرصتــي اســت کــه 
توجــه و جــدي گرفتــن آن در محیط هــاي 
دانشــگاهي، منجــر بــه بالندگــي و پویایــي 
ــاي  ــد، کارکرده ــد ش ــگاه هاخواه ــتر دانش بیش
ــعه  ــم از توس ــجویي، اع ــریات دانش ــوع نش متن
آگاهــي عمومــي قشــر دانشــجو، توســعه روابــط 
ــاي  ــاد فض ــي، ایج ــاد روح جمع ــل و ایج متقاب
پذیــري  جامعــه  صنفــي،  مطالبــات  بیــان 
و  رشــد  دانشــجویان،  اجتماعــي  و  سیاســي 
بالندگــي فکــري و گســترش فعالیــت هــاي 
ــی  ــت؛ و یک ــن اس ــگان روش ــر هم ــه ب داوطلبان
ــی  ــد و بالندگ ــی، رش ــعه پویای ــای توس از راه ه
در نشــریات، برگــزاری منظــم و بــا کیفیــت 
ــت. ــور اس ــجویی کش ــریات دانش ــنواره نش جش

تــا قبــل از برگــزاری اولیــن دوره جشــنواره 
ــدان جــدي  نشــریات دانشــجویي ، نشــریات چن
عنــوان  بــه  بیشــتر  و  نمي شــدند  گرفتــه 
برگه هــاي اهــل دل کــه بــراي خودشــان چــاپ 
مــي کننــد، نگریســته مي شــدند. دبیرخانــه  
ــا ایــن  دائمــي جشــنواره نشــریات دانشــجویي ب
ــجویي  ــریات دانش ــه نش ــد ک ــاد ش ــور ایج تص
ــان  ــد، مخاطب ــه دارن ــي ک ــراژ کم ــم تی علیرغ
بــه ســایر  انتخابي تــري نســبت  خاص تــر و 
نشــریات دارنــد و از همیــن رو بایــد جــدي 

ــوند. ــه ش گرفت
جشــنواره نشــریات در طــول ادوار خــود از بــدو 
تاســیس از ســال 1377 تــا ســال 1383 تقریبــا 

بــه صــورت منظــم و ســاالنه )جــز ســال 1381( 
برگــزار شــد. ولــی پــس از اتفاقــات و اعتراضــات 
ــال 1383( -  ــهد )س ــمین دوره در مش در شش
کــه منجــر بــه برگــزاری یــک جشــنواره بــدون 
اختتامیــه شــد- وقفــه ای هفــت ســاله در 

برگــزاری جشــنواره بوجــود آمــد.
اتفاقــات ششــمین دوره جشــنواره  مطمئنــا 
رویکــرد  گیــری  شــکل  در  بســزایی  نقــش 
محافظــه کارانــه مســئوالن وزارت بهداشــت 
و وزارت علــوم، در خصــوص عــدم برگــزاری 
ــق  ــای تعلی ــال ه ــت. در آن س ــنواره داش جش
ــی  ــه های ــی مصاحب ــدام ط ــر ک ــنواره، ه جش
ــد،  ــی انداختن ــری م ــدان دیگ ــه می ــوپ را ب ت
گاهــی پیشــنهاد گردشــی شــدن جشــنواره بیــن 
دســتگاه هــا مطــرح مــی شــد و گاهــی برگــزاری 
جشــنواره مســتقل در دســتگاه هــا. تــا باالخــره 
وزارت علــوم پیــش قــدم شــد و هفتمیــن دوره 
جشــنواره را در ســال 1390، در حالــی کــه بــه 
نظــر مــی آمــد از طــرف وزارت بهداشــت تحریــم 

ــزار شــد. ــود؛ برگ شــده ب
پــس از دوره هفتــم، متاســفانه ســنگ برگــزاری 
»دوســاالنه« جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
ــا دوره  ــد ت ــه بع ــال ب ــد، و از آن س ــته ش گذاش
ــط  ــاالنه« توس ــکل »دوس ــنواره بش ــم، جش نه
وزارت علــوم برگــزار شــد. و حــاال هــم کــه پــس 
از گذشــت دوســال از دوره قبــل در آســتانه 
اختتامیــه دهمیــن دوره جشــنواره توســط وزارت 

بهداشــت بــه عنــوان متولــی برگــزاری هســتیم.
بــا بررســی وقایــع برگــزاری دوره هــای گذشــته 
جشــنواره نشــریات دانشــجویی کشــور بــه نکات 
قابــل توجهــی دســت مــی یابیــم کــه توجــه بــه 
ــزاری  ــزایی در برگ ــه س ــش ب ــد نق ــی توان آن م

موفــق دوره هــای آتــی داشــته باشــد.
ــجویان  ــای دانش ــراض ه ــوع اعت ــت، موض نخس
در برگــزاری جشــنواره مدنظــر اســت. بجــز 
بــه داوری هــا، کــه در  اعتراضــات مربــوط 
ــات  ــود دارد؛ و اعتراض ــا وج ــنواره ه ــه جش هم
سیاســی و جناحــی کــه اصــال ارتباطــی بــا 
جشــنواره نشــریات نــدارد؛ جنــس اعتراضــات در 
اکثــر دوره هــا باالخــص دوره دوم و ششــم، بــه 
نحــوه برگــزاری و اجــرای جشــنواره بــود. تاکیــد 
ــا از  ــزار شــدن جشــنواره ه ــر دانشــجویی برگ ب
جملــه مهمتریــن درخواســت اصحــاب نشــریات 
ــوده اســت؛ و احتمــاال همیــن موضــوع باعــث  ب
شــد کــه جشــنواره هفتــم و هشــتم کــه پــس 
از وقفــه هفــت ســاله و در پــس اعتراضــات 
جشــنواره ششــم برگــزار شــد؛ بــا انتخــاب 
ــت  ــه ماهی ــجویان، ب ــن دانش ــر از بی ــک دبی ی
ــه از دور  ــردد. در کل هرچ ــاز گ ــود ب ــه خ اولی
اول جشــنواره نشــریات دانشــجویي کــه توســط 
خــود دانشــجویان تاســیس شــد؛ گذشــت، ایــن 
جشــنواره بیشــتر شــکل اداري بــه خــود گرفتــه 
و کارهــاي جشــنواره بیشــتر توســط مســئولین 
انجــام مي شــود تــا دانشــجویان؛ و فضــا دیگــر از 

مهدی حافظی
کارشناس ارشد علوم اجتماعی

کارشناس خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

فقط چهار دوره!
،،،،یازده سال
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ــت.  ــده اس ــارج ش ــجویان خ ــرل دانش کنت
امــا بایــد توجــه داشــت کــه گاهــی اعتراضــات 
ــراض!  ــا اعت ــت ت ــی اس ــبیه خودزن ــتر ش بیش
ــه مســئولین بایدتحمــل شــان را  جــدای از آنک
ــه  ــر گرفت ــه ب ــد و اعتراضــات را - ک ــر ببرن باالت
از روحیــه مطالبــه گــری و جوانــی دانشــجویان 
ــی  ــد؛ ول ــن فضــا بدانن ــک ای ــزء الینف دارد - ج
مطمئنــا وجــود جشــنواره، هــر چنــد بــد، بهتــر 
ــون  ــزوم وجــود قان از نبــودش اســت. هماننــد ل
هــر چنــد از نــوع بــدش بجــای نبــودش. وجــود 
ــواع جشــنواره  ــه داوری در تمــام ان اعتراضــات ب
ــه  ــات همیش ــا مطبوع ــه ت ــم گرفت ــا، از فیل ه
ــودن  ــبی ب ــه نس ــه ب ــا توج ــته و ب ــود داش وج
نظــرات، طبیعــی اســت، ولــی موضوعــی کــه بــه 
نظــر مــی رســد نبایــد فرامــوش شــود، همیــن 
ــی« اصحــاب نشــریات دانشــجویی  »گردهــم آی
ــس  ــد در پ ــرفت و رش ــث پیش ــه باع ــت، ک اس
تعامــالت جمعــی بوجــود آمــده در آن مــی 
شــود، کــه هیــچ چیــز را نبایــد فــدای آن کــرد. 
بــر وقفــه  وقایــع جشــنواره ششــم عــالوه 
هفــت ســاله در برگــزاری جشــنواره، متاســفانه 
ــا  ــرد ت ــته ک ــر از گذش ــاط ت ــئولین را محت مس
ــنواره از  ــزاری جش ــه برگ ــر ب ــه منج ــی ک جای
ســاالنه بــه دوســاالنه شــد. موضوعــی که بیشــتر 
ــریات  ــاب نش ــم اصح ــه چش ــه دودش  ب از هم
ــان  ــرا همچن ــه چ ــت ک ــئوال اینجاس ــت. س رف
همــه جشــنواره هــای فرهنگــی دانشــجویی 

همچــون رویــش و حرکــت ســاالنه برگــزار مــی 
ــریات؟!  ــنواره نش ــز جش ــود بج ش

بــاب دوره  قابــل توجــه دیگــر در  موضــوع 
هــای گذشــته جشــنواره نشــریات، میزبانــی 
ــای ادوار  ــان ه ــه میزب ــی ب ــا نگاه ــت. ب آن اس
جشــنواره نشــریات دانشــجویی، کامــال مشــهود 
ــر  ــالوه ب ــم ع ــل از دوره شش ــا قب ــه ت ــت ک اس
پایتخــت، شــهرهای دیگــر نیــز فرصــت میزبانــی 
از اصحــاب نشــریات را پیــدا مــی کردنــد؛ ولــی 
پــس از دوره ششــم، و گشــایش جشــنواره هفتم 
ــار  ــی چه ــق، تمام ــال تعلی ــت س ــس از هف پ
ــده  ــزار ش ــران برگ ــط در ته ــنواره فق دوره جش
ــل  ــای تام ــود ج ــوع خ ــن موض ــه ای ــت؛ ک اس
ــر  ــه دیگ ــنواره ب ــی جش ــاص میزبان دارد. اختص
دانشــگاه هــای کشــور بجــز پایتخــت رویکــردی 
ــنواره  ــتر جش ــی بیش ــب پویای ــه موج ــت ک اس
ــن  ــه ای ــا مــی شــود، همانطــور ک و دانشــگاه ه
رویــه در دیگــر جشــنواره هــا همچــون حرکــت 
و رویــش بــه چشــم مــی خــورد ولــی همچنــان 

ــود. ــی ش ــل نم ــریات عم ــوص نش در خص
نشــریات  صنفــی  انجمــن  موضــوع  امــا 
دانشــجویی دانشــگاه هــای کشــور هــم از دیگــر 
ــوع  ــوان موض ــه عن ــه ب ــل توج ــات قاب موضوع
ــم  ــد. ه ــی باش ــریات م ــنواره نش ــی جش جنب
زمــان بــا شــکل گیــری دوره نخســت جشــنواره 
ــن  ــات انجم ــج دوره انتخاب ــم، پن ــا دوره شش ت
دانشــگاه هاي  دانشــجویي  نشــریات  صنفــي 

ــای  ــه در ج ــود ک ــده ب ــزار ش ــز برگ ــور نی کش
ــه از  ــی ک ــت. موضوع ــه اس ــب توج ــود جال خ
ــه فراموشــی ســپرده  ــد کال ب ــه بع ــم ب دوه هفت
شــد. بررســی دوره هــای گذشــته از نقــش بســزا 
ــی در برگــزاری  ــه صنف و فعــال ایــن مجموع

ــد. ــی ده ــر م ــریات خب ــنواره نش جش
ــده از  ــر نگارن ــه نظ ــه ب ــه ای ک ــر نکت و در آخ
ــزوم توجــه  ــی برخــوردار اســت، ل ــت باالی اهمی
ــه جشــنواره  ــه رویکــرد آموزشــی در ایــن گون ب
هاســت. بــه واقــع آیــا هدفــی باالتــر از آمــوزش 
و  توســعه  بــرای  مناســب  الگــوی  ارائــه  و 
ــوان  ــی ت ــجویی، را م ــریات دانش ــرفت نش پیش
ــفاف  ــد؟ ش ــور ش ــنواره متص ــن جش ــرای ای ب
ســازی و معرفــی شــاخص هــای داوری در 
ــار و  ــه آث ــن انتشــار و ارائ ــر بخــش و همچنی ه
ــن دوره از  ــه در ای ــنواره ک ــر جش ــریات برت نش
جشــنواره در قالــب نمایشــگاهی از آثــار عرضــه 
ــور  ــا حض ــگاه ب ــزاری نمایش ــت و برگ ــده اس ش
دانشــگاه هــا در غرفــه هایــی مجــزا مــی توانــد 
جشــنواره را در رســیدن بــه اهــداف اصلــی خــود 

ــد. ــک نمای نزدی
نشــریات  جشــنواره  رســد  مــی  نظــر  بــه 
ــته  ــای گذش ــرد ه ــه رویک ــد ب ــجویی بای دانش
همچــون  رویکردهایــی  گــردد.  بــاز  خــود 
خــود  بــه  جشــنواره  برگــزاری  ســپردن 
ــنواره  ــی جش ــاص میزبان ــا اختص ــجویان ی دانش

بــه دیگــر دانشــگاه هــای کشــور.

رویکرد آموزشی در این  لزوم توجه بهاست،  که به نظر نگارنده از اهمیت باالیی برخوردار در آخر نکته ايو 

توسعه و پیشرفت نشریات  برايگونه جشنواره هاست. به واقع آیا هدفی باالتر از آموزش و ارائه الگوي مناسب 

شفاف سازي و معرفی شاخص هاي داوري در هر بخش  می توان براي این جشنواره متصور شد؟ ، رادانشجویی

ی از نمایشگاهدر قالب  این دوره از جشنوارهکه در  –ار و نشریات برتر جشنواره آث و ارائه و همچنین انتشار

در می تواند جشنواره را و برگزاري نمایشگاه با حضور دانشگاه ها در غرفه هایی مجزا  –ار عرضه شده است آث

 نزدیک نماید.اهداف اصلی خود  رسیدن به

به نظر می رسد جشنواره نشریات دانشجویی باید به رویکرد هاي گذشته خود باز گردد. رویکردهایی همچون 

  .اختصاص میزبانی جشنواره به دیگر دانشگاه هاي کشور خود دانشجویان یاجشنواره به  برگزاريسپردن 

  

  حال با هم نگاهی گذرا به نه دوره گذشته جشنواره می اندازیم:

  میزبان اختتامیه  متولی اصلی  سال  دوره

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  وزارت بهداشت  1377  اول

  دانشگاه اصفهان  وزارت علوم  1378  دوم

  دانشگاه تهران  وزارت بهداشت  1379  سوم

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  وزارت بهداشت  1380  چهارم

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  وزارت بهداشت  1382  پنجم

  وزارت بهداشت و علوم  1383  ششم
دانشگاه علوم پزشکی و 

  فردوسی مشهد

  دانشگاه شهید بهشتی تهران  وزارت علوم  1390  هفتم

  وزارت علوم  1392  هشتم
هاي علمی و سازمان پژوهش

  تهران –صنعتی ایران 

  دانشگاه تهران  وزارت علوم  1394  نهم

  وزارت بهداشت  1396  دهم
شهید علوم پزشکی دانشگاه 

  بهشتی تهران

  

  :اولین دوره 

اندرکاران از سوي دست 1376، نخستین بار، به طور خودجوش در سال نشریات دانشجویی کشور هجشنوار طرح

با اینکه  نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی ارایه شد



ــم می خواســت می توانســتم شــعاری  ــی دل خیل
از  بیــان و مهم تــر  از آزادی  بنویســم! مثــال 
ــار  ــاز گفت ــای ب ــم و فض ــم بنویس آن آزادی قل
و  نویســندگان  اختیــار  در  کــه  نوشــتار  و 
قلــم گذاشــته  اهــل  باالخــص دانشــجویان 
ــن و  ــه ذه ــزی ک ــر چی ــه ه ــا راجــع ب شــده ت
ــند.  ــت، بنویس ــرده  اس ــغول ک ــان را مش فکرش
ــریات  ــام نش ــتم از تم ــتم می نوش ــت داش دوس
دانشــجویی کــه بــا نهایــت امکانــات و حداکثــر 
ــی  ــا تبلیغات ــتند و ب ــر نشس ــه ثم ــتیبانی ب پش
ــع  ــی توزی ــوی عال ــه نح ــته ب ــور و شایس درخ
ــه می خواســتم  ــا ن ــاور کنیــد ی شــدند. حتــی ب
از نشــریات سیاســی هــم بنویســم... یعنــی 
بــاور  برخــالف  بنویســم  داشــتم  دوســت 
عمــوم، در فضــای سیاسی-دانشــجویی کشــور، 
ــدارد و هرکســی  ــود ن ــد خاصــی وج ــد و بن قی
می توانــد آزادانــه تــا آنجــا کــه ادب حکــم 
ــری و  ــط فک ــاب، از خ ــرایط ایج ــد و ش می کن
سیاســی جنــاح مــورد نظــرش طرفــداری کنــد 
ــی  ــردازد... و خیل ــف بپ ــاح مخال ــد جن ــه نق و ب
بیشــتر دوســت داشــتم راجــع بــه ایــن بنویســم 
کــه هیچ گونــه بازخوانــی مطالبــی پیــش از 
چــاپ وجــود نــدارد و هیــچ متــن و دلنوشــته و 
ــه ای از فیلتــر عبــور نمی کنــد و هیچکــس  مقال
اینجــا مجبــور بــه خودسانســوری نیســت و 
واژه هــا همان گونــه کــه از فکــر و اندیشــه  
ــذ  ــه روی کاغ ــد، ب ــأت می گیرن ــنده نش نویس
ــه  ــه ب ــت ک ــم اس ــالت قل ــن رس ــد و ای می آین

ــان... ــالن و بهم ــود و ف ــا می ش ــی ایف خوب
خواســتم  بنویســم!  خواســتم 
ایــن  تمــام 

بی کم وکاســت  و  مفصل تــر  را  حرف هــا 
بنویســم. امــا دیــدم حیــف اســت بخواهــم ایــن 
ــرده ام را  ــدا ک ــتن پی ــرای نوش ــه ب ــی ک فرصت
ــرف،  ــرف و ح ــرف و ح ــعار و دروغ و ح ــا ش ب

خرابــش کنــم!
مــن می توانســتم همــان اول کار، بــه رســم 
تمــام ســخنرانی ها و انتقادهــای بــه ظاهــر 
ــد  ــف و تمجی ــا تعری ــم را ب ــه، حرف های منصفان
ــم،  ــیب مالی ــک ش ــا ی ــد ب ــم و بع ــروع کن ش
جــوری کــه نــه ســیخ بســوزد نــه کبــاب و نــه 
بــه کســی بربخــورد، یکی دوتــا نکتــه  نــه چندان 
منفــی هــم بگویــم و بعــدش هــم بــرای اینکــه 
بیشــتر خــودم را نــور چشــمی کنم، از ایــن و آن 
و برگزارکننــدگان جشــنواره و وزیــر بهداشــت و 
معــاون اول و دوم و ســوم و همینطــور الــی آخــر 
تــا دهــم و رئیس جمــور و کشــورهای همســایه 

و خــاور دور هــم تشــکر کنــم و تمــام!
مــن می توانســتم این گونــه بنویســم... مثــال 
ــریات  ــنواره  نش ــه جش ــوب ک ــه خ ــم چ بنویس
ــه کار خــود  ــرای دهمیــن دوره ب دانشــجویی، ب
ــن  ــه م ــر ک ــدر خوب ت ــد و چق ــه می ده ادام
وزارت خانــه ای  دانشــگاه  دانشــجوی  زمانــی 
ــدن و  ــه درس خوان ــط ب ــط و فق ــه فق ــودم ک ب
ــا  ــدارد و ب ــی ن ــرف میل ــودِن ص ــدی ب تک بع
کارهــای این چنینــی و هرجــور کــه شــده 
انگیــزه  دانشــجویان خــودش و دانشــگاه های 
دیگــر را بیشــتر می کنــد و حتــی می شــد 
ــر  ــازداغ ماجــرا را زیادت ــن وســط ها کمــی پی ای
ــه  ــی ک ــنواره  فرهنگ ــتمین جش ــم و از هش کن
چنــدی پیــش برگــزار شــد هــم صحبتــی بکنــم 
ــکالت و  ــا و مش ــه بی نظمی ه ــع ب ــال راج و اص
ــرف  ــم بی ح ــه ک ــی ک ــا و داوری های اختتامیه ه
ــه  ــی ب ــد حرف ــث نبودن و حدی
میــان نیــاورم 

ــه  ــه هم ــم ک ــم را بکن ــام تالش ــه تم و خالص
ــا  ــم و آن آخره ــل نشــان ده ــز را گل و بلب چی
هــم کمــی مجیــز وزارت بهداشــت را بگویــم و... 

ــن! همی
ــده و از روی  ــاب ش ــی حس ــد خیل ــی می ش حت
ــه  ــن ک ــی، آن وســط های مت فکــر و نقشــه  قبل
رســیدم، نقــاط قــوت دهمیــن جشــنواره  تیتر را 
تــا آنجــا کــه می توانــم پررنگ تــر نشــان دهــم و 
مثــال بگویــم چــه خــوب کــه ایــن بــار، برخــالف 
ســال های پیــش ، عــالوه بــر اینکــه هــم بــا تنوع 
و تعــدد موضوعــات مواجــه بودیــم، یــک شــعار 
ــن  ــان پرک ــه ده ــد البت ــگ و ص ــوش آب و رن خ
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر 10 ب ــوان تیت ــار عن کن
بعــد می آمــدم شــعار را بازتــر می کــردم و 
دانشــگاه،  اجتماعــی  »مســئولیت  می گفتــم 
نقــادی منصفانــه و آزادانــه«. چقــدر زیباســت و 
همیــن کــه داریــم در راســتایش گام برمی داریم 
خیلــی خــوب اســت و هیچ کجــای کارمــان 
هیــچ اشــکالی نــدارد و ... و از همیــن حرف هــا...! 
در همــان بین هــا حتــی می توانســتم راجــع 
ــه  ــد ب ــش جدی ــد بخ ــدن چن ــه ش ــه اضاف ب
ــودم  ــال خ ــم و مث ــاره ای کن ــم اش ــنواره ه جش
ــه  ــم و از اینک ــان ده ــن فکر نش ــتر روش را بیش
امســال پــای موضوعــی همچــون »قومیت هــای 
ایرانــی« در میــان آمــده ابــراز خرســندی کنــم 
ــتی  ــا ژس ــوه ام را ب ــان قه ــه فنج ــی ک و در حال
نقادانــه و بــه میــزان زیــادی خودپســند مآبانــه 
ــای  ــم را از کرانه ه ــذارم، نگاه ــز می گ روی می
دور گرفتــه، بــا آرامــش قلــم را برداشــته و 
بنویســم بــا جشــنواره ای کــه امســال شــاهدش 
افق هــای  نوبــه  خــود،  بــه  بنــده  هســتیم، 
روشــنی را بــرای ایــران و فضــای دانشــگاهی اش 
ــه  ــم ب ــدا ه ــال و اب ــم! و اص ــی می کن پیش بین
ــدر  ــدت چق ــن م ــه ای ــاورم ک ــودم نی روی خ
ــد  ــودی گرفته ان ــدی صع ــا رون ــم بدقولی ه حج
و از زمــان اتمــام دریافــت 
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آثــار بگیــر تــا داوری و برگــزاری همیــن مراســم 
ــرار ــه کــه ق اختتامی

 بــود اردیبهشــت باشــد، نــه یــک بــار کــه چنــد 
ــادن  ــب افت ــم و عق ــی بودی ــاهد بدقول ــار ش ب
تمــام  از  اســت  الزم  همین جــا  و  تاریخ هــا 
مســئوالن ذی ربــط و بی ربــط کــه بــا ایــن 
دســت اقدامــات، نمــک زندگــی را بیشــتر کــرده 
و بــر هیجــان شــرکت کنندگان افزودنــد تشــکر 
ــلیقه«  ــا، »س ــای دنی ــه ج ــلما هم ــم! مس کن
ــزِء  ــه داوری اش، ج ــق ب ــوع متعل ــم از ن آن ه
ــت  ــات اس ــال و اتفاق ــام اعم ــر تم جدایی ناپذی

ــت... ــی در آن نیس و حرف
ــت...  ــت و ننوش ــا را نوش ــن حرف ه ــد ای می ش
امــا راســتش را بخواهیــد بــا خــودم فکــر کــردم 
تمــام اینهــا تکراری انــد و مخاطــب اگــر خــودش 
ــک جســتجوی  ــا ی ــد ب کنجــکاو باشــد، می توان
ــر  ــم بهت ــد گفت ــه پاســخش برســد. بع ســاده ب
اســت بیایــم از شــرایط موجــود در فضــای 
نوشــتاری دانشــجویان بنویســم و واقع گــراِی 
جشــنواره های  نتایــج  از  مثــال  باشــم.  تــام 
پیشــین بنویســم و تمــام حرف هــا و آرزوهایــی 
ــی  ــد... از فضای ــان آرزو ماندن ــد هم ــه در ح ک
بنویســم کــه هیــچ تغییــری نکــرد و نمی کنــد 
و بایــد خیلــی خوشــبین بــود کــه امیــدوار شــد 
ــان  ــه همچن ــی ک ــش ... فضای ــر کردن ــه تغیی ب
ــره از  ــرس و دله ــر از ت ــت و پ ــابق اس ــل س مث
اینکــه نکنــد فــالن واژه بــه مــذاق فالن مســئول 
و بــه کام فــالن سرپرســت خــوش نیایــد و فکــر 
ــنود و  ــوار بش ــه دی ــم ک ــه در گفته ای ــد ب کنن
ــی  ــم از آنهای ــود؟ گفت ــد بش ــه نبای ــود آنچ بش
ــنواره را  ــوای جش ــی ه ــا وقت ــه ت ــم ک بنویس
ــا  ــو آنج ــیر ج ــوری اس ــد بدج ــس می کردن تنف
واژه واژه شــعار  زبان شــان  از  و  بودنــد  شــده 
می ریخــت و از دامان شــان کیلوکیلــو وعــده 
ــه شــهر و  ــه ب ــن ک ــا همی ــد! ام ــد می چکی وعی
ــک  ــان نیمه خش ــتند و عرق ش ــان برگش دیارش
ــار  ــم بخ ــا ه ــا و قول ه ــام آن حرف ه ــد، تم ش
ــه  ــد ک ــی مان ــاع همان ــوا و اوض ــت ه ــد رف ش

ــود... ب
ــتاری در  ــارِی  نوش ــای اجب ــتم از فیلتره خواس
ــالن  ــال در ف ــه مث ــم... از اینک ــگاه بنویس دانش
ــک  ــب، ی ــالن مطل ــتن ف ــرای نوش ــگاه، ب دانش
ــار بایــد نظــر ســردبیر را پرســید، بعــد ســراغ  ب
مدیرمســئول رفــت، بعــد ســراغ کارشــناس 
فرهنگــی دانشــگاه، و همینطــور الــی آخــر 
ــر آن هــم  ــه رئیــس دانشــگاه رســید و اگ ــا ب ت
ختــم بــه خیــر شــد، مطلــب را از فیلتــر ذهنــی 
ــان  ــا در پای حراســت دانشــگاه هــم عبــور داد ت
بــا هــزار و یــک سانســور شــبه اختیــاری، متنــی 
ــش  ــکل اول ــه ش ــباهتی ب ــچ ش ــر هی ــه دیگ ک

ــرد! ــاپ ک ــدارد را چ ن
هیچ وقــت  کــه  حمایت هایــی  از  خواســتم 
ــال  ــه اص ــوده ک ــگ ب ــدر کم رن ــا آن ق ــوده ی نب

بــه چشــم نیامــده هــم بنویســم. از توجهــی کــه 
ــریه  ــک نش ــای ی ــماره اولی ه ــه ش ــت ب هیچ وق
نشــد! از مشــاوره هایی کــه در ضعیف تریــن 
حالــت ممکــن صــورت گرفــت... از تفــاوت 
ــان  ــان می ــی نمای ــی خیل ــل شــدن های خیل قائ
ــمی ها«...  ــور چش ــا و »ن ــماره اولی ه ــان ش هم
و منظــورم از نــور چشــمی ها همان هایــی اســت 
کــه جــز کپــی و پیســت کــردن چنــد مطلــب 
تکــراری و رتبــه آوردن در فــالن مســابقه و 
ــه  ــتند و ن ــری داش ــر دیگ ــه هن ــنواره، ن جش
ــرای  ــه پتانســیلی ب ــی درخــور توجــه و ن مطلب
ــف  ــه لط ــا ب ــد؛ ام ــتعدادهای جدی ــف اس کش
ــان  ــم پشتش ــئول ه ــالن مس ــم و ف ــالن اس ف
خــوب گــرم اســت  و هــم سیبیل شــان بــه 

ــرب! ــش چ وقت
ــد چــاپ و تیــراِژ  حتــی خواســتم از وضعیــت ب
نشــریات هــم بنویســم. از اینکــه چــرا دانشــگاه 
آن قــدری بودجــه دارد کــه یــک نشــریه  معمولی 
را بــا تیــراژ 1000 نســخه آن هــم تمام رنگــی و 
گالســه چــاپ  می کنــد، ولــی دانشــگاه مجبــور 
اســت از هــر ده نشــریه، یکــی را رنــدوم انتخــاب 
کنــد و بــه زور ســیلی و بریــدن نــان کارکنانــش 
)!(، صورتــش را ســرخ نگــه داشــته و چنــد جلــد 

رنگــی از آن نشــریه منتشــر کنــد.
ــه   ــات خان ــه انتخاب ــتم ب ــر می خواس ــن اواخ ای
نشــریات هــم گریــزی بزنــم و راجــع بــه نحــوه  
ــوم هســت اینجــا  ــزاری و اینکــه اصــال معل برگ
یــا  اســت  سیاســی بازی  و  سیاســت  خانــه  
ــه  ــن گالی خواســتگاه نشــریات، بنویســم و از ای
کنــم کــه اعضــای نشــریات دقیقــا مشــغول چــه 
کاری هســتند کــه ایــن چنــد ســال نــه نتیجــه  
ــاق  ــه اتف ــنیده ایم و ن ــی از آن ش ــل توجه قاب

بزرگــی دیده ایــم.
ــا  ــا را بنویســم؛ ام ــن حرف ه ــام ای خواســتم تم
دیــدم چــه فایــده؟ حــرف را کــه می شــود 
ــر  ــوان راحت ت ــه می ت ــعار را ک ــت زد و ش راح
داد و مــن هــم کــه بیــرون ایــن گــود نشســته ام، 
فریــاد می زنــم  و هــی  را می خــورم  پفکــم 

ــن...!« ــش ک »لنگ
ــل  ــودش اه ــه خ ــی ک ــد... یک ــد باش ــی بای یک
ــد  ــوب بخوان ــا را خ ــن حرف ه ــد و ای ــود باش گ
ــه  ــد ک ــام زورش را بزن ــد و تم ــر بفهم و خوب ت

ــد... ــف را خــاک کن حری
آن وقــت کار اصــال بــه »می خواســتم« و »اگــر« 
ــن  ــل م ــی مث ــه یک ــد ک و »ای کاش« نمی رس
ــم را  ــد قل ــه بیای ــود ک ــر ش ــش پ ــدر دل آن ق
ــا آن  ــد و ت ــتن کن ــه نوش ــروع ب ــردارد و ش ب
انــدازه حــس خفقــان ســراغش بیایــد کــه آخــِر 

ــد: ــود و بگوی ــیمان ش ــرش پش آخ
»می خواســتم تمــام ایــن حرف هــا را بنویســم... 

امــا دیدم فایــده ای نــدارد.... ننوشــتم!«

ــی را  ــا دل ــم ی ــام کن ــی را بدن ــم کس نمی خواه
بشــکنم. همیــن اول متــن اعــالم می کنــم کــه 
ــا آزردگــی شــخص خاصــی را  قصــد تخریــب ی

نــدارم.
مطلــب مــن، خودمــان هســتیم )منظــور فعــاالن 
نشــریات دانشــجویی(، تــا کــی می خواهیــم 
بنویســیم و هیــچ  تکــراری  از درد دل هــای 
اقدامــی بــرای آن نشــود؟! تــا کــی می خواهیــم 
و  بنویســیم  واقعــی  ظاهــر  بــه  مطالــب  از 
خودمــان و مخاطبــان را فریــب دهیــم؟! مطلــب 
ــن درد  ــه عی ــت ک ــزی  اس ــان چی ــی، هم واقع
و مشــکالت دانشــجویان و مــردم کشــورمان 
اســت؛ همان هایــی کــه اگــر نباشــند، مــا 
ــول  ــه ق ــوژه و ب ــال س ــه دنب ــم ب ــم نمی توانی ه
معــروف شــکار آن باشــیم و موضــوع نشــریه مان 
ــریات  ــاالن نش ــا )فع ــه م ــم. دغدغ ــرار دهی ق
دانشــجویی( بایــد تــا آن جایــی پیــش رود کــه 
از بیــان مطالــب کلیشــه ای و غیرحقیقــی دســت 
برداریــم و بــه ســمت بیــان »مهم ترین هــا« 
ــا«  ــم »دقیق ترین ه ــت بگوی ــر اس ــاید بهت و ش
ــات  ــردن صفح ــر ک ــر پ ــه فک ــا ب ــم. صرف بروی
ــی پیســت«  ــب »کپ ــتفاده از مطال نشــریه و اس
نباشــیم. بایــد یــاد بگیریــم کــه نویســندگی یک 
فــن اســت، شــاعر بــودن و شــعر ســرودن کار هر 
کســی نیســت، نوشــتن یــک طنــز ادبــی کار یک 
طنــاز حرفــه ای اســت و... .  درســت اســت کــه 
مــا دانشــجو هســتیم و دانشــجو بایــد مطالبه گــر 
باشــد؛ امــا اگــر همــان دانشــجو شــعر یــا مقالــه 
یــا ... خــود را بــه درســتی بــه مخاطــب منتقــل 
نکنــد، قابــل قبــول نیســت و اگــر هــم مخاطــب 
اشــتباه برداشــت کــرده و مســیرش تحــت تأثیــر 

ــه اســت! ــرد، فاجع ــرار گی آن ق
دانشــجو،  کــه صــدای  بگیریــم  یــاد  بایــد 
ــه درســتی ادا  ــد ب ــن حــق بای حــق اســت و ای
ــریات  ــوزه نش ــاالن ح ــا )فع ــدوارم م ــود. امی ش
ــم و از  ــان بیایی ــه خودم ــی ب ــجویی( کم دانش
ــتفاده  ــود اس ــیل های موج ــوان و پتانس ــه ت هم
ــل  ــت و کام ــا کیفی ــریه ب ــک نش ــا ی ــرده ت ک
را تولیــد کنیــم. اینکــه می گویــم »کامــل« 
ــرده  ــد را طــی ک ــه رش ــد رو ب ــک رون ــی ی یعن
ــن صــورت  ــویم. در ای ــک ش ــل نزدی ــه تکام و ب
می تــوان انتظــار داشــت بــه هدفمــان کــه 
ــر شــویم. همــان بیــان واقعیت هاســت، نزدیک ت

به امید آن روز...

وحید پیراسته
دانشجوی علوم پزشکی اصفهان
نماینده خانه نشریات
وزارت بهداشت در منطقه مرکزی

بدون تیتر!




