تحوالت مهم دهه  80دانشگاه امیرکبیر
در گفتوگو با محمد شجاعیان:

آتش زدن
عکسرئیسجمهور
نتیجه معکوس داد

دانش��گاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) طی س��الهای قبل و بعد از انقالب اس�لامی یکی از مهمترین دانشگاههای کشور بوده بطوری که نقش مؤثر و مستقیمی در بسیاری
از اتفاقات سیاس��ی کش��ور داش��ته است و خواسته یا ناخواس��ته نیز فارغ التحصیالنی به جامعه ارائه داده که در تحوالت سیاس��ی نقش مهمی داشتهاند .یکی از مقاطعی که
طی س��الهای اخیر بس��یار مورد توجه فعاالن سیاس��ی کش��ور قرار گرفت و به نوعی نیز دانش��جویان در ایجاد آن وقایع نقش قابل توجهی داش��تند ،حضور رئیس جمهور
در این دانش��گاه در س��ال  85و همچنین انتش��ار نش��ریات موهن از س��وی گروهی خاص در س��ال  86بوده اس��ت .از این رو به سراغ محمد ش��جاعیان مسئول اسبق واحد
سیاس��ی بس��یج دانش��جویی دانش��گاه امیرکبیر رفتیم که طی این سالها خود ش��اهد بس��یاری از وقایع بوده اس��ت .متن کامل این گفتوگوی جذاب را از نظر میگذرانید:
چه سالی وارد دانشگاه امیرکبیر شدید؟ فضای دانشگاه در
آن مقطع چگونه بود؟
سال  82كه ما وارد دانشگاه شديم تقريباً فضاي دوقطبي بود كه
يك بسيج دانشجویی وجود داشت و يك انجمن به اصطالح اسالمی.
البته تش��كلهاي ديگر هم وجود داشتند ،مثل شوراي صنفي .در آن
زمان كانون قرآن و عترت هم (عالوه بر شوراي صنفي) دست انجمنی
ها بود .در آن موقع ش��خصي بود كه حتی شائبه وهابي بودن او وجود
داشت و خودش هم ميگفت من سني هستم اما با این حال دبير كانون
قرآن و عترت دانشگاه بود!
فضا اينچنين بود و بروز و ظهور بچههاي انجمن بيشتر از بچههاي
بسيج بود .يعني از سال  82به اين طرف كه سالهاي آخر دست و پا
زدن دولت اصالحات بود س��عي ميكردند به تشكل وابسته خودشان
فضا بدهند .يعني رياس��ت دانشگاه هر امكاناتي را كه انجمن اسالمي
ميخواس��ت بدون هيچ واهمهاي در اختيارشان قرار ميداد .آن موقع
رياس��ت دانش��گاه آقاي دكتر صميميفر بودند كه االن هم از اساتيد
دانش��كده عمران دانشگاه هس��تند و احتماالً با تشكيالت مجاهدين
انقالب هنوز ارتباط دارند؛ از نوع ارتباطهاي فاميلي و خانوادگي .ما كه
به عنوان دانشجوهاي سال اول در خيلي موارد شوكه ميشديم.
فضايي پيش آمده بود كه بچههاي انجمن اسالمي آموخته بودند
كه بر روي فضاي احساس��ي دانشگاه سوار بشوند .به طور مثال با يك
تريبون و يك سرود يار دبستاني عده زيادي را جمع ميكردند و تقريباً
در هر مناسبتي يك تريبون آزاد برگزار ميشد با تيترها و عنوانهاي
مختلف .مث ًال در ماه مبارك رمضان سال  82زماني بود كه خانم شيرين
عبادي جايزه صلح نوب��ل را دريافت كردند .به همين خاطر بچههاي
انجمن اس�لامي برنامهاي را ترتيب دادند كه اين خانم آمد و در ابتدا
مصافحهاي را با آقاي ملكي داشتند كه اين باعث تحركي در بچههاي
بس��يج شد و تجمعي را ش��كل دادند و به داخل مسجد رفتند .در آن
ن نتوانسته بود مسجد را پايگاه
تاريخ حتي تا اواخر سال  84هم انجم 
خودشان قرار دهد .برخالف اين موضوع كه بر سردر مسجد كاشياي
وجود داشت كه نوشته ش��ده بود سازنده اين مسجد انجمن اسالمي
اس��ت .به واسطه همين توليتي كه براي خودشان احساس ميكردند
دفتري هم در مسجد به نام انجمن اسالمي براي خودشان ساخته بودند
با اين هدف كه تا ميتوانند خود را به دين و مذهب بچسبانند و به اين
واس��طه اميد داشتند بتوانند در مسجد رفت و آمد داشته باشند ولي
خوشبختانه به فضل وجود نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ،توليت
مساجد دانشگاهها به دست نهاد افتاده بود .بعد از این ماجرا نیز بچههاي

بس��يج تريبوني را گذاشته بودند براي اعتراض به كار خانم عبادي كه
بچههاي انجمن اسالمي از در جداگانهاي كه از دفتر خودشان داشتند
با كفش وارد مسجد شدند كه شديدا ً به آنها اعتراض شد .دانشجويان
با تكبير و صلوات مانع حرف زدن آنها شدند و آنها را بيرون كردند .اين
وقايع دوباره در مورد نش��ريات موهن هم تكرار شد .سال  82به خاطر
انتخابات اتفاقات مهم دیگری نیز افتاد و آن هم ميتينگهاي سياسي،
مناظرهها و ...بود كه بسیج دانشجویی بين شخصيتهاي مختلف در
مسجد دانشگاه برپا ميكرد.
چرا در مسجد برگزار میکردید؟ مگر دانشگاه آمفی تئاتر
نداشت؟
علتش اين بود كه ميخواستيم زمين بازي را خودمان تعيين كنيم.
در آن زمان آمفي تئاتر دانشگاه دست رياست دانشگاه بود كه به سختي
به آن دسترسي داشتيم و آن را به راحتی در اختیار ما قرار نمیدادند.
برای انتخابات سال  84چه فعالیتی داشتید؟
در آن زمان نش��ريه پاورقي توليد را منتشر کردیم كه با همكاري
تعدادي از بچههاي اميركبير و تهران كارهاي آن انجام ميشد .حدود
سه نفر از پنج فعال در نشريه از بچههاي اميركبير بودند ،ايده اين نشريه
از اميركبيريها بود ولي از قلم بچههاي دانش��گاه تهران و شريف هم
استفاده ميشد .دو شماره در شريف چاپ شد و بعد از استقبال زياد،
اين نشريه كشوري شد و به خاطر مطالب جديد آن در ستادهاي سراسر
كشور آقاي احمدينژاد پخش ميشد و بسيار هم تأثيرگذار بود.
فضای عمومی دانشگاه برای انتخابات سال  84چگونه بود؟
خرداد  84بود که تجمعي از سوی بچههای انجمن راه افتاد كه به
س��مت دفتر نهاد رهبری دانشگاه حركت كردند .البته قب ًال هم سابقه
حمله به نهاد و شكستن شيش��ههاي آن را داشتند ولي در اين مورد
خاص شيش��هها را شكستند .گفته ميشد ميخواهند به دفتر بسيج
حمله كنند كه اين كار را هم كردند و بچههاي بس��يج براي مقابله با
حمله آنها چند دسته شدند .عدهاي در محوطه خارجي بسيج بودند،
عدهاي مقابل دفتر بسيج و عدهاي هم داخل دفتر حضور داشتند .شب
قبل از حمله ،بچههاي بس��يج يكس��ري اطالعات كه شامل اطالعات
نيروي انس��اني بود و محرمانه محسوب ميشد را از دفتر بسيج خارج
كرده بودن��د تا اگر انجمنیها به دفتر ورود پي��دا كردند اطالعاتی به
دس��ت آنها نيفتد چون قب ًال اين اتفاق افتاده بود كه بچههاي انجمن
اس�لامي يكسري اطالعات بسيج را دزديدند كه بعد از آن ديگر يافت
نش��د .سرانجام آن روز تعداد زیادی از انجمنیها به سمت دفتر بسيج
حمله كردند كه ابتدا حراست مقابله كرد ولي چون انگيزه اعتقادياي
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براي ايستادن نداشتند ،رها كردند ولی بچههاي بسيج مقاومت كردند
و در نهايت انجمنیها عقب نشستند .بعد از اين حادثه براي اولين بار
بسيج اقدام به برپايي تريبون آزاد كرد .روز آخر دانشگاه ،بسيج تريبون
آزاد برپا كرد كه در ابتدا گفته ميشد در اين روز كسي شركت نميكند
ولي در اين ش��رايط بچههاي بس��يج تريبون آزاد را برگزار كردند كه
سيستم صوتياي را كه برنامه نياز داشت از بيرون گرفتيم چون سيستم
صوتي در اختيار بچههاي انجمن اس�لامي بود .در آن تريبون آزاد دو
تش��كل و يك هيأت بوديم كه تقريباً جمعیت خوبی هم جمع شدند.
با سرود برنامه ش��روع شد كه حدود پنج يا شش بار برقهاي بلندگو
توسط انجمن اسالمي قطع شد .اتفاقاً در حين برنامه شخصي از انجمن
اس�لامي كه كمي عاقلتر بود س��خنراني كرد و حرفهايش را زد .اما
وقتی فردي براي جواب به حرفهاي او پش��ت تريبون رفت بچههاي
انجم��ن برق را مجددا ً قطع كردند .بارها به تريبون ما حمله كردند و
مانع فيلمبرداري از اين حملهها ميش��دند و در آخر كه فضا به دست
انجمن در حال خراب ش��دن بود يكي از بچههاي بسيج پيشنهاد داد
كه دو طرف به سالن اجتماعات دانشگاه بروند و مناظره برپا كنند .آنها
قبول كردند ولي به اين شرط كه بر سر بحث واليت فقيه مناظره انجام
بشود كه بچههاي بسيج يك گام جلوتر رفتند و گفتند ما بر سر اصل
توحيد با شما بحث ميكنيم .دو طرف به سمت سالن حركت كردند.
وارد س��الن ش��دند .عدهاي از ما و عدهاي از آن طرف باالي سن رفتند
ولي آنها به وقتكشي پرداختند .سالن اجتماعات با ظرفيت  600نفر،
در روز آخر دانشگاه هنگام برپايي اين مناظره پر شد .آنها به وقتكشي
ادامه دادند تا در نهايت مناظره صورت نگرفت .وقتكش��ي هم به اين
صورت بود كه آنها مس��ائلي را مطرح ميكردند كه ما روي آن مسائل
حساس بوديم .مث ًال ميگفتند ميخواهيم در مورد شخص حضرت آقا
مناظره انجام بشود .ما اگر اين را ميپذيرفتيم در واقع در زمين آنها بازي
را انجام داده بوديم .چون ميدانستيم چيزهايي را مطرح ميكنند كه
اساساً واقعيت ندارد .در واقع به دنبال مناظره نبودند .در نهايت آنها قبول
نكردند و سالن را ترك كردند.
فضای دانشجویان مسلمان و مذهبی دانشگاه به چه صورت
بود؟ اجماع بین یک نفر از میان احمدینژاد ،قالیباف ،الریجانی
و رضایی وجود داشت؟
در دانشگاه دو طيف کلی وجود داشت؛ یکی طرفداران معين بودند
که اتفاقاً در س��ال منتهی به انتخابات یک بار نیز به دانش��گاه آمد و
طیف بعدی نیز دانشجویان مذهبی بودند که طرفدار آقاي احمدينژاد
و بعضاً قاليباف بودند .البته يك طيف كانون انديشه هم وجود داشت كه
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در واقع اسپانسر كانون هم محسن رضايي بود اما مجموعاً دانشجویان
تقريباً روي آقاي احمدينژاد به اجماع رسيدند و ایشان بیشترین اقبال
را در بین بچهها به سمت خود جلب کرده بود.
از آذرم�اه  1385روایت کنید .مقطعی که رئیس جمهور به
دانشگاهامیرکبیرآمد.
دو ماه قبل از آمدن آقاي احمدينژاد به دانشگاه اميركبير فضا یک
فضای بمباران نشريات دانشجویی بود .در حالی که دانشجویان دانشگاه
امیرکبیر همه در فضای علوم مهندس��ی هس��تند و طبیعتاً نسبت به
دانش��جویان علوم انسانی فرصت کمتری برای فعالیتهای دانشجویی
دارن��د ،هفتهاي يكبار مجلهاي چند برگي و روزي حداقل س��ه ،چهار
نشريه تكبرگی در دانشگاه منتشر می شد كه اين براي اکثر دانشجوها
تعجبآور بود که آیا واقعاً کس��انی که این نشریات را منتشر میکنند
دانشجو هستند؟ همچنین نكتهاي كه استفاده ميكردند بمباران خبري
و تحليلي بود .يعني يك دروغ آشكار و واضح را وقتي زياد تكرار كنيد،
پذيرفته ميشود .و این کار را دائماً در نشریاتشان انجام میدادند که البته
بعدها نیز مشخص ش��د بعضی از آن نشریات چه به لحاظ مالی و چه
نیروی انسانی و ...به شدت از خارج از دانشگاه پشتیبانی میشده است.
محتوای نشریات چه بود؟
تخریب شدید دولت و نظام و اینکه میگفتند آقاي احمدينژاد به
هيچ وجه نميتواند در اميركبير حضور پيدا كند ولي ما به همراه دیگر
دانشجویان مذهبی دانشگاه خيلي مصر و پيگير بوديم كه حتماً ايشان
حضور پيدا كنند تا به نوعي اين جو ضدانقالب در دانشگاه شكسته شود
و واقعاً برایمان سخت بود كه هنگامي كه دولت برخالف گذشته از منظر
اعتقادی با ماست ،اينها اينقدر فضاي جوالن دادن و فحاشی علیه نظام
را داشته باشند و حتی بگویند رئیس جمهور کشور که منتخب اکثریت
ملت است حق ندارد به دانشگاه بیاید! آن سال روز  16آذر به بعد فضا
خيلي متشنج شده بود .طوري كه روز  19آذر انجمنیها ميخواستند
برای نش��ان دادن قدرت خود در صحن دانش��گاه تجمع کنند که در
نهایت هم يك جمعيت  400 ،300نفري ش��دند و بعد به س��مت در
حافظ حركت كردند كه بعد س��عي در شكس��تن در دانشگاه داشتند
كه نيروي انتظامی مانع آنها ش��د .هدفشان هم از اين كار ايجاد رعب
و وحش��ت در دل دانشجويان مسلمان دانشگاه بود كه با همين هدف
در ادامه به كيوس��ك حراست كه مقابل در حافظ بود حمله كردند و
شيشههاي آن را شكستند.
شما عکس العملی انجام ندادید؟
من طرحي به ذهنم رسيد كه به صورت انفرادي مقابل آنها بايستم
و شعار بدهم.
چرا تنهایی؟
چون وقتی یک نفر در برابر یک جمعی قرار بگیرد و عکس العمل
نش��ان دهد ،آن جمعی��ت را تحقیر میکند .آنها در حالی که ش��عار
میدادند «عامل تبعيض و فساد ،محمود احمدینژاد» من در مقابلشان
قرار گرفتم و فریاد زدم «فقر و فساد و تبعيض ،احمدينژاد به پاخيز»
با دیدن این صحنه بچههاي انتظامات هم خيلي خوشحال شده بودند
كه من يك تنه در مقابل  400نفر ايستا دهام و خود آنها هم شوكه شده
بودند كه يك نفر در مقابل ما ايستاده است .برای همین سعی کردند
من را از روي سكوي مقابل در حافظ پائين بياورند كه من هم مقاومت
ميك��ردم .اينكه آنها آن روز عكس دکت��ر را آتش زدند اص ًال براي ما
مسئلهاي نبود .چون ما با توجه به سابقهاي كه داشتند نگران اقدامات
بزرگتر بوديم مث ًال اينكه به حضرت آقا توهين بشود و ...که البته جرأت
نکردند چون میدانستند خط قرمز ما کجاست .در واقع ما با این کاری
که کردیم فضايشان را كشانديم به سمت احمدينژاد که الحمدهلل نیز
به واس��طه هنر آقاي احمدينژاد كل برنامه خيلي خوب برگزار ش��د.

یعنی خونسردی و اعتماد به نفس دکتر و حاضر جواب بودنش در برابر
صحنههای مختلف او را نهایتاً پیروز آن روز کرد و بازتابهای عمومی
آن اتفاق و آتش زدن عکس دکتر بس��یار به نفع ما بود چرا که چهره
واقعی آنها را نشان میداد که برخالف شعارهای آزادی و دموکراسی و
گفتوگو و ...این چنین در برابر رئيسجمهور منتخب و محبوب یک
ملت میایستند و حتی عکسش را به آتش میکشند و رئيس جمهور
نیز تنها به آنها لبخند میزند .در حالی که سال  83این اتفاق به صورت
خفیف تر در دانشگاه تهران افتاد و وقتی آقای خاتمی در برابر طرفداران
دیروزش در دفتر تحکیم تنها هو شد ،به آنها گفت آدم باشید و گرنه
میگویم از سالن بیرونتان کنند.
بعد از حضور رئيس جمهور فضای دانشگاه چطور بود؟
فضا تا حد بسیاری از دست آنها خارج شد و دانشگاه نیز تقریباً آرام
شد تا اردیبهشت ماه .86
یعنی زمانی که نشریات موهن منتشر شد؟
بله .بهار  1386بره ه نزديك به انتخابات انجمن بود که آنها خیلی
سعی در فضاسازی داشتند و به همین علت حداقل روزي يك تجمع
برگزار میکردند .در واقع فضای آرام دانشگاه به سود آنان نبود و سعی
در ایجاد التهاب در دانش��گاه را داشتند تا بتوانند به وسیله آن خود را
مطرح کرده و موج سواری کنند .در همین فضا بود که نشريات موهن
در  10ارديبهش��ت ماه روز دوشنبه منتشر شد .شنبه  8اردیبهشت
اولين روزي بود كه نش��ريات يكسانی از طرف انجمن منتشر شد كه
چهار تا نش��ريه  A3بود به نامهاي گلوگاه ،آينده ،سرخط و آتيه .اين
چهار نشريه دقيقاً با محتواي يكسان منتشر شدند كه در آن روز شاید
به چشم خيليها نيامد ولي پشت همهشان اين كلمات با فونت بزرگ
نوش��ته بود« :خفقان» زیر کلمه خفقان نیز یکی از قوانین نش��ریات
دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را نوشته بودند که «نشرياتي حق انتشار
دارند كه صددرصد مطالبشان توليدي باشد ».و اينها هم چنين كلمهای
را نوشته بودند و ميگفتند مث ًال كلمه خفقان توليدي است! این اتفاق
گذش��ت تا روز انتشار نش��ریات موهن فرا رس��ید .طبق برنامهاي كه
داش��تند ،مثل روزهای قبل تجمعي برگزار شد تا نزديك اذان ظهر و
تجمع تا ساعت يك تا  1:30جمع شد .اما حوالی ساعت  2يكسري از
نسخههاي نشريات موهن به دست ما رسيد كه گفتند اين نشريهها را
عدهای در صحن دانشگاه گذاشتهاند و دررفتهاند.
محتوایش دقیق ًا چه بود؟
تمسخر حجاب ،نفی امام زمان (عج) ،کاریکاتورهای موهن و ...در
وهله اول كه بچهها با اين نشريات مواجه شدند خونشان به جوش آمد و
رفتند جلوي دفتر رياست تجمعي برگزار كردند و گفتند تا عاملين اين
كار را دستگير نكنيد ما نميرويم .چون ما اعتقادمان اين بود كساني
كه منتشر كننده اين نشريات بودند همين كساني بودند كه اسمشان
روي اين نش��ريات خورده بود .ممكن بود خودشان در پخش يا تكثير
آن نقشي نداشته باشند ولي قطعاً در كل جريان نقش دارند ،با توجه
به اينكه از اول سال  86يكسري تابوشكنها و حمله به مقدسات اتفاق
افتاده و آغاز ش��ده بود كه ما هم بارها به دانشگاه و مجموعه فرهنگي
اعالم كرده بوديم.
به جز این مورد ،نش�انه دیگری نیز وجود داشت که معلوم
شود قطع ًا کار آنهاست؟
بله .چون خبر مربوط به انتش��ار نش��ریات موهن به نقل از عباس
حكي��مزاده که آن زمان از لیدرهای اصلی انجمنیها بود ،صبح و قبل
از پخش نشریات در صحن دانشگاه در سايت روزنا (متعلق به روزنامه
اعتمادملی) منتشر شده بود و تازه در آن خبر پخش آن نشریات را به
بسيج منتسب كرده بود! بعد از اينكه بچهها سايت روزنا را ديده بودند و
گفته بودند معلوم است اين كار يك سناريوي طراحي شده است ،سايت
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روزنا ساعت خبر را به  16:30تغيير داد! ولي بچهها از خبر اوليه سايت،
عكس انداخته بودند و آن را منتشر کردند که خود این امر نقش مهمی
در لو دادن برنامه کثیف آنها داشت.
به جز تجمع عکس العمل دیگری انجام ندادید؟
بعد از تجمع بچه ها در برابر دفتر رئيس دانشگاه ،تا آخر شب هم
بچهها آنجا بودند ولي نتيجهاي حاصل نش��د و از فردای آن روز ما در
صحن دانش��گاه تحصن را ش��روع كرديم كه آقاي پناهيان هم آمد و
جمعیت متحصنین هم چشمگیر بود و حتی برخی کارمندان و اساتید
دانشگاه هم در ساعاتی از تحصن به ما اضافه میشدند و دیگر موضوع،
یک دعوای دانش��جویی نبود بلکه بحث اعتقادی بود که خون همه به
جوش آمده بود .نمازهای جماعت هم از مسجد به همانجا منتقل شد و
دانشگاه را هم سياهپوش كرده بوديم .روز اول تحصن هم تريبون آزاد
برگزار ش��د و بچههاي انجمن هم براي اينكه بتوانند فضا را به س��مت
خودش��ان بكش��ند آمدند تجمعي را در برابر ما ترتيب داده بودند ولي
ساكت بودند .برخي تابلو نوش��تههايي را هم باال برده بودند كه رويش
نوش��ته بود :مناظره! يادم هست که همان موقع پشت تريبون رفتم با
صدای بلند بهشان گفتم يعني چه مناظره؟ يعني شما اين حرف را قبول
داريد و ميخواهيد با ما كه قبول نداريم مناظره كنيد؟ مناظرهاي وجود
ندارد .ش��ما هم اگر واقعاً اعتراض داريد بايد بياييد اين سمت بايستيد.
به اعتقادات و مقدسات ما توهين شده است .كه يادم هست بعد از اين
ي را
ح��رف ،تابلوهاي مناظره را پائي��ن آوردند ،چون ديدند چيز منطق 
ب��اال نبردهاند كه بتوانن��د از آن دفاع كنند .جمعيت آنها هم خيلي كم
بود ،يعني نهايتاً ش��اید  100نفر بودند در حالي كه ما  400-500نفر
بوديم .چون بحث دیگر آش��کار بود و يك بحث اعتقادي بود .همزمان
تجمعات دانشجويي بيرون از دانشگاه نیز اتفاق افتاد که هر روز در برابر
در حافظ در خیابان تعداد زیادی از دانشجویان مسلمان دیگر دانشگاهها
مثل تهران ،علم و صنعت ،آزاد ،خواجه نصیر ،امام صادق عليهالس�لام،
شاهد ،شریف ،عالمه طباطبایی و ...تجمع میکردند و خواستار برخورد
با مسببین این قضیه بودند .به فاصله چند روز بعد از آن نیز که ماجرای
خانم س��لیمی نمین در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران اتفاق
افتاد که دانشجویان آن تجمع بزرگ و تاریخی را در برابر سردر دانشگاه
ترتیب دادند که به اخراج استاد هتاک دانشگاه تهران منجر شد .خالصه
به وسیله مجموعه آن اقدامات دنبال شكستن تابوی مقدسات بودند و تا
جايي كه از دستشان برميآمد ادامه ميدادند .حتي بعد از قضيه دانشگاه
تهران هم در چند دانشگاه ديگر اين طور اتفاقات افتاد كه زياد پررنگ
نشد ولي خبرش ميرسيد و نشان ميداد كه اين جريان در دانشگاه به
دنبال اين هست و كار به جايي رسيد كه اين مسائل در سطح مسئوالن
مملكتي هم مطرح شد ،مث ًال آقاي علمالهدي در خطبههاي نماز جمعه
مش��هد گفتند چه معني دارد در یک دانشگاه صنعتي  120تا نشريه
مجوز فعاليت داشته باشد؟ مگر چند دانشجو دارد؟ راست هم ميگفتند.
يعني در دانشگاهي كه حدود شش ،هفت هزار دانشجوي فعال داشت به
ازاي هر  50-60نفر يك نشريه وجود داشت و شده بود همان نشريات
زنجيرهاي که اگر هم هر کدام تخلفی داشت و توقیف می شد آن يكي
با همان تيم و تركيب شروع به كار ميكرد.
بعد از ماجرای نش�ریات موهن اتفاق دیگری در دانش�گاه
نیفتاد؟
بعد از این ماجرا يك تعطيلي کلی براي همه نشريات اعالم شد و
همه نشريات حتي نشريات بسيج را هم تعطيل کردند تا بتوانند نظم
خاصي را روي روند انتشار نشريات اعمال كنند كه قانون جديدي نیز
براي بحث نش��ريات نوشته شد و يك بازنگري بر روي مجوزهاي داده
ش��ده صورت گرفت و بعد از آن هم فضاي دانش��گاه آرام شد و اتفاق
خاصينيفتاد.
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