
جریان دانشجویی انقالبی باید با حفظ نگاه نقادانه ای که در 
ذات خود دارد، زبان گویایی برای بیان کارآمدی های نظام 
نیز در بخش های گوناگون باشد و خود نیز در جهت افزایش 
این کارآمدی فعالیت کند. این مهم میسر نخواهد شد مگر 
اینکه جریان دانشجویی با گذر از مسائل و معضالت مقطعی 

و با نگاهی کالن نگر به دستاوردهای انقالب اسالمی بنگرد...

پنج نکته برای
جنبش دانشجویی در دهه پنجم

از کجا باید شروع کرد؟
گذار از دهه چهارم انقالب و درس هایی که از همه این سال ها گرفتیم می تواند آغازی برای تعیین اولویت های جدید و میل به سوی آرمان ها باشد

یادداشت

دهه پنجم؛آرمان های انقالب
و شناخت اولویت ها

در حالی آخرین سال از دهه چهارم انقالب اسالمی 
را پشت سر می گذاریم که تحقق نظام جمهوری 
بزرگ ترین دستاورد  و  مهم ترین  به عنوان  اسالمی 
»حاکمیت  اصل  آن  در  که  انقالب  این  سیاسی 
مردمی« با اصل »حاکمیت الهی انتصاب سیاسی« 
همزیستی و همخوانی دارد؛ مهم ترین ظرفیت در 
جهت برپایی آرمان ها و تحقق اهداف انقالب اسالمی 
است و حفظ این نظام سیاسی اصلی ترین ضرورت در 
جهت برنامه ریزی برای رسیدن به آرمان های انقالب 
مورد  دو  به  حداقل  سیستم  بقای  است.  اسالمی 
بستگی دارد. اول: تالش در جهت تأمین معیشت 
مردم و حفظ و ارتقای کارآمدی نظام و دوم: مبارزه 
با فساد و جلوگیری از توسعه آن در سیستم که در 
دچار  را  نظام  حیات  می تواند  درمان  عدم  صورت 

مشکالت اساسی نماید. خوب با چنین نگاهی که 
جمهوری اسالمی مهم ترین ظرفیت در جهت تحقق 
آرمان های انقالب اسالمی است، جریان معتقد به 
انقالب اسالمی نباید با فراموشی آرمان ها در مسیر 
روزمره گی بیفتد و با باور به اینکه تحقق هیچ یک 
دنبال  به  نیست  غیرممکن  انقالب  آرمان های  از 
شناخت اولویت ها در جهت تحقق آرمان ها باشد. 
بنابراین جریان متعهد و باورمند به انقالب اسالمی 
می بایست ضمن آنکه توأمان در مسیر حفظ آرمان ها 
آرمان ها  تحقق  برای  سیستم  نگه داشتن  زنده  و 
فعالیت کند، باید برای به تحقق رسیدن آرمان ها نیز 
برنامه ریزی و تالش نماید و نباید افق بلندش را به 
دلیل محدودیت ها کاهش دهد. مثالً اگر مدام بگوییم 
ما نمی توانیم و اجازه بدهیم دشمن چنین باوری را 
در کشور و بدنه جوان القا نماید، ضمن عدم کسب 
توفیق در رساندن جامعه به آرمان های اصلی انقالب 
اسالمی در گام دوم اصل موجودیت نظام جمهوری 
اسالمی به دلیل فقدان فلسفه وجودی با چالشی 
اساسی مواجه می شود. حفظ نگاه آرمان گرایانه صرفاً 
انقالب اسالمی ندارد و برخالف آنچه  ارتباطی به 
غرب در تالش است به ما القا نماید، خود با همین 
نگاه توانسته مسیر پیشرفت و توسعه را برای خود 
هموار کند. اگر غربی ها می خواستند با همان منطقی 
که برخی مروجین تفکر »ما نمی توانیم« که ازقضا 
خود را مبلغین دیدگاه غربی ها نیز می دانند حرکت 
کنند، نمی توانستند قدم از قدم بردارند. اگر انسان 
غربی می خواست از یک قدم جلوتر رفتن، پشیمان 

شود، اکنون انسان غربی اینجا نبود. فلذا انسان بدون 
آرمان نمی تواند پیشرفت کند و اصل اولیه پیشرفت 
موانع،  خاطر  به  نکند  قبول  که  ازآنجاست  انسان 

نمی تواند به اهداف و آرمان هایش برسد.
وقتی درباره آرمان صحبت می کنیم، هیچ معنایی 
ندارد که درباره نشدن آن صحبت کنیم. کار ویژه 
جریان انقالبی و آرمان گرا این نیست که درباره نشدن 
آرمان هایش صحبت کند و واقع بینی به معنای کنار 
معنای شناخت  به  بلکه  نیست  آرمان ها  گذاشتن 
ظرفیت ها و فرصت هایی است که می تواند در مسیر 
تحقق آرمان ها کمک نماید. فعاالن سابق دانشجویی 
که در دوران فعالیت های دانشجویی تربیت شده و 
به دلیل فراغت از تحصیل از مجموعه دانشجویی 
خارج می شوند، یکی از آن ظرفیت ها و فرصت های 
بی نظیری هستند که می توانند با حفظ انسجام و 
ارتباطات خود در جهت حفظ و تحقق آرمان های 
انقالب اسالمی همچون دوران دانشجویی فعالیت 
در  آنکه  اجتماعی ضمن  بدنه  این  نمایند. چراکه 
گستره ای ملی حضور دارند، با باوری که به آرمان های 
انقالب اسالمی دارند و در دوران دانشجویی این باور 
در آن ها ایجاد و تقویت شده است و بر اساس همان 
باورمندی قائل به ترجیح منافع کشور بر منافع فردی 
می باشند؛ چندین گام نسبت به دیگر بخش های 
جامعه جلوتر هستند و مهم ترین عاملی که می تواند 
در این راستا این ظرفیت بالقوه را به نفع انقالب 
اسالمی فعال نماید، برنامه ریزی در جهت حفظ این 

ظرفیت بی نظیر است.

درباره مناقشات اخیر پیرامون علم دینی
گاهی کاذب! گروکشی آ

بحث از علم و نسبت آن با دین سابقه ای طوالنی دارد و 
به هیچ وجه بحثی تازه درآمد نیست. آنچه باعث شد که در 
ماه های اخیر این بحث باز در منظر عمومی طرح و دنبال شود 
هم چندان ربطی به اهمیت خود این بحث و یا »تحول در 
نظرات راجع به علم و دین« نداشت. البته اهمیت این موضوع 
یعنی ربط علم و دین مشخص است اما مسئله آنجاست که نه 
تحولی نظری رخ داده بود و نه بحث جدیدی مطرح شده بود.

دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم در پاسخ 
به دعوت از ایشان برای شرکت در »نشست علم دینی و علوم 

انسانی اسالمی«، نامه ای مرقوم کرده و نوشتند:
»این بحث ]یعنی بحث علم دینی و علوم انسانی اسالمی[ 
چنانکه توجه دارید سی سال است که به نتیجه نرسیده است 
و به نظر نمی رسد که در آینده نیز به نتیجه ای برسد. وقتی 
مطلب سیاسی با مسئله علمی خلط می شود، هر چه بکوشند 

به نتیجه نمی رسند. 

عضو هیات مؤسس 
و دبیر اسبق اتحادیه 

انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل
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گــــزارش

فصـــلنــــامه دانــشـجویــان مســتقــل

نامه  به ویژه  و  سال  چند  مواضع  و  اقدامات 
محمود  توسط   انقالب،  معظم  رهبر  به  اخیر 
آورده  پدید  را  متنوعی  مباحث  احمدی نژاد 
اقدامات  این  چرایی  تحلیل  آنها  ازجمله  است. 
منتشر  قابل توجهی  مطالب  دراین باره  که  است 
و این رفتارها ذیل مفهوم »رادیکالیسم« تحلیل 
و عنوان شده است. محمد زعیم زاده از فعالین 
طی  که  بود  افرادی  جمله  از  دانشجویی  سابق 
مدت اخیر تحلیل های جریان سازی حول این 
موضوع  این  او  است،  درآورده  تحلیل  به  مسئله 
را ذیل یک مرز بین آرمان خواهی و رادیکالیسم 
ترسیم می کند و معتقد است، »واقعیت این است 
رادیکالیسم مرزی  آرمان خواهی و  که مرز میان 
عقل گرای  نگاه  در  اگر  است،  پیچیده  و  باریک 
قابل  مصلحت شناسی  با  آرمان گرایی  انقالبی 
ترجمان  رادیکال  نگاه یک سویه  در  است،  جمع 
مصلحت سنجی می شود محافظه کاری که آن وقت 
با هیچ چیز قابل جمع نیست، در چنین فضایی 
می شود.  فراهم  رادیکالیسم  نمو  و  رشد  امکان 
را  مسائل  باشند  که  موضعی  هر  در  رادیکال ها 
و  خیر  رادیکال  نگاه  در  می بینند،  یک  و  صفر 
ندارد؛  وجود  تدریجی  هیچ  و  است  مطلق  شر 
اما در نگاه آرمان گرایانه خیر و شر امری مدرج 
است. در نگاه آرمان گرایانه واقعیت فهم می شود 
و چشم اندازی متناسب با صحنه واقعی به عنوان 
نقطه عزیمت طراحی می شود«. عبداهلل عبداللهی 
رئیس جمهور  اقدامات  نیز  ای  رسانه  فعالین  از 
سابق کشور را در سه مولفه رادیکالیسم منتهی به 
ارتجاع،  رادیکالیسم منجر به انفعال، رادیکالیسم 
منجر به انتحار تبعین کرده است. در ادامه گزیده 
ای از این دو دیدگاه که اخیرا در فضای رسانه ای 

با بازتاب های متفاوتی همراه شده، آمده است: 

محمد زعیم زاده: 
نتیجه رادیکالیسم

انحــراف نظــری انفعـال عملی
خاص  شرایط  دلیل  به  امسال  دانشجوی  روز 
هفته  شاید  نبود،  دانشجو  روز  اصال  تقویمی 
این ترکیب  از  البته شاید عده ای  دانشجو بود و 
و مدل خوشحال نشده باشند، اما این تنها تفاوت 
نبود، آغاز موج  با سال های قبل  امسال  16 آذر 
حامیان  از  طیف هایی  میان  در  دولت  از  عبور 
دولت دوازدهم از یک طرف و مواجهه نسبتا تند 
با برخی مسائل قضایی و مصادیق عدالت از سوی 
دیگر  سمت  از  دولت  منتقد  عموما  بخش های 
سبب شد باب بحث پیرامون دوگانه آرمان خواهی 
باز شود. مرز میان  از پیش  رادیکالیسم بیش  و 
و  باریک  مرزی  رادیکالیسم  و  آرمان خواهی 
انقالبی  عقل گرای  نگاه  در  اگر  است،  پیچیده 
آرمان گرایی با مصلحت شناسی قابل جمع است، 
در نگاه یک سویه رادیکال ترجمان مصلحت سنجی 
می شود محافظه کاری که آن وقت با هیچ چیز قابل 
جمع نیست، در چنین فضایی امکان رشد و نمو 
هر  در  رادیکال ها  می شود.  فراهم  رادیکالیسم 
موضعی که باشند مسائل را صفر و یک می بینند، 
رادیکال خیر و شر مطلق است و هیچ  نگاه  در 
آرمان گرایانه  نگاه  در  اما  ندارد؛  وجود  تدریجی 
خیر و شر امری مدرج است. در نگاه آرمان گرایانه 

با  متناسب  و چشم اندازی  فهم می شود  واقعیت 
طراحی  عزیمت  نقطه  به عنوان  واقعی  صحنه 
واقعیت ساز  آرمان گرایانه  نگاه  در  تنها  می شود. 
دیده،  می گذرد«  کربال  از  قدس  »راه  که  است 
شنیده و فهم می شود.  نگاه آرمان گرایانه معطوف 
به عقالنیت است و دست به حرکت کور نمی زند، 
تنها در نگاه رادیکال ضدآرمان است که »صدام 
خالد بن ولید خوانده می شود« و خط مقدم اسالم 
که باید به مدد او رفت و همه چیز را فراموش کرد. 
نگاه آرمان گرایانه نگاهی غیرقبیله ای و غیرحزبی 
است، تنها در نگاه رادیکال کاسبکارانه است که 
درد عدالت فقط آنجایی سراغ فرد می آید که تیغ 
هم گعده ای هایش  و  دوستان  سراغ  عدالت  تیز 
مسئولیت شان  دوران  عملکرد  از  و  است  آمده 
تفحص می کند.  نگاه آرمان گرایانه سعی می کند 
حداکثری  و  جهت گیری ها  همه  حفظ  ضمن 
دیدن خواسته ها، اخالق را رعایت کند، در نگاه 
نمی کند،  توجیه  را  وسیله  هدف  آرمان گرایانه 
در نگاه آرمان گرایانه دروغ ممنوع است، تنها در 
فضیلت  غیراخالقی  کار  که  است  رادیکال  نگاه 
است و فرد به خود اجازه می دهد شایعه کثیف 
مسئوالن  علیه  را  معاند  رسانه  یک  غیرواقعی  و 
کشور به دروغ تکرار کند، تنها در نگاه رادیکال 
فرصت طلبانه است که فرد حتی به نزدیکان خود 
در  و  نمی شود  انتخابات  کاندیدای  می گوید  هم 
رسما  و  می دهد  رسمی  بیانیه  خصوص  همین 
تمکین می کند اما چندماه بعد کاندیدای انتخابات 
بین  مرز  باب  در  می شود.  رد صالحیت  و  شده 
آرمان گرایی و رادیکالیسم بیشتر از اینها می توان 
نوشت، می توان مثال های تاریخی متعددی آورد، 
می توان هم از چپ های سابق و مدرن های الحق 
که روزی در قله عدالت خواهی و استکبارستیزی 
لیبرالیسم و حاال  بودند و روزگاری تحت تعلیم 
پس از طی مسیری رادیکال هم پیمان راست ها 
شده اند گفت و هم از حضراتی گفت که از ذوب 
به  بعد ها  و  بودند  والیت  در  شده های  ذوب  در 
احتماال  و  رسیدند  بست نشینی  و  خانه نشینی 
دهه  تند  چپ های  عملی  انفعال  که  همان گونه 
انحراف  نیست،  باورپذیر  هواداران شان  برای   70
عدالت خواهان دهه هشتادی  معرفتی  و  معنایی 
بود،  نخواهد  هضم  قابل  بدنه شان  برای  هم 
چپ ها  کرنش  تاکتیکی بودن  چقدر  هر  درواقع 
و  غیر گعده ای  است  باورپذیر  بدنه شان  برای 
خاص  فرقه ای  عدالت خواهی  بودن  غیرقبیله ای 
هم برای اندک سمپات هایشان باورکردنی خواهد 
برخی  مبنایی  التقاط  که  رادیکالیسمی  بود، 
اصالح طلبان را پدید آورده از همان جنس زهری 
است که مبانی نظری برخی عدالت خواهان سابق 
را مشوش کرده است. به هر حال به نظر می رسد 
نظری  انحراف  یا  ضدآرمان  رادیکالیسم  فرجام 

است یا انفعال عملی.

عبداهلل عبداللهی:
سرنوشت قطعی رادیکالیسم در ایران

ماه  چند  به ویژه  و  سال  چند  مواضع  و  اقدامات 
را  متنوعی  مباحث  احمدی نژاد  محمود  اخیر 
اقدامات  از عاقبت  اما پرسش  آورده است.  پدید 
او، مساله ای است که به  احمدی نژاد و سرانجام 

تحلیل  و  تامل  نیازمند  همچنان  نظر  می رسد 
و  گروه ها  توسل  آنکه  به  نظر  است.  ارزیابی  و 
ایران  در  »رادیکالیسم«  به  سیاسی  جریان های 
یک  ارائه  با  می توان  نیست،  بی سابقه ای  مساله 
انواع رادیکالیسم های تجربه شده  از  صورت بندی 
در کشور و با مروری بر آغاز و انجام  آنها، درباره 
اتکایی،  قابل  حد  تا  نیز  احمدی نژاد  سرانجام 
انقالب سه  از  ایران پس  گمانه زنی کرد. جامعه 
گروه های  و  سیاستمداران  رادیکالیسم  گونه 
سیاسی را تجربه و سرنوشت آنها را نیز مشاهده 

کرده است.

 رادیکالیسم منتهی به ارتجاع
اقداماتی  و  مواضع  رادیکالیسم،  نوع  نخستین 
اصالح طلبان  سیاسی  گروه  توسط  که  است 
اجرا  و  اتخاذ   88 سال  و  خرداد  دوم  دوران  در 
حجت االسالم  بر  غلبه  از  پس  گروه  این  شد. 
ناطق نوری در انتخابات دوم خرداد 76 به چنان 
که  بود  رسیده  سیاسی  نظر  از  اعتمادبه نفسی 
ذیل  خاتمی  محمد  ریاست جمهوری  به  حتی 
اکتفا  نیز  ایران  در  اساسی  قانون  چارچوب های 
نمی کرد و از اصالحات بنیادین در ایران، خروج 
از حاکمیت و رفراندوم فوری قانون اساسی سخن 

می گفت.
اصلی  نفرات  از  تن  پنج  مواضع  و  ایده ها 
فکری جریان اصالحات که در کتابی با عنوان 
»اصالحات در برابر اصالحات« انتشارات طرح نو 
منعکس شده است، یک نمونه روشن از میزان 
اعتمادبه نفس این جریان است. در این کتاب، 
»راهبردی«  گفت وگوهای  به  مربوط  میزگرد 
سعید  تاج زاده،  مصطفی  آقایان  »انتقادی«  و 

حجاریان، عباس عبدی، حمیدرضا جالئی پور 
در سال 1382 چاپ  علوی تبار  علیرضا  و 

شده است. عباس عبدی که امروز نسبت 
میزگرد  این  در  حاضر  افراد  سایر  به 

آن  می آید،  شمار  به  رادیکال  کمتر 
روز معتقد بوده که اساسا مشروعیت 
جمهوری اسالمی وابسته به پایگاه 
و  است  اصالح طلبان  اجتماعی 
نماد  به عنوان  خاتمی  آقای  اگر 
اصالح طلبان از ریاست جمهوری 
از  گروه  این  و  داده  استعفا 
اساسا  شوند،  خارج  حاکمیت 
اسالمی  جمهوری  مشروعیت 
به  رفت!  خواهد  دست  از  هم 
باید  اصالح طلبان  دلیل  همین 
اهرم  یک  به عنوان  مساله  این  از 

فشار  تحت  برای  نیرومند  فشار 
تن  به منظور  حاکمیت  قراردادن 

)احتماال  اساسی  تغییرات  به  دادن 
اساسی  قانون  تغییر  مانند  مواردی 

و...( بهره بجویند.   اما این رادیکالیسم، 
امروزه به روشنی به »ارتجاع« منتهی شده 

بر  غلبه   76 سال  در  که  اصالح طلبان  است. 
حجت االسالم ناطق نوری را نقطه شروع تغییرات 
پردامنه در جمهوری اسالمی می دانستند و تا 
نظریه پردازی  نیز  خدا  علیه  تظاهرات  مرز 
می کردند، امروز در نقطه ای هستند که حمایت 

ناطق نوری  آقای  به سرلیستی  فهرست  از یک 
جزء تمناها و آرزوهای اصلی آنهاست، به نحوی 
را  او  نمی پذیرد  ناطق نوری  آقای  حتی  که 
فهرست  آن  از  و  مطرح  سرلیست  به عنوان 

حمایت کنند.
اصالح طلبان  شخصیت های  از  زیباکالم  صادق 
در سال 94 طی مصاحبه ای با روزنامه »آرمان« 
تلویحا به این ارتجاع اشاره و تاکید می کند که 
از  اصالح طلبان  سرلیستی  برای  »ناطق نوری 
محمدرضا عارف بهتر است«، البته او به اعتراض 
بدنه اصالح طلبان به این ارتجاع اشاره کرده و 
می گوید: »پس از اظهارات بنده در این زمینه در 
فضای مجازی هجمه های گسترده ای علیه من 
صورت گرفت. خیلی ها گفتند آقای زیباکالم چرا 
عقبگرد  در حال  مرتب  پیشرفت،  به جای  شما 
به  پیش  سال   18 یعنی  سال76  ما  هستید؟ 
آقای ناطق نوری گفتیم »نه«. حاال شما بعد از 
18 سال می گویید که ما تازه برگردیم به ایشان 
رای بدهیم؟« جدا از موضوع آقای ناطق نوری، 
حمایت از حجت االسالم روحانی بدون حتی یک 
کاندیدای  کنارزدن  و  اصالح طلبانه  سابقه  روز 
اصلی اصالح طلبان در انتخابات 92 یعنی آقای 
برای »بازگشت  عارف، نمونه بسیار روشن تری 

به نقطه زیر صفر« برای اصالح طلبان است. 

سرنوشت تلخ رادیکالیسم
نگاهی به دو تحلیل جریان ساز در مسئله »رادیکالیسم«؛

مــرز میــان آرمان خواهــی و رادیکالیســم مــرزی باریــک و پیچیــده اســت، اگــر در نــگاه 
ــگاه  ــت، در ن ــع اس ــل جم ــی قاب ــا مصلحت شناس ــی ب ــی آرمان گرای ــرای انقالب عقل گ
ــت  ــه آن وق ــه کاری ک ــود محافظ ــنجی می ش ــان مصلحت س ــکال ترجم ــویه رادی یک س
بــا هیچ چیــز قابــل جمــع نیســت، در چنیــن فضایــی امــکان رشــد و نمــو رادیکالیســم 
ــک  ــر و ی ــائل را صف ــند مس ــه باش ــی ک ــر موضع ــا در ه ــود. رادیکال ه ــم می ش فراه
می بیننــد، در نــگاه رادیــکال خیــر و شــر مطلــق اســت و هیــچ تدریجــی وجــود نــدارد.
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در مورد انقالب اسالمی ایران، این کنش و واکنش 
تأثر  و  تأثیر  بیشترین  دارای  خانوادگی  محیط  در 
البته  انقالبیون، که به تعبیری و  است. خانواده های 
نه به معنایی که در این نوشته استفاده خواهیم کرد 
»تنگه احد« نظام هستند. اینکه در تنگه احد نظام به 
دنبال فزونی و غنیمت دنیا برای خود و خانواده خود 
هستند یا نه، انتخاب دیگری دارید و الوات باالتر را 
انتخاب می کنید. درواقع خانواده در نظام انقالبی، فارغ 
از اینکه نهاد مبدأ برای ورود به اجتماع است، یک 
تشکیالت است. تشکیالت نیز قواعد خودش را دارد. 
در تشکیالت و در شرایطی که تضاد یا منافات منافع 
شخص.  تا  است  تشکیالت  بر  اولویت  می دهد،  رخ 
همین نسبت در نسبت خانواده با نظام انقالبی نیز 

برقرار است.
در شرایط تضاد منافع میان تشکیالت خانواده و نظام 
انقالبی حتماً اولویت و حق با نظام است. این نکته 
مهم و البته مغفول در نگاه های آسیب شناسانه به 
انقالب اسالمی ایران، موجب شده است تحلیل های 
یک سویه نگری نسبت به موضوع تغییر و عقب گرد 
جاری  نوشته ها  و  یادداشت ها  در  انقالبی   آدم های 
باشد. تحلیل هایی که نسبت شخص انقالبی بازگشته 
از مسیر را با نظام بررسی می کنند و تغییر مواضع وی 
را در سخنرانی ها و گفته ها دنبال می کنند و تصویری 
تغییر در دل  روانشناسی  و  رابطه های شخصی تر  از 

خانواده فرد انقالبی ترسیم نمی کنند.
درحالی که روانشناسی سیاسی و اجتماعی از مهم ترین 
سیاسی  رفتارهای  تحلیل  در  که  است  وجوهی  
از  تازه تر  تحلیل های  و  است  قرارگرفته  موردتوجه 
تحوالت نشان از پررنگ تر شدن این گرایش در علوم 
ارتباط موضوعات  سیاسی حکایت می کنند. چرایی 
روان شناختی به سیاست و نقطه عزیمت تصمیمات 
تحلیل  گرایش  این  در  سیاستمداران  در  مملکتی 

می شود.
در  بیشتری  اصالت  نگاه  نوع  این  در  خانواده ها، 
اعضای  نگاه  می کنند.  پیدا  سیاسیون  تصمیم های 
انقالبی  فرد  برای  که  زندگی ای  سبک  خانواده، 
و  اعتقادی  گرایش های  خواسته هایشان،  می سازند، 
سیاسی شان، انتخاب های اجتماعی و فرهنگی شان و 
مواردی شبیه به این ها به شدت در تصمیم گیری مدیر 
یا مسئول فعال در نظام مؤثرند. اگرچه این تأثیر و تأثر 
قاعده نیست، اما در بسیاری از موارد ناگزیر است و 
فرد سیاسی اینجاست که باید اولویت هایی که در باال 
ذکر شد را مدنظر قرار دهد. نگاه به عالم سیاست از 
این زاویه جذاب و ماجراجویانه است. خواندن خاطرات 
آدم های سیاسی که دچار تغییرات اساسی فکری و 
عقیدتی شده اند، خود گویای اهمیت و تأثیر خانواده 
است. آدم های انقالبی به شرط انقالبی ماندت، البته 
استثنا هستند. آن هایی که در اجرای عدالت اتفاقاً از 

خویشان آغاز می کنند.
همه چیز از این انتخاب آغاز می شود. این انتخاب مرز 
باریک میان شروع یک ارتجاع و ادامه مسیر انقالبی 

است.
نظام  از  متأثر  به شدت  مواقعی  در  انتخاب ها  این 
جهت گیری ها  و  شکل گرفته  که  است  خانوادگی ای 
ایران و  انقالب اسالمی  از  را مشخص می کند. پس 
بعد از گذار از سال های ابتدایی دهه 60 و شکل گیری 

خانوادگی  نظام های  این  راست  و  چپ  جریان های 
انتخاب ها به شمار می آمدند.  وزنه های سنگینی در 
تقویت  موجب  مشابه  تفکرات  و  فامیلی  پیوندهای 
بیست وچندساله  در  و  شد  گروه ها  این  از  هرکدام 
چرخشی  به طور  حاکمیت  از  بخشی  در  گذشته، 
حضور یافته اند. ساکنان سنتی خیابان یاسر و خیابان 
که  امروزشان  جغرافیایی  پراکندگی  از  فارغ  ایران، 
کلنی هایی سیاسی- فامیلی را در پاسداران و نیاوران 
نیز ایجاد کرده، به عنوان رقبای اصلی یکدیگر ظاهر 
می شدند. عبور از سال های جنگ موجب می شد تا 
نظام خانوادگی این دو جریان مانند قبل اهل تعارف 
این تسامح  نباشد و در موارد بسیاری تسامح کند. 
موجب فاصله گذاری جدی این نظامات خانوادگی از 
برخی  انقالب می شد.  ابتدایی   ارزش های سال های 
در  جنگ  سال های  همان  در  را  رویکرد  این  البته 
پیش گرفته بودند. انتخابات سال 88، نماد جدی تقابل 
ابتدای  باارزش های  مرتجعانه  انگیزه های  و  روحیات 
علیه  اشرافیت  به »شورش  آن  از  آنچه  بود.  انقالب 

جمهوریت« تعبیر شد.
این شورش صرفاً شورش یک گروه سیاسی خاص یا 
شورش چپ علیه راست نبود. شورش تربیت شدگان 
تسامح  حاصل  درواقع  و  خانوادگی  نظام  همان 
خانواده هایشان  مورد  در  راست  و  چپ  انقالبیون 
بود. برای آنانی که اخبار سال 88 را به خوبی دنبال 
می کردند، بازداشت فالن آقازاده یا دختر فالن وزیر و 

بهمان وکیل اخباری عادی بود.
نگرانی ها  و  بود  اوج  در  انقالبی  باارزش های  تعارض 
نبود.  مردم  رأی  به  معطوف  میدانیم  که  همان طور 
چراکه مردم در یک انتخابات 40 میلیونی بافاصله ای 
بودند.  کرده  انتخاب  را  خود  اول  نفر  میلیونی   11
انتخابات 4 سال بعد از سال 88 نشان داد، نظامی 
میلیون   11 می ایستد،  بیشتر  رأی   0.7 سر  بر  که 
این  نمی کند. پس چرا خیابان ها شلوغ شد؟  تقلب 
صدا صدای چه کسانی بود؟ کدام نسل و بچه های 
کدام مدرسه؟ سال 88 خیلی مهم بود. انقدر که شاید 
بتوان گفت سال 88، منهای 9 دی و تجمعات حضور 
قدرت نمایی  سال  آشوبگران،  علیه  مردم  گسترده 

»ارتجاع« درصحنه سیاسی کشور بود.
ارتجاعی که رنگ سبز به خود گرفت اما ناکامی اش 
دولت  رئیس  منفی  عملکردهای  و   88 سال  در 
انقدر  شد.  بعد  سال  در 4  تقویتش  موجب  وقت، 
هاشمی  مرحوم  گفته  به  که  روحانی  حسن  که 
رفسنجانی، در آغاز تبلیغات سه درصد بیشتر رأی 
ارتجاع  شدن  بنفشی  شد.  رئیس جمهور  نداشت، 
تأثیر  درباره  پیشین  ادعاهای  همه  بر  تصدیقی 
سبک زندگی مرتجعانه بر ارتجاع در نظام انقالبی 
جمهوری  ریاست  به   92 سال  در  که  کسی  بود. 
برگزیده شد، یکی از فعال ترین افراد جریان راست 
راهی  اما  بود،  آن ها  محافظه کارترین  از  و  سنتی 
را  چپ  جریان  تمایالت  بود،  پیش گرفته  در  که 
به  ارتجاعی  تفکر  راست  و  چپ  می کرد.  برآورده 
همان  او  آمدن  کار  روی  از  پس  و  بازگشتند  هم 
فضای  در  تربیت شده  دخترخانم های  و  آقازاده ها 
ایران،  حتی  و  یاسر  خیابان  خانوادگی  و  فکری 
نیز  پیش تر  سال های  در  که  البته  شدند.  میاندار 
نهم  اما یکی مثل رئیس دولت های  بودند  میاندار 
و دهم انتخابشان نبود. حاال و در کشاکش فقر و 
اواخر  تسامح  تربیت شدگان  اقتصادی  چالش های 
دهه 60 و اوایل دهه 70، ککشان هم نمی گزد. چرا  
به عنوان بخشی از جریان ارتجاعی حاکم در بخشی 
از حکومت، به حساب می آیند و بیشتر از همیشه 

هستند و حضور دارند.

بچه های مدرسه ارتجاع  رادیکالیسم منجر به انفعال
دوران  در  او  اسـت.  روحانـی  حسـن  حجت االسـالم  دسـته  ایـن  چهـره  مهم تریـن 
رقابت هـای انتخاباتـی 96 راهـی رفـت کـه یـک اجمـاع مهـم در فضـای سیاسـی ایران 
مبنی بـر رادیـکال بـودن رفتارهـای او شـکل گرفـت. متهـم کـردن رقبـای انتخاباتی به 
38 سـال اعـدام و زنـدان کـه در حقیقـت بیـش از آنکـه اتهـام بـه رقبـا باشـد، اهانـت 
بـه جمهـوری اسـالمی محسـوب می شـد و همچنیـن متهـم کـردن آنـان بـه »بریـدن 
زبان هـا« و »دوختـن دهان هـا« واکنش هـای متعـددی را موجب شـد. به نوعـی که غیر 
از منتقـدان آقـای روحانـی، موافقـان او نیـز بـه صحنه آمدنـد. الیاس حضرتـی، نماینده 
اصالح طلـب مجلـس دهـم در همـان دوران رقابت هـای انتخاباتی نامه ای به او نوشـت و 
از »تندروی هـای« او انتقـاد و تاکیـد کـرد که دشـمن از اظهارات شـما منتفع می شـود! 
عبـاس عبـدی هـم کـه روزگاری پـروژه   خـروج از حاکمیـت را تبلیغ می کرد، براسـاس 
تجربـه  یـک راه رفتـه، بـه روحانـی پیغـام داد کـه در ایـن روش خود تجدیدنظـر کند و 
سـعید حجاریـان هـم بعـد از انتخابـات بـا انتقاد شـدید از برخـی مواضع روحانـی به او 
هشـدار داد کـه »هرکـه بخواهـد اوضاع را آشـوب ناک کنـد، بازنده اسـت.« )خبرگزاری 

تسـنیم - 10 تیـر 1396(
حجت االسـالم روحانـی بـر اثـر این هشـدارها و همچنین با این سـنجش کـه در صورت 
ادامـه ایـن رونـد به طـور طبیعی دیگـر نمی توانـد در چارچـوب رسـمی حکومت حضور 
داشـته باشـد، سـعی کرد از این رادیکالیسـم فاصله بگیرد؛ اما رادیکالیسـم راه غیرقابل 
بازگشـت اسـت و کمتریـن تبعـات آن »انفعـال« اسـت که اینـک او در آن گرفتار شـده 
اسـت.  نتایـج برخـی گفت وگوهـای تلویزیونـی حجت االسـالم روحانـی به خوبـی گـواه 
ایـن مسـاله اسـت. در نظرسـنجی توییتـری حجت االسـالم آشـنا، مشـاور فرهنگـی 
رئیس جمهـور راجع بـه آخرین نطق تلویزیونی ایشـان، 90 درصد مشـارکت کنندگان از 
سـخنان روحانـی اظهـار نارضایتـی کرده اند! این در شـرایطی اسـت که فضـای توییتر و 
به ویـژه دنبال کننـدگان صفحـه آقـای روحانی را بیشـتر اصالح طلبان تشـکیل می دهند 
اما رادیکالیسـم پیشـین روحانی او را به نقطه ای رسـانده اسـت که هم منتقدان سـابق 

او بـا او مخالفنـد و هـم موافقـان سـابقش نمی توانند از او راضی باشـند!

 رادیکالیسم منجر به انتحار
آقایان موسـوی و کروبی مهم ترین نماد این نوع از رادیکالیسـم هسـتند. آقای موسـوی 
به عنـوان نخسـت وزیر آیـت ا... خامنـه ای در دوران امـام)ره( و آقـای کروبـی به عنـوان 
رئیس دو دوره مجلس شـورای اسـالمی و پسـت های مختلف در جمهوری اسـالمی، 
در سـال 88 و بـا نـوع عملکـرد در انتخابـات، در عـرض چندمـاه عـرض 
جمهوری اسـالمی را درنوردیده و از سـمت دیگر آن خارج شـدند. 
بدنـه اصلـی حامیـان و مبلغـان آقایـان موسـوی و کروبی در 
حـال حاضـر را نیـز همان بدنـه ای تشـکیل می دهند که 
خواسـتار تغییـر نظـام سیاسـی در ایـران هسـتند و 
حالـت  خوش بینانه تریـن  در  نیـز  دسـته  ایـن 
تشـکیل  را  مـردم  درصـد  چهـار  از  کمتـر 

می دهنـد.
بـا ایـن حـال حتی این هـم بـه آن معنا 
برانـدازی  مدافـع  گـروه  کـه  نیسـت 
جمهـوری اسـالمی نهایتـا خواسـتار 
و  کروبـی  ماننـد  افـرادی  رهبـری 
موسـوی بـر ایـن جریـان اسـت، 
آقایـان  ایـن  از  فعـال  بلکـه 
به عنـوان نمـادی بـرای اعتراض 
به جمهوری اسـالمی اسـتفاده 
می کنـد و بـه فـرض موفقیـت 
پـروژه  یـک  سـازماندهی  در 
ایـران،  نظـام  علیـه  جـدی 
آقایـان موسـوی و کروبـی تازه 
بایـد بـا ربع پهلوی و هخـا برای 
اپوزیسـیون  جریـان  لیـدری 
رقابـت کننـد! بـه نظـر می رسـد 
جنـس رادیکالیسـم آقـای محمود 
احمدی نـژاد نیـز از ایـن نـوع سـوم 
از  کـه  تصـوری  برمبنـای  او  اسـت. 
دارد،  اسـالمی  جمهـوری  وضعیـت 
راهـی را در پیـش گرفـت کـه عاقبـت او 
از نظـر انتحـاری بـودن، بـه آقایان موسـوی 
و کروبی بسـیار شـباهت دارد. برای پیشـگیری 
تشـابه  ایـن  احتمالـی،  اشـتباه  برداشـت  یـک  از 
به معنـای مشـابهت شـکلی یعنـی حصـر احمدی نـژاد 
نیسـت، بلکـه به مفهـوم پایـان یافتـن امـکان بازگشـت و 

ایـران اسـت. سیاسـت ورزی موثـر او در فضـای سیاسـی 

فعال سابق دانشجویی و روزنامه نگار

محـــمدرضا کردلو

ــی  ــی جغرافیای ــارغ از پراکندگ ــران، ف ــان ای ــر و خیاب ــان یاس ــنتی خیاب ــاکنان س س
ــاد  ــز ایج ــاوران نی ــداران و نی ــی_فامیلی را در پاس ــی سیاس ــه کلنی های ــان ک امروزش
ــور از ســال های جنــگ  ــای اصلــی یکدیگــر ظاهــر می شــدند. عب ــوان رقب کــرده، به عن
موجــب می شــد تــا نظــام خانوادگــی ایــن دو جریــان ماننــد قبــل اهــل تعــارف نباشــد 
ــن  ــن تســامح موجــب فاصله گــذاری جــدی ای ــد. ای ــوارد بســیاری تســامح کن و در م

ــد. ــالب می ش ــی  انق ــال های ابتدای ــای س ــی از ارزش ه ــات خانوادگ نظام
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فصـــلنــــامه دانــشـجویــان مســتقــل

تحلیــل

پرســش قابل طــرح مــا در 40 ســالگی انقــالب 
اســالمی ایــن اســت کــه آیــا وضعیــت موجــود 
سیاســت ها،  ســازوکارها،  روندهــا،  نظــر  از 
نهادهــا و... ادامــه پیــدا کنــد یــا مــا نیــاز بــه 
ایــن صورت بندی هــای  تغییــر اساســی در 

ــم. ــی داری کنون
ــا  ــوان ب ــی می ت ــدل مفهوم ــک م ــاس ی براس
پنــج ارزش عمومــی )عام تریــن ارزش هــا و 
ــدی  ــک جمع بن ــی( ی ــای اجتماع مطلوبیت ه
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  از  ســاله   40
ارائــه  مــردم  و  سیاســی  موثــر  جریانــات 
ــده را  ــیر آین ــرآورد، مس ــن ب ــرد و از دل ای ک
به کارگیــری  نیــز  و  اولویت هــا  لحــاظ  از 
کشــور  اداره  در  مناســب  انســانی  نیــروی 
ــای  ــی به معن ــای عموم ــرد. ارزش ه ــن ک تعیی
ارزش هایــی اســت کــه فراتــر از هرگونــه 
ــرای  ــی ب ــت عموم ــی، مطلوبی ــد و تعریف قی
ــج ارزش شــامل  ــن پن ــد. ای ــردم دارن آحــاد م
ــت«  ــتقالل«، »آزادی«، »عدال ــت«، »اس »امنی
معیــاری  البتــه  و  اقتصــادی«  »کارآیــی  و 
ــی جمهــوری  ــرای ارزیاب بســیار ســختگیرانه ب
اســالمی اســت. بــرای اینکــه هرکــدام از ایــن 
ارزش هــا، در حکــم غایــات یــک نظــم سیاســی 
ــر کالســیک  ــار متفک بخصوصــی اســت و چه
اندیشــه مــدرن هــر یــک تشــکیل دهنده 
ــت(،  ــز )امنی ــت. هاب ــن ستون هاس ــی از ای یک
الک )آزادی(، مارکــس )عدالــت یــا برابــری( و 
میــل )رفــاه و کارآیــی اقتصــادی( ســتون های 
کالســیک اندیشــه سیاســی را نمایندگــی 
ــا را یکجــا از  ــا همــه آنه ــد و اینــک م می کنن

جمهــوری اســالمی مطالبــه می کنیــم.
مســاله دوم کــه ســختگیری مــا را در ارزیابــی 
ــد،  ــران مضاعــف می کن جمهــوری اســالمی ای
ــاره  ــی درب ــرار دادن داوری اجتماع شــاخص ق
ایــن ســازمان مفهومــی اســت. در واقــع مــا بــا 
واقــع بماهــو واقــع در اینجــا کار نداریــم، بلکــه 
ــه  ــتیم ک ــرف هس ــی ط ــت اجتماع ــا ذهنی ب
لزومــا بــا واقعیــت منطبــق نیســت و بــه دلیــل 
ــاد  ــران در ایج ــالمی ای ــوری اس ــف جمه ضع
ــواره  ــود، هم ــب از خ ــی مناس ادراک اجتماع
واقعیــت  از  اســالمی  جمهــوری  واقعیــت 
برســاخته شــده از آن از ســوی خــود و دیگران 

کمتــر اجتماعــی شــده اســت.
کــه  گفــت  می تــوان  مقدمــات  ایــن  بــا 

ــن  ــق ای ــه و تحق ــت مواجه ــاس کیفی براس
جمهــوری  ســاله   40 دوره  در  ارزش هــا 
ــته  ــه دس ــه س ــوان ب ــا را می ت ــالمی، آنه اس

ــرد: ــیم ک تقس
ــتمرار و  ــاج اس ــای محت ــته اول: ارزش ه دس
تقویــت هســتند و اســتقالل و امنیــت در این 
دســته قــرار می گیرنــد. ارزش هایــی کــه 
ــی  ــت اجتماع ــق دارای مطلوبی ــر تحق از نظ
باالیــی اســت و جامعــه از عملکــرد جمهوری 
اســالمی ایــران در این بــاره خصوصــا امنیــت 
ــای  ــا و ناامنی ه ــه بحران ه ــه ب ــا توج ــه ب ک
فــراوان منطقــه ای از اولویــت نیــز برخــوردار 
شــده اســت، رضایــت باالیــی دارد. ایــن 

ــت و اســتمرارند. ــاج تقوی ارزش هــا محت
 دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه لحــاظ نظری و 
نیــز رویکردهــای عملــی و در معنــای وســیع تر 
جریــان سیاســی موســوم بــه اصالحــات، هــم 
ــی  ــا تعریف ــت ب ــا امنی ــم ب ــتقالل و ه ــا اس ب
ــران از  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــارف ک متع
ــن  ــر ای ــت. از نظ ــش اس ــار چال آن دارد، دچ
جریانــات، اســتقالل تعریف شــده از طــرف 
جمهــوری اســالمی ایــران مســاوی انــزوا بــوده 
ــی  ــاج همگرای ــز محت ــدار را نی ــت پای و امنی
ــه از  ــد و البت ــزرگ می دانن ــای ب ــا قدرت ه ب
ــی  ــه هزینه های ــتقالل، از جمل ــا اس ــر آنه منظ
ــد  ــی بای ــن همگرای ــات ای ــه در جه ــت ک اس
پرداختــه شــود. در واقــع آنهــا معتقدنــد باطــن 
کیفیــت امنیت ســازی جمهــوری اســالمی 
ــی و  ــدار نظام ــت و اقت ــق تقوی ــران از طری ای
ــزرگ،  ــای ب ــا قدرت ه ــتقالنه ب ــه مس مواجه
ــردی را  ــن رویک ــرده و چنی ــی ک ــاد ناامن ایج

ــد. ــگ می دانن ــدن جن فراخوان
ــی  ــاظ سیاس ــه لح ــری، ب ــد نظ ــر بع عالوه ب
پیــش  در  را  مســیری  جریــان  ایــن  نیــز 
ــازی  ــت امنیت س ــا کیفی ــه ب ــت ک ــه اس گرفت
ــرار  ــش ق ــران در چال ــالمی ای ــوری اس جمه
می گیــرد. یــک نمونــه آن در انتخابــات اخیــر 
ــه  ــپاه و برنام ــا س ــت ب ــد و مخالف ــده ش دی
موشــکی و ایجــاد تقابــل جنــگ و صلــح 
و... مصادیقــی از آن اســت. ایــن رویکــرد و 
مواجهــه سیاســی بــا فراخوانــی اجتماعــی 
ــه  ــه علی ــی در جامع ــت منف ــردم، مقاوم در م
کیفیــت و راهبــرد امنیت ســازی جمهــوری 

اســالمی ایــران ایجــاد می کنــد.
تقویــت و اســتمرار امنیــت و اســتقالل توامــان 
ــزاری  ــز نرم اف ــه کار ســخت افزاری و نی ــاز ب نی
دارد. بایــد رویکــرد مختــار جمهــوری اســالمی 
ایــران در اســتقالل و امنیــت بــه لحــاظ نظری، 
تجربــه عملــی مــا و دیگــران و نیــز بــروز 
ــه  ــانه ای موردتوج ــی و رس ــی و سیاس اجتماع
باشــد. خصوصــا در نهاد هــای جامعه پذیــر 
ــرورش و در  مثــل رســانه ملــی و آمــوزش و پ
ــینما،  ــا س ــر خصوص ــل هن ــاحت هایی مث س
شــعر، رمــان و... بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.

محتــاج  ارزش هــای  دوم،  دســته  امــا 
و  عدالــت  هســتند.  اساســی  ترمیم هــای 
اجتماعی انــد  مطلوبیــت  و  ارزش  دو  آزادی، 
کــه در ایــن دوره 40 ســاله در حــد متوســطی 
ــروز داشــته اند. خصوصــا در برخــی  ظهــور و ب
دوره هــا مثــل دوم خــرداد بــرای آزادی و 
فضــای  عدالــت  بــرای  احمدی نــژاد  دوره 
ــده  ــاد ش ــن دو ارزش ایج ــری از ای ملموس ت
اســت، امــا در مقــام جمع بنــدی از نظــر 
ــت  ــود آزادی و عدال ــاس وج ــی، احس اجتماع
ــکل  ــت آن ش ــر از واقعی ــردم کمت ــن م در بی

ــای قضــاوت  ــه مبن ــه و البت گرفت
اســت  تصویــری  نیــز همیــن 
و  آزادی  بــه  عمــل  از  کــه 
عدالــت در جمهــوری اســالمی 
اســت.  گرفتــه  شــکل  ایــران 
اســالمی  جمهــوری  بنابرایــن 
ایــران در ایــن دو حــوزه محتــاج 
ترمیم هــای اساســی اســت تــا 
را  اجتماعــی  رضایــت  بتوانــد 
بلکــه  و  قابل قبــول  ســطح  در 

مطلــوب بــرآورده کنــد.
جریانــات  از  مــردم  قضــاوت 
سیاســی دربــاره ایــن دو ارزش 
درمجمــوع بــه ایــن شــکل اســت 
متوجــه  بیشــتر  را  آزادی  کــه 
اصالح طلبــان و عدالــت را بیشــتر 
متوجــه اصولگرایــان می داننــد. 
بــا رشــد طبقــه متوســط شــهری 
ارزش آزادی ضریــب اجتماعــی 

پیــدا  مــردم  اولویت هــای  در  بیشــتری 
ــکل دادن  ــذاری اش در ش ــد و تاثیرگ می کن
ــه ترجیحــات سیاســی مــردم خصوصــا در  ب
ــاله  ــن مس ــد. ای ــش می یاب ــا افزای انتخابات ه
از یــک ناحیــه دیگــر اهمیــت مضاعــف پیــدا 
ــاد آزادی  ــان سیاســی نم ــه جری ــد ک می کن
در کشــور چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه 
ــی را از آزادی  ــی خاص ــی، تلق ــل سیاس دالی
نمایندگــی می کنــد کــه فرســاینده ســاختار 

ــت. ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
بــه لحــاظ معرفتــی ایــن جریــان دارای 
ــه  ــه ب ــت، اگرچ ــرال از آزادی اس ــی لیب تلق
لحــاظ مشــکالت شــخصیتی در عمــل بــه آن 

پایبنــد نیســت. از ســوی دیگــر 
ــت آزادی  ــن مزی ــوت گرفت ــا ق ب
در ترجیحــات سیاســی، آنهــا 
ــه  ــتر ب ــب رای بیش ــرای کس ب
ــکن  ــو ساختارش ــای ول آزادی ه
از  و  می زننــد  دامــن  نیــز 
ســیاه نمایی در نبــود آزادی در 
ــز  ــران نی ــالمی ای ــوری اس جمه
ــن مســاله  ــه ای ــد ک ــی ندارن ابای
از  اجتماعــی  تصویرســازی  در 
نبــود آزادی در کشــور موثــر 
خــأ  عدالــت  البتــه  اســت. 
ــت  ــان اس ــن جری ــی در ای مهم
احمدی نــژاد  پیــروزی  کــه 
 16 رای  نیــز  و   88 و   84 در 
میلیونــی رئیســی ایــن آســیب را 

ــت. ــان داده اس ــا نش ــه آنه ب
دربــاره آزادی جمهوری اســالمی 
»بازتعریــف«  نیازمنــد  ایــران 
اساســی موضــع خــود در این بــاره اســت و 
توامــان بایــد بــه فکــر »بازســازی اجتماعــی« 
خــود و نشــان دادن تصویــری واقعــی از وجــود 
آزادی در کشــور باشــد تــا عالوه بــر آزادی، 
احســاس آزادی را نیــز در جامعــه ایجــاد کنــد 
ــه رضایــت اجتماعــی از  کــه در شــکل دادن ب

ــی دارد. ــش اساس آزادی نق
بــرای ترمیــم در مســاله عدالــت اجتماعــی یــا 
توزیعــی، مشــکالتی بایــد رفــع و حــل شــود. 
مشــکل زیرســاختی جمهــوری اســالمی ایــران 
دربــاره عدالــت، مشــکل نظــری اســت. توجــه 
افــرادی مثــل احمدی نــژاد بــدون وجــود یــک 
ســاختار نظــری و تئوریــک از عدالــت و بیشــتر 

ما با واقع بماهو واقع در اینجا کار 
نداریم، بلکه با ذهنیت اجتماعی طرف 

هستیم که لزوما با واقعیت منطبق 
نیست و به دلیل ضعف جمهوری 

اسالمی ایران در ایجاد ادراک اجتماعی 
مناسب از خود، همواره واقعیت 

جمهوری اسالمی از واقعیت برساخته 
شده از آن از سوی خود و دیگران کمتر 

اجتماعی شده است

نها  در واقع آ
معتقدند 

باطن کیفیت 
امنیت سازی 

جمهوری اسالمی 
ایران از طریق 

تقویت و اقتدار 
نظامی و مواجهه 

مستقالنه با 
قدرت های بزرگ، 

ایجاد ناامنی 
کرده و چنین 

رویکردی را 
فراخواندن جنگ 

می دانند

لزوم بازتعریف
مواجهه حکومت

با مردم

وضعیت شناسی عملکرد 4 دهه ای
جمهوری اسالمی  به قلم پرویز امینی

پژوهشگر
و استاد دانشگاه

پرویز امینی

بــا رشــد طبقــه متوســط شــهری ارزش آزادی ضریــب اجتماعــی بیشــتری در 
ــات  ــه ترجیح ــکل دادن ب ــذاری اش در ش ــد و تاثیرگ ــدا می کن ــردم پی ــای م اولویت ه
سیاســی مــردم خصوصــا در انتخابات هــا افزایــش می یابــد. ایــن مســاله از یــک ناحیــه 
ــان سیاســی نمــاد آزادی در کشــور  ــد کــه جری ــدا می کن ــت مضاعــف پی دیگــر اهمی
چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه دالیــل سیاســی، تلقــی خاصــی را از آزادی نمایندگــی 

ــت. ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــاختار جمه ــاینده س ــه فرس ــد ک می کن
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تحلیــل

ــکازی  ــر ارت ــک ام ــه صــورت ی ب
دوم  مســاله  اســت.  عرفــی  و 
ــاختارهایی  ــا و س ــف نهاده ضع
و  پیش برنــده  کــه  اســت 
بــوده  عدالــت  تضمین کننــده 
داشــته  ضدفســاد  ماهیتــی  و 
باشــند. ســوم در ســطح فــردی، 
ضعــف پایبنــدی بــه عدالــت 
و تناقــض در عمــل بــه آن در 
ــت و  ــاختارهای حاکمی ــه س هم
ــت اســت.  ــه حاکمی منســوبان ب
در  ناتوانــی  چهــارم  مســاله 
ــت  ایجــاد احســاس وجــود عدال
در مــردم در جمهــوری اســالمی 
ــه  ــطحی ک ــان س ــران در هم ای
اســت.  کــرده  عمــل  آن  بــه 
محرومیت زدایی هایــی  مثــال 
کــه در ایــن 40 ســال انجــام 
شــده اســت یــا نــوع پشــتیبانی 

کــه از طبقــات ضعیــف و محــروم داشــته 
اســت یــا رســیدگی عادالنــه بــه مســائلی کــه 
ــروت  ــدرت و ث ــان ق ــوا صاحب ــک طــرف دع ی

بوده انــد.
کــه  هســتند  ارزش هایــی  ســوم  دســته 
محتــاج انقالبنــد. ارزش »پیشــرفت و کارآیــی 
ــرد.  ــرار می گی ــته ق ــن دس ــادی« در ای اقتص
اقتصــادی  توانایــی  از  جامعــه  جمع بنــدی 
ــر متوســط و رو  ــران زی جمهــوری اســالمی ای
ــات  ــه تجربی ــا هم ــت و تقریب ــف اس ــه ضعی ب
ــران در 40  ــالمی ای ــوری اس ــادی جمه اقتص
ــود  ــی می ش ــق ارزیاب ــز ناموف ــر نی ــال اخی س
ــی  ــان سیاس ــک از دو جری ــچ ی ــا هی و اتفاق

در  مزیتــی  حــوزه  ایــن  در 
ــتانه 40  ــد. در آس ــه ندارن جامع
ســالگی نظــام، کشــور بــه لحــاظ 
ــرد و  ــاد خ ــه اقتص ــادی چ اقتص
اقتصــاد  چــه در شــاخص های 
کالن وضعیتــی نامناســب دارد. 
ــای  ــت و جناح ه ــردم و حاکمی م
ــت  ــن وضعی ــر ای ــز ب سیاســی نی
ــد.  منفــی اقتصــادی اجمــاع دارن
تجربــه تعدیــل هاشــمی، تجربــه 
توســعه سیاســی خاتمــی، تجربــه 
احمدی نــژاد  عدالت خواهــی 
روحانــی  غرب گرایــی  نیــز  و 
ــرای حــل مســائل  نســخه هایی ب
اقتصــادی  پیشــرفت  ایجــاد  و 
همــه  تقریبــا  کــه  بوده انــد 

بوده انــد. ناموفــق 
 اهمیــت مســائل اقتصــادی از 
ایــن نظــر اســت کــه اوال بــا 

ــده  ــرای زن ــه ب ــراد جامع ــه اف ــای اولی نیازه
مانــدن و زندگــی کــردن ارتبــاط دارد، ثانیــا 
ــی  ــات اجتماع ــا و مطالب ــن نیازه فراگیرتری
نارضایتــی  کانــون  اکنــون  ثالثــا  اســت، 
ناکارآمــدی  ایــن  رابعــا  اســت،  جامعــه 
ــا  ــاینده ای روی هنجاره ــر فرس ــادی اث اقتص
ــالمی  ــوری اس ــوب جمه ــای مطل و ارزش ه
ایــران در حــوزه فکــری و فرهنگــی و ســبک 
زندگــی دارد و خامســا فشــارها و تهدیدهــای 
ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــه ب ــمن در مقابل دش
ایــران نیــز در اقتصــاد متمرکــز شــده اســت.

ــل  ــدد اص ــیر مج ــام در تفس ــدات نظ تمهی
44 و بحــث اقتصــاد مقاومتــی و تمرکــز 

روی اولویــت اقتصــاد در ســال های اخیــر 
نیــز نتوانســته اســت گــره ایــن مســاله را بــاز 
ــا ایــن مالحظــات، ناکامــی جمهــوری  کنــد. ب
ــه  ــاد آن را ب ــوزه اقتص ــران در ح ــالمی ای اس
ایــران  اســالمی  جمهــوری  حیاتــی  ارزش 
تبدیــل کــرده اســت کــه اثــر مثبــت و منفــی 
ــز دارد؛  ــابق نی ــه س ــای چهارگان روی ارزش ه
یعنــی هــم اســتقالل و امنیــت و هــم عدالــت 
و آزادی و هــم احســاس رضایــت از وجــود 
آنهــا تــا حــد زیــادی تابــع رضایــت در حــوزه 
ــت  ــزی دول ــده مرک ــم ای ــت. ه ــادی اس اقتص
ــان  ــی آن نش ــت مدیریت ــم باف ــی و ه روحان
می دهــد کــه در ایــن دوره نیــز تغییــر مثبــت 
و محسوســی در اقتصــاد کشــور نخواهــد افتــاد 
و جمهــوری اســالمی ایــران در کســب رضایــت 
ــاب  ــادی کامی ــر اقتص ــردم از نظ ــی م اجتماع

ــد. ــد ش نخواه

جمع بندی 
ــه  ــت ک ــان کالن اس ــث آنچن ــرم بح ــه نظ ب
می تــوان دهــه پنجــم انقــالب را معطــوف 
بــه آن تعریــف کــرد. دهــه پنجــم را می تــوان 
از ایــن نظــر دهــه بازتعریــف و بازســازی 
نامگــذاری کــرد. برخــی دســتورکارهای اصلــی 
ــوارد  ــد م ــازی می توان ــف و بازس ــن بازتعری ای

ــر باشــد: زی

حل مسائل تئوریک
ــأ  ــا خ ــده ب ــمرده ش ــای برش ــه ارزش ه هم
نظــری و تئوریــک مواجــه هســتند، حتــی در 
جایــی ماننــد اســتقالل و امنیــت کــه رضایــت 
ــکا  ــت را در ات ــن رضای ــود دارد، ای ــبی وج نس
بــه تجربــه و اقــدام عملــی بــه دســت آورده ایم 
و در ایــن بخــش نیــز خأ هــای نظــری و 

ــم. ــک داری تئوری
در حــوزه عدالــت و آزادی خــأ نظــری و 
اســت.  بغرنج تــر  کشــورمان  در  تئوریــک 
فکــری  گرایش هــای  لیبرال تریــن  در 
عدالــت  و  توزیعــی  عدالــت  درخصــوص 
اجتماعــی پاســخ های متنوعــی داده شــده، 
امــا در جمهــوری اســالمی کــه یــک حکومــت 
یــک  هنــوز  مــا  اســت،  عدالــت  مدعــی 
صورت بنــدی تئوریــک و نظــری منســجم 
ــن  ــم؛ بنابرای ــل نداری ــای عم ــوان راهنم به عن
و  کشــور  اداره  موقعیــت  در  کــه  کســانی 
ــه  ــد، ب ــرار می گیرن ــی ق ــای سیاس موقعیت ه
صــورت ارتــکازی و تشــخیص های فــردی 
متناســب بــا اولویت هــای عمدتــا سیاســی 
ــن در  ــد، ای ــع مواهــب می زنن ــه توزی دســت ب
حالــی اســت کــه بــدون اینکــه یــک ســازمان 
ــم  ــوری و نظــری داشــته باشــیم، نمی توانی تئ
نفــع  بــه  را  اجتماعــی  صورت بندی هــای 

عدالــت ســازماندهی کنیــم.
ــا یــک خــأ تئوریــک  در بحــث آزادی هــم م
ــی اســت کــه لیبرال هــا  ــن در حال ــم و ای داری
و  دارنــد  آزادی  از  صورت بنــدی  یــک 
همــه مناســبت های آنهــا حــول و حــوش 
پیــدا  ســازمان  انســان  اراده  و  خواســت ها 
ــی،  ــت حداقل ــه یــک دول ــن ب می کنــد، بنابرای
کثرت گرایــی فرهنگــی، بــازار آزاد در اقتصــاد و 
دموکراســی در سیاســت رســیده اند، بــا وجــود 
ایــن اگــر مــا در آزادی لیبــرال هســتیم، بایــد 
ــرال نیســتیم،  ــر لیب ــم و اگ ــن کنی آن را تعیی
بایــد بگوییــم کــه چــه هســتیم. در هــر حــال 
ــرای آزادی  ــی و ارزش گــذاری ب گزاره هــای کل
بــه تنهایــی کافــی نیســت و مــا نیازمنــد یــک 

صورت بنــدی در زمینــه آزادی هســتیم.

نهادسازی
تئوری هــا و اندیشــه ها بــرای رســیدن بــه 
ــادی  ــدی نه ــد در صورت بن ــی بای ــج عمل نتای
ــتی  ــه از مش ــوند، وگرن ــن ش ــخصی متعی مش
ــا  ــال رب ــد. مث ــر نمی رون ــخن فرات ــعار و س ش
در اقتصــاد یــک هنجــار اجتماعــی و سیاســی 
ــاد  ــا نه ــت، ام ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــل  ــن و در عم ــده را متعی ــه ای ــبی ک متناس
ــن در  ــدارد. بنابرای ــود ن ــد، وج ــی کن نمایندگ
ــتقالل، آزادی،  ــت، اس ــای عدال ــن ارزش ه بی
اقتصــادی  پیشــرفت  و  کارآیــی  و  امنیــت 

مشــکل نهاد ســازی داریــم.

تغییر در مواجهه با افکار عمومی
ــت در  ــت و ادراک از واقعی حــل شــکاف واقعی
ــازی دارد.  ــف و بازس ــتور کار بازتعری ــن دس ای
ــردم و  ــا م ــت ب ــه حکوم ــروز ســطح مواجه ام
ــن از وضــع موجــود  ــر رفت ــرای فرات ــه ب جامع
ــه  ــن زمین ــن در ای ــد، بنابرای ــت نمی کن کفای
نیــز نیازمنــد بازتعریــف مواجهــه حکومــت بــا 

ــردم هســتیم. ــه و م جامع

کیفیت کادرسازی
یا بازتعریف چرخش قدرت

درنهایــت بعــد از داشــتن تئــوری و نیــز 
نهادســازی مناســب، ایــن کارگــزاران و عامالن 
انســانی اند کــه در تحقــق اهــداف نقــش 
بنابرایــن  می کننــد،  بــازی  را  اول  درجــه 
ــده دار  ــه عه ــانی ک ــزاران و کس ــت کارگ کیفی
امــور کشــور می شــوند، موضــوع دیگــری 
ــازی  ــف و بازس ــث بازتعری ــه در بح ــت ک اس
ــت  ــن اس ــا ای ــی از بحث ه ــت. یک ــم اس مه
ــلی  ــکاف نس ــک ش ــا ی ــج ب ــه تدری ــا ب ــه م ک
ــده ایم،  ــه رو ش ــور روب ــت کش در اداره و مدیری
ــوع پیرســاالری  ــک ن ــروز ی ــه ام ــه ای ک به گون
در مدیریــت کشــور حاکــم شــده اســت و 
نســل جدیــد در ایــن چرخــه حاضــر نیســت. 
ــی و  ــرای پویای ــا ســازوکار های مناســبی ب م
ــم  ــگان نداری ــن نخب ــدرت در بی ــش ق چرخ
ــه  ــی ک ــای جوان ــادی از نیرو ه ــش زی و بخ
در اختیــار مــا هســتند، بــه حــد کافــی 
کارآزمــوده نیســتند، چــون تجربــه مدیریتــی 
ــا  ــالن انســانی ب ــه لحــاظ عام ــا ب ــد. م ندارن
ــه و  ــا کم تجرب ــزه ام ــوان و پرانگی ــل ج نس
فاقــد اعتمادبه نفــس الزم بــرای برعهــده 
ــم  ــزرگ روبه رویی ــئولیت های ب ــن مس گرفت
و از طــرف دیگــر بــا پیرســاالری در مدیریــت 
مواجهیــم کــه از نظــر خالقیــت و  انگیــزه کار 

ــت. ــاده اس ــوده و از کارافت ــالش فرس و ت

زادی خأل نظری و  در حوزه عدالت و آ
تئوریک در کشورمان بغرنج تر است. 

در لیبرال ترین گرایش های فکری 
درخصوص عدالت توزیعی و عدالت 

اجتماعی پاسخ های متنوعی داده شده، 
اما در جمهوری اسالمی که یک حکومت 

مدعی عدالت است، ما هنوز یک 
صورت بندی تئوریک و نظری منسجم 

به عنوان راهنمای عمل نداریم

کسانی که 
در موقعیت 

اداره کشور و 
موقعیت های 

سیاسی قرار 
می گیرند، 
به صورت 
ارتکازی و 

تشخیص های 
فردی متناسب 
با اولویت های 
سیاسی  عمدتا 

دست به 
توزیع مواهب 

می زنند

تئوری هــا و اندیشــه ها بــرای رســیدن بــه نتایــج عملــی بایــد در صورت بنــدی نهــادی 
مشــخصی متعیــن شــوند، وگرنــه از مشــتی شــعار و ســخن فراتــر نمی رونــد. مثــال ربــا 
در اقتصــاد یــک هنجــار اجتماعــی و سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران اســت، امــا نهــاد 
متناســبی کــه ایــده را متعیــن و در عمــل نمایندگــی کنــد، وجــود نــدارد. بنابرایــن در 
ــادی  ــرفت اقتص ــی و پیش ــت و کارآی ــتقالل، آزادی، امنی ــت، اس ــای عدال ــن ارزش ه بی

ــم. ــازی داری ــکل نهاد س مش
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فصـــلنــــامه دانــشـجویــان مســتقــل

دانــشگاه

1- بـاور کنیـم بـدون مطالعـه هدفمنـد 
امـکان هیـچ اقـدام موثـری نیسـت

ایـن تنهـا  ِذی َخلَـَق«؛  الَـّ َک  ِـّ َرب بِاْسـِم  »اْقـَرأْ 
بـر  اسـت کـه  ای  آیـه  اولیـن  امـا  آیـه  یـک 
پیامبرعظیـم الشـأن اسـالم نازل شـد و منشـا 
بزرگتریـن تحـوالت بشـری در تاریـخ گردیـده 
اسـت  پـروردگار  صریـح  دسـتور  ایـن  اسـت. 
کـه بـر محمـد)ص( نـازل و بـر جهانیـان ابالغ 
گشـت و خـود حکایـت از ایـن دارد که اسـالم 
در ابتـدا و در اولیـن آیـه که بـر پیامبرش وحی 
شـده بـر خوانـدن تاکیـد می کنـد و بـه نظـر 
مـی رسـد غفلـت از ایـن امـر در محیـط هـای 
دانشـجویی و جوان بسـتر بسـیاری از آسیب ها 
و معضـالت مـی باشـد. عـدم برنامه ریـزی در 
بـرای  انقالبـی  دانشـجویی  تشـکل های  بدنـه 
افزایـش سـطح آگاهـی در حوزه هـای مختلـف 
همچنـان به عنـوان یکـی از معضالت اساسـی 
قابـل ذکر اسـت و گاهـی اوقات یـک مجموعه 
دانشـجویی انقالبی آنقـدر درگیر امـور روزانه و 
غـرق در فضـای مجازی مـی گردد کـه از اصل 
کار بـاز مـی ماند و فعاالن دانشـجویی با حضور 
بی هـدف و بی نتیجـه در شـبکه های اجتماعـی 
حتـی دچار توهـم فعالیت مؤثـر فرهنگی برای 
دانشـگاه نیز می شـوند و به تدریج ارتباطشـان 
را بـا واقعیـت از دسـت می دهنـد. آنچـه از این 
گردیـده  دانشـجویی  نصیـب جریـان  رهگـذر 
ایـن اسـت کـه همچنـان قهرمان هـای مجازی 
“دن کیشـوت” وار بـه جنـگ آسـیاب های بادی 

روند. مـی 
شـاید پر بی راه نباشـد کـه بگوییـم در صورت 
نقیصـه، جریـان دانشـجویی  ایـن  عـدم رفـع 
انقالبـی به مرور تأثیرگذاری خـود را در محیط 
دانشـگاه از دسـت خواهـد داد و در ادامـه نیز با 

خطـر اسـتحاله روبـرو خواهد شـد.
2- نگاه نقادانه

مانع از دیدن کارآمدی ها نشود
همانطـور کـه مـی دانیم کشـور در طول سـال 
اگـر  اسـت.  نـرم  جنـگ  درگیـر  اخیـر  هـای 

بپذیریـم کـه در ایـن جنگ دشـمن بـه دنبال 
پیشـبرد اهـداف خـود در یـک پـروژه ی تغییر 
اسـت که مکانیسـم ایـن تغییر، تغییـر از درون 
اسـت؛ بایـد بدانیـم کـه دشـمن برای پیشـبرد 
اهـداف خـود بایـد یـک اراده  ی جمعـی بـرای 
تغییـر از درون جامعـه حاصـل نمایـد. یکـی از 
مهمتریـن ظرفیـت هایی کـه می توانـد اراده ی 
جمعـی را بسـازد، نارضایتـی عمیـق می باشـد. 
در  جمعـی  اراده ی  ضـرورت  کـه  آنجایـی  از 
نارضایتـی عمیـق بـر اثـر برداشـت اجتماعـی 
مشـترک از واقعیـات جامعـه حاصل می شـود، 
بـد نیسـت کـه بدانیـد واقعیـت خصوصـاً در 
شـکل مـدرن جوامع  امـروزی، دو صـورت کلی 
دارد؛ شـکل اول واقعیـت بـه معنـای فیزیکی و 
در دسـترس اسـت کـه از گذشـته تـا بـه امروز 
بـرای جوامـع قابل دسـترس بـوده و اما شـکل 
دوم کـه دنیـای مـدرن بـا توجـه به گسـترش 
ارتباطـات بیـش از گذشـته در حـال  دنیـای 
رشـد بـوده و حتـی شـکل اول واقعیـت را هـم 
بـه نوعـی تحـت تأثیر قـرار داده اسـت واقعیت 
بـه عنوان درک یا احسـاس یا تصـور از واقعیت 
اسـت کـه الزامـا با واقعیـات همخوان نیسـت و 
دشـمن در پـروژه جنگ نـرم خود تـالش دارد 
تـا با برجسـته نمودن مشـکالت و سـیاه نمایی 
از کشـور واقعیات کشـور در حـوزه کارآمدی را 
با چالشـی اساسـی مواجـه نماید که ایـن امر با 
توجـه به اینکه فعاالن تشـکل های دانشـجویی 
انقالبـی بـه عنـوان افسـران جـوان ایـن جنگ 
مشـغول به فعالیت هسـتند، نبایـد از این حربه 
دشـمن غافـل شـوند و بعضـاً ناخواسـته به آن 

نمایند. کمـک 
جریـان دانشـجویی انقالبـی باید با حفـظ نگاه 
نقادانـه ای کـه در ذات خـود دارد، زبان گویایی 
بـرای بیـان کارآمدی هـای نظام نیـز در بخش 
هـای گوناگـون باشـد و خـود نیـز در جهـت 
ایـن  کنـد.  فعالیـت  کارآمـدی  ایـن  افزایـش 
مهـم میسـر نخواهـد شـد مگـر اینکـه جریان 
معضـالت  و  مسـائل  از  گـذر  بـا  دانشـجویی 

مقطعـی و با نگاهی کالن نگر به دسـتاوردهای 
انقـالب اسـالمی بنگـرد. آن وقـت اسـت کـه 
مـی توان بـا مشـاهده توانایـی ها، پیشـرفت ها 
و اقتـدار کشـور در مقابلـه بـا بزرگتریـن قدرت 
هـای دنیـا مانـع از غلبه دشـمن برای سـاختن 

ادراکـی خـالف واقعیـت در جامعـه شـد.
3- برای کلیدواژه های اساسی

انقالب اسالمی تولید فکر کنیم
بـا توجـه بـه اینکه بـا گذشـت قریب بـه چهار 
دهـه از انقـالب اسـالمی همچنـان در برخـی 
کلیـدواژه های اساسـی همچون مردمسـاالری 
دینـی، اسـتقالل، آزادی، عدالـت، پیشـرفت و 
شـناخت نظـام سـلطه نیازمنـد بسـط تئوریک 
هسـتیم و از آنجایـی کـه کالن دیـدگاه انقالب 
اسـالمی حرکـت در مسـیر ایجـاد یـک تمدن 
اسـالمی بـه معنـای ایجـاد زندگـی مبتنـی بر 
تعالیـم الهی در زمین اسـت و این مهم نیازمند 
تولیـد فکـر و پرورش نیـروی انسـانی مؤثر می 
باشـد؛ جریـان دانشـجویی می توانـد از بهترین 
ظرفیت هـا بـرای کمـک بـه انقـالب اسـالمی 
در ایـن جهـت باشـند و بـا نگاهـی راهبـردی 
چشـم اندازی  و  اسـالمی  انقـالب  آینـده  بـه 
کـه می بایسـت در مسـیر آن حرکـت کنـد، بـا 
تشـکیل بسـتری برای جلسـات فکری همراه با 
مجموعـه هـای حوزوی، در سـال آینـده زمینه 
گسـترش فکـر و بیـان حـرف نـو در میـدان 

اندیشـه را فراهـم کنند.
4- همچنان از ظرفیت های 

جذاب مشروع 
در غلبه گفتمان انقالب اسالمی غافلیم

انقـالب  گفتمـان  مقابـل  حالیکـه جریـان  در 
اسـالمی بـا بهـره گیـری از »جذابیت بـی بندو 
بـاری« در امـر فرهنـگ بـه دنبـال گسـترش 
و  جوانـان  میـان  در  خـود  ظرفیت هـای 
دانشـجویان اسـت، جریـان دانشـجویی انقالبی 
هنـوز نتوانسـته در امـر ایجابـی برنامـه ریـزی 
مناسـبی بـرای بهـره گیـری از ظرفیـت هـای 
جـذاب مشـروع در امـر فرهنگ و هنـر از قبیل 

تئاتر، کاریکاتور، شـعر، سـرود، طنز و... نماید و 
همچنـان نیازمنـد یک نـگاه تحول گـرا در این 
خصـوص می باشـد کـه با شـجاعت در تصمیم 
و رویکـردی آتـش بـه اختیـار بـدون آنکه خود 
را معطـل دسـتگاه هـای فرهنگـی عریـض و 
طویـل ناکارآمـد و دچـار اختالل نماینـد، خود 
آسـتین همـت بـاال بزننـد و برای پـرورش نیرو 
در ایـن خصوص فعال شـوند. تا بـا این ظرفیت 
بتواننـد بـرای غلبـه دادن گفتمـان انقـالب در 

دانشـگاه گامـی مؤثـر و رو بـه جلـو بردارند.
5- با ورود به امر اجتماعی مانع

از ایجاد شکاف میان
مجموعه دانشجویی و جامعه شوید

یکـی از مسـائلی کـه جریـان دانشـجویی در 
نیازمنـد  گذشـته  از  بیـش  امروزیـن  شـرایط 
ورود جـدی، تخصصـی، مطالبه گرانـه و اصالح 
گرانـه ی جهـادی در آن مـی باشـد، مباحـث 

مربـوط بـه امـر اجتماعـی اسـت.
شـاید بیـش از بسـیاری از مواضـع و نـزاع های 
سیاسـی کـه بعضـاً در خـارج از اولویـت هـای 
جامعه اسـت جریان دانشـجویی می بایسـت با 
پیگیـری و ورود بـه مباحث اجتماعـی از قبیل 
زنان، کارگران، حاشـیه نشـینان، کـودکان کار، 
معلـوالن،  العـالج،  صعـب  بیمـاران  معتـادان، 
متأسـفانه  کـه  و...  بگیـران  مسـتمری  فقـرا، 
آنطـور که باید و شـاید در اولویـت های جریان 
دانشـجویی نیست و  بشـدت در آن دچار عقب 
ماندگـی اسـت زمینـه افزایـش ظرفیـت هـای 
خـود را در جهـت تأثیـر گـذاری بـر جامعـه 

کند. فراهـم 
البته باید توجه داشـت ورود جریان دانشـجویی 
به امـر اجتماعی صرفا به معنـای تقلیل جریان 
دانشـجویی بـه عنوان یـک نیروی ارائـه دهنده 
و  مطالبـه  بلکـه  نیسـت،  اجتماعـی  خدمـات 
پرسشـگری اجتماعـی از دسـتگاه ها و نهادهای 
مسـئول در جهـت تحقـق مطالبـات اجتماعی 
نیز از آن دسـته مسـائلی اسـت که کمتر مورد 

توجـه جریان دانشـجویی قـرار می گیرد.

پنج نکته برای 
جنبش دانشجویی 

در دهه پنجم

یکی از مسائلی 
که جریان 

دانشجویی 
در شرایط 

امروزی بیش از 
نیازمند  گذشته 

ورود جدی، 
تخصصی، 

مطالبه گرانه و 
اصالح گرانه ی 

جهادی در 
آن می باشد، 

مباحث مربوط 
به امر اجتماعی 

است

نویسنده کتاب موج سوم

عـلي خضریــــان

انقـالب  از چهارمیـن دهـه ی  در حالـی کـه آخریـن سـال 
اسـالمی را تجربـه مـی کنیـم؛ به نظر می رسـد تشـکل های 
دانشـجویی انقالبـی که بـه معنای واقعـی به انقالب اسـالمی 
عالقـه مندنـد و معتقدنـد کـه این انقـالب راه نجـات مردم و 
کشـور اسـت، می بایسـت در سـال جدید با پشـتکار بیشتر 
و یـک احسـاس مسـئولیت ملـی، دینـی و حتی بیـن المللی 
افـزون تـر از قبـل در صف مبـارزه حضـور یابنـد و در جهت 

تقویـت گفتمـان انقـالب اسـالمی و رفـع برخی کـم کاری ها 
و اصـالح روندهـا اقـدام نماینـد. نگارنده بـه عنـوان یکی از 
فعـاالن سـابق دانشـجویی قصـد دارم در پنـج نکتـه کوتـاه 
برخـی کارهـای مهمی که جریـان دانشـجویی انقالبـی بعضًا 
از آنهـا غفلـت نمـوده و یا کمتـر مورد توجـه قـرار داده را به 
بهانـه نزدیـک شـدن بـه آغاز سـال نـو مطـرح نمایـم تا در 

سـال آینـده بتوانـد مـورد توجه بیشـتری واقع شـود.

شــاید بیــش از بســیاری از مواضــع و نزاع هــای سیاســی کــه بعضــاً در خــارج از اولویت هــای 
جامعــه اســت جریــان دانشــجویی می بایســت بــا پیگیــری و ورود بــه مباحــث اجتماعــی از 
ــالج،  ــاران صعب الع ــادان، بیم ــودکان کار، معت ــینان، ک ــران، حاشیه نش ــان، کارگ ــل زن قبی
ــاید در  ــد و ش ــه بای ــور ک ــفانه آنط ــه متأس ــران و... ک ــتمری بگی ــرا، مس ــوالن، فق معل
اولویت هــای جریــان دانشــجویی نیســت و  بــه شــدت در آن دچــار عقــب ماندگــی اســت 

ــر جامعــه فراهــم کنــد. زمینــه افزایــش ظرفیت هــای خــود را در جهــت تأثیرگــذاری ب



Independent Student Journal 7
بهار 1397  شماره چهارم

فصـــلنــــامه دانــشـجویــان مســتقــل

یادداشت

ادامه از صفحه یک
با  متفاوت  ماهیتی  علم 
دین دارد و به این جهت 
آن را به صفت دینی نمی توان متصف کرد. به عبارت 

دیگر وصف دینی نمی تواند صفت ذاتی علم باشد.«
ایشان همچنین افزوده اند:

»البته دین و دینداران می توانند نسبت به مسائل 
همه علوم و بخصوص علوم معروف به علوم انسانی و 
اجتماعی نظر انتقادی داشته باشند و پس از مطالعه و 
آشنایی کافی که البته به آسانی حاصل نمی شود، در 
مباحث آن علوم چون و چرا کنند اما این چون و چرا 
در نقد علم است نه اینکه علم تازه باشد. ما هنوز به این 

مرحله نرسیده ایم.«
و درباره نسبت علم و جامعه نوشته اند: »علم اجتماعی 
جدید با نظم تجدد تناسب دارد. ما اگر نظم دیگری 
جز نظم تجدد در نظر داریم و به چگونگی قوام و 
به راه تحقق آن می اندیشیم و برای رسیدن به آن 
می کوشیم شاید در راه علمی متناسب با نظم تازه قرار 
بگیریم. در این مورد هم توجه داشته باشیم که علم 
و جامعه با هم قوام می یابند. جامعه کنونی ما جامعه 
توسعه نیافته است. این جامعه همه نیازهای جامعه 
مدرن را دارد، بی آنکه از توانایی های آن برخوردار باشد. 
اگر می توانستیم خود را از این وابستگی نجات دهیم و 
راه رسیدن به جامعه ای را بیابیم که در آن روح دینی 
یعنی اعتقاد به توحید و عالم غیب و معاد حاکم باشد 
و مردمانش از سودای مصرف آخرین تکنولوژی های 
ساخته جهان توسعه یافته آزاد باشند و با همدلی و 
هماهنگی برای معاش توأم با اخالق بکوشند، شاید 
افقی پیش رویمان گشوده می شد. توجه داشته باشیم 
که علم یک طرح مهندسی ساختنی نیست، یافتنی 
است. « و نهایتا پیشنهادی هم داده اند: »چیز دیگری 
نمی توانم بگویم، جز اینکه خوبست که اگر می توانیم 
به جای بحث درباره علوم اجتماعی اسالمی، در باب 
شرایط امکان تجدید عهد دینی و بنای یک جامعه 
اسالمی بیندیشیم و در این راه به لطف پروردگار علیم 
امیدوار باشیم.« پس از باال گرفتن بحث ها درباره نامه 
دکتر داوری، رئیس جمهور نیز در مراسم اختتامیه 
جشنواره خوارزمی، راجع به علم دینی و علوم انسانی 
اسالمی و حتی مطالبی اعم از این دو مبحث، مواضعی 
گرفت و گفت: »علم، علم است و به »نوع تفکر« و 
ما  کشور  در  عده ای  نمی شود.  وصل  »ایدئولوژی« 
سال ها وقت صرف کردند تا ریاضی و شیمی و فیزیک 
امکانات  و  پول، وقت  ایشان  اسالمی درست کنند؛ 
زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند. این 
عده حتی تالش کردند، علوم را در دسته بندی های 
علوم مرتبط با دین و علوم ضددینی یا علوم سنتی 
و جدید تقسیم بندی کنند و اصرار داشتند که نباید 
علوم جدید را بپذیریم و می گفتند ما هرچه از علم نیاز 
داریم می توانیم از حوزه های علمیه به دست بیاوریم، 
لذا نیازی به دانشگاه نداریم. امروز دیگر این تفکرات 
برای  تالش  در  ندارد.«وی  طرفداری  ما  جامعه  در 
طبقه بندی قائالن به »علم دینی«، اینطور ادامه داده 
بود: »عده دیگری بودند که سعی داشتند ثابت کنند 
آغاز و منشأ همه علوم از اسالم بوده است و برای ربط 
دادن هر شاخه ای از علم به اسالم به دنبال آیه و روایت 
می گشتند. این باور نیز صحیح نیست و ما تاکیدات 
موکد پیامبراسالم)ص( را داشتیم که پیروان اسالم 
را به علم آموزی از هر نقطه جهان تشویق می کردند. 
بنابراین هرگونه تالش برای تقسیم بندی علم محکوم 
به شکست است. اساسا اینکه شاخه ای از علم را به 
و  برای آن علم شأن  از دین وصل کنیم،  جنبه ای 
جایگاه ایجاد نمی کند و اگر آن را به دین وصل نکنیم 
هم چیزی از ارزش آن کم نخواهد شد. دین یک نگاه، 
رویکرد و تفکر بلند برای هدایت زندگی بشر است 
که علوم مختلف در ذیل آن تعریف می شوند. علوم 
از لحاظ اهداف و نتایج آنها البته به دو دسته کلی قابل 

تقسیم هستند. یک دسته که علم را برمبنای تفکر 
مادی ابزار سلطه و اعمال قدرت بر دیگران می داند و 
دسته دیگر که علم را در خدمت رشد و تعالی انسان ها 
می خواهد.« رئیس جمهور همچنین گفته بود: »البته 
طبیعی است که علم باعث توانمندی می شود. مهم 
این است که از توانمندی و قدرتی که در نتیجه رشد 
علمی حاصل می شود، در چه جهت و به چه منظوری 
استفاده می شود، اگر از این قدرت برای توسعه سلطه 
بر دیگران استفاده شود، این علم اسالمی به حساب 
نمی آید. علم مطلوب در خدمت رفاه و پیشرفت بشر 
به دنبال »شناخت  و  است  جامعه  و حل مشکالت 
صحیح  »روابط  و  طبیعت«  »قواعد  جهان«،  خالق 
میان انسان ها« است و به این معنا هر علمی که در 
خدمت به تعالی بشر باشد، اسالمی است.« ریاست 
محترم جمهور همچنین در تقسیمات علم هم وارد 
شده و جز یک نحوه تقسیم، سایر تقسیمات را باطل 
اعالم کرده اند: »نسبت علم با دین، برمبنای اهداف 
هر علم تعیین می شود. هرگونه تقسیم بندی درباره 
علم، غیر از این صحیح نیست، چنان که تقسیم بندی 
علم به »علوم سوسیالیستی« و »علوم بورژوازی« نیز 
شکست خورد. تفاوت علوم اسالمی و غیراسالمی صرفا 
در اهداف و نتایج این علوم است، نه خود علم.« پس 
از این بیانات، روزنامه حزب کارگزاران، »سازندگی«، 
ذیل تیتر »حکیم و حاکم« نوشت: »چگونه داوری و 

روحانی به یک سخن رسیدند؟«
حال آیا باید به بحث نظری در باب ماهیت علم و 
تفاوت علم قدیم و جدید پرداخت؟ مسلما تا وقتی که 
علم دست مایه بازی سیاسی است و قرار است که اهل 
سیاست، علم را مسخره و شوخی قلمداد کنند، دیگر 
بحث علمی چه فایده دارد؟ سخن دکتر داوری هم که 
گفته بود: »وقتی مطلب سیاسی با مسئله علمی خلط 
می شود، هر چه بکوشند به نتیجه نمی رسند« ناظر به 

همین معنا نیست؟ 
بگذریم. در فرق زمین تا آسمان سخن روحانی و قول 
داوری در این مدت قریب به دو ماه، بسیار نوشته اند. لب 
مطلب این است که داوری به هیچ عنوان »علم دینی« 
را نفی نکرده یا حتی نگفته که پیدایی علم دینی، به 
دنبال پیدا شدن جامعه دینی است. برخی مطلب وی 
را اینطور فهمیدند که درست نیست. این مطلب را با 
بررسی آثار داوری هم می توان نشان داد اما نیازی به 
این کار نیست! داوری در همین نامه نوشته بود که 
»علم و جامعه با هم قوام می یابند«. پس نسبت تقدم 
و تأخر بین علم و جامعه نیست.این در حالی است که 
روحانی از اساس امکان »علمی دیگر« را منکر است و 
در دعوای ایدئولوژیک، جانب وضع موجود را می گیرد. 
البته دکتر داوری نوشته است که »دینی« صفت ذات 
»علم« نمی شود و علم و دین متفاوتند، که این مطلبی 

نیست که در آن چندان اختالفی باشد. رویکردها به 
علم دینی هم نشان می دهد که عموما نحوی مناسبت 
بین علم و دین مد نظر است)گاهی در غرض، گاهی 
در موضوع و...( و نه آنکه دینی بودن، »صفت ذاتی« 
علم محسوب شود)و اگر می شد، دیگر بحثی بر سر 
علم دینی و غیردینی در نمی گرفت!(. رئیس جمهور 
هم که گفته است »نسبت علم با دین، برمبنای اهداف 
هر علم تعیین می شود« قائل به نسبت بین علم و دین 
در »غرض علم« است نه بی ربطی بین علم و دین و 
اینکه در همین مراسم باز گفته است»علم، علم است 
و به »نوع تفکر« و »ایدئولوژی« وصل نمی شود« نشانه 
آن است که مراعات لوازم سخن خود را نکرده است 
و به عبارتی موضع »یکی به نعل، یکی به میخ« دارد. 
اگر مطلقا علم به تفکر و ایدئولوژی وصل نمی شود، 
پس چطور در غرض وصل می شود؟ مگر ایشان باز 
علمی که  » هر  است که  نگفته  مراسم  در همین 
در خدمت به تعالی بشر باشد، اسالمی است« پس 
»غرض« از خود علم نمی آید و حداقل دو جور علم و 
دو جور غرض در کار است: اگر علم در خدمت تعالی 
بشر باشد اسالمی است و در غیر این صورت، اسالمی 
نیست. پس آیا باز می توان گفت که »علم علم است« و 
می توان شعار داد که ایدئولوژی را با عل چه کار؟ مطلب 
دیگر این است که رئیس جمهور خواه ناخواه سعی 
کرده است مباحث فلسفه علم و بحث در باب علم 
دینی را کاریکاتوری نمایش دهد. این البته با رویکرد 
سازگار  ریاست جمهوری اش  از  پیش  دوران  در  وی 
نیست. ایشان در مقدمه ای که بر کتاب »فلسفه علم 
پدیدارشناسی هرمنوتیک« نوشته، چنین آورده است: 
»برخی از کنار تحوالت فلسفه علم، بی اعتنا می گذرند 
و از این نکته مهم غافلند که تا در حوزه »فلسفه 
علم« پیشرفت نداشته باشیم، نمی توانیم در عرصه 
نظریه پردازی، کاری بایسته صورت بدهیم و صرفا در 
افق محدودی، مهره ها را جابه جا می کنیم و نام آن 
را به خطا نظریه پردازی می گذاریم. این دقیقا همان 
رویدادی است که در بومی سازی یا »دگرواره سازی« 
علوم اجتماعی در این دهه ها بر ما رفته است.« به 
این ترتیب روحانی پیش از ریاست جمهوری اش برای 
مباحث فلسفه علم شأن و منزلتی قائل بوده و نمی گفته 
که »علم علم است«. پس چطور آقای روحانی اکنون 
یا دگرواره سازی مخالفت می کنند و  بومی سازی  با 
برآنند که علم، علم است و غربی و اسالمی ندارد؟ 
مگر ایشان در مقدمه همان کتاب منتشره در سال 
90، ننوشته اند که: »درواقع می توان گفت که با پایان 
یافتن قرن20، گرایش های کلی، صوری، فرازمینه ای، 
علم گرایانه و مدعی عینیت، بیش از پیش جای خود را 
به معرفت های مکانی و زمینه ای و نظریه پردازی های 
بومی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی داده 

)مثال  زمینه ای  معرفت های  با  چطور  پس  است.« 
و  کرده اند  مخالفت  بومی(  یا  اسالمی  رهیافت های 
معرفت های زمینه ای و regional را از خاطر برده 
و گفته اند: »هیچ کشوری با انزوا به رشد و پیشرفت 
دست پیدا نخواهد کرد. اگر روابط علمی خود را با دنیا 
محدود کنیم هیچ فایده ای برای ما نخواهد داشت. اگر 
با دنیا و مراکز تحقیقاتی جهان تعامل خوبی داشته 
نتیجه  به  و  تعریف  را  پروژه های مشترک  و  باشیم 
برسانیم سریع تر به اهداف خود دست پیدا خواهیم 
کرد. باید از آنچه دنیا به آن رسیده استفاده کرده و آن 

مسیر را ادامه دهیم.«
البته روحانی سال 90، حرف دیگری نیز داشته است:  
»اینجانب با آگاهی از ظرفیت های عظیم نهفته در 
آرای حکیم متأله صدرالدین شیرازی )مالصدرا(، رجاء 
واثق دارد که عرضه تحوالت یک سده اخیر به تفکر 
صدرایی، می تواند به خوانش های نوینی در گستره 
فلسفه علم منجر شود و رهیافت ذی قیمتی را نصیب 
با پایش  پژوهندگان آن نماید. ما نیازمند آنیم که 
تحوالت اندیشگی و علمی در جهان امروز و نوخوانش 
حکمت صدرایی، گام های بلندتری در نظریه پردازی و 
تولید علم برداریم.« پس چه شده است که امروز با 
نمایش کاریکاتوری مباحث فلسفه علم و ورود حکمت 

اسالمی به بحث از علم را کاریکاتورنمایی می کنند؟
ذکر یک مطلب دیگر نیز الزم است. مدعاهایی در 
فضای ژورنال مطرح است و از جمله آنها این است 
که »انقالب ها برآنند تا ایدئولوژی را جایگزین علم 
کرده یا ایدئولوژی را بر علم مسلط کنند.« این مدعا 
البته حاکی از بی خبری مدعی است از »علم« و 
»ایدئولوژی« در عالم جدید. مزاعم و آرای همگانی 
نیز با چنین مدعایی همراهی می کند که »فریاد که 
ایدئولوژی در حال تحمیل خود به آزادمردان علم 
است«. این زعم عمومی نیز خبر از ناآگاهی تاریخی 
ما دارد و به دلیل این ناآگاهی است که، آنها که 
برای  میدان داران اند.   می کنند،  های وهو  بلندتر 
عشاق تکنیک و فرآورده های تکنولوژیک، یحتمل 
مقدسات  به  توهین  علم،  خواندن  کاذب  آگاهی 
در  نیز  اشپنگلر  که  محسوب خواهد شد. وضعی 
مواجه  آن  با  تکنیک  به  آلمان  خوش بینی  دوره 
بود. اشپنگلر در فصل چهارم »انسان و تکنیک« 
می  نویسد:  »حقیقت این است که هر تئوری علمی 
یک قصه )Mythos( درباره فهم نیروهای طبیعت 
است و هرکدام وابسته اند، ]و[ بالتمام فارغ از دیانتی 
که به آن تعلق دارند. اما در فرهنگ فاوستی هر 
نشأت  می دهد«  »کار  که  فرضیه  یک  از  تئوری 
گرفته است. این فرضیه بیرونی نیازی ندارد که حتما 
 )praktisch( صحیح باشد، بلکه فقط باید عملی
باشد. هدف ]این فرضیات[ برگرفتن و پرده برداری 
از رازهای عالم نیست، بلکه می خواهد آنها را برای 
موضع،  این  کند.«  استفاده  قابل  اهداف مشخص 
خاص اشپنگلر نیست و اتفاقا موضع غالب در باب 
علم جدید، آن است که علم نه مطلق است )چه اگر 
بود، پیشرفتش وجهی نداشت( و نه صحیح. توضیح 
بیشتر این مطلب البته محتاج مقدماتی است ولی 
در همین حد هم خوب است اشاره شود که علم 
جدید، کمتر وجه شناختی دارد و اصال چنین ادعایی 
هم ندارد)مگر از جانب کسانی که با فلسفه آشنا 
نیستند)مثل هاوکینگ(. علم ابزار تصرف است نه 
شناخت و خلط این دو و تسری احکام علمی به سایر 
حوزه ها، چنان که ویتگنشتاین نیز نشان داده است، 
نه منطقی است نه پذیرفتنی. ضمن آنکه »غایت« 
هم از دکارت به بعد)با حذف علت غایی(، داخل علم 
نیست و باید از خارج به آن اعالم شود. پس در علم، 
تصرف شرط است اما این تصرف، جهت و غایتی 
ندارد و کور است، یا به عبارت دیگر، این غرض و 

غایت در خود علم، اخذ نمی شود.

مســلما تــا وقتــی کــه علــم دســت مایه بــازی سیاســی اســت و قــرار اســت کــه اهــل 
سیاســت، علــم را مســخره و شــوخی قلمــداد کننــد، دیگــر بحــث علمــی چــه فایــده 
دارد؟ ســخن دکتــر داوری هــم کــه گفتــه بــود: »وقتــی مطلــب سیاســی بــا مســئله 
ــن  ــه همی ــر ب ــه نتیجــه نمی رســند« ناظ ــر چــه بکوشــند ب ــط می شــود، ه ــی خل علم

معنــا نیســت؟

درباره مناقشات اخیر پیرامون علم دینی

گاهی کاذب! گروکشی آ
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فصـــلنــــامه دانــشـجویــان مســتقــل

فنـــاوری

دین مبین اسالم تأکید فراوانی بر کسب علم و 
دانش دارد و روایات و احادیث زیادی نیز در این 

زمینه موجود است. 
الِعلُم  فرمودند:  علی)علیه السالم(  )امام 
لَم یَِجدُه  بِِه، وَمن  ُسلطاٌن، َمن َوَجَدُه صاَل 

صیَل َعَلیِه.
در  گرفته  صورت  تالش های  همه  علیرغم 
مافات  جبران  برای  گذشته،  سال  چهل  این 
و  گذشته  صدسال  چند  عقب ماندگی های  و 
بازگشت به عرصه طالئی سردمداری علمی در 
دنیا، باید از تجارب مثبت درزمینه رشد علمی 
آسیب شناسی  با  درعین حال  و  کرد  استفاده 
مسیرهای  آفات  و  عیوب  دقیق،  و  موشکافانه 
نشویم. دچار  بدان  تا  شناخت  را  تجربه شده 

مثبت  ویژگی های  تا  می شود  تالش  اینجا  در 
بیشتر دانشگاه های خارجی به ویژه اروپا و امریکا 
به عنوان  آن ها  پیشرفت  و  توسعه  عامل  که 
قرار  موردبررسی  می شود،  پیشرفته  کشورهای 
گیرد. به طورکلی چهار عامل آموزش، پژوهش، 
مسئولیت پذیری و نقشه جامع  به عنوان چهار 
است.  قرارگرفته  موردبررسی  پیشرفت  بازوی 
موردبحث  موارد  بیشتر  که  است  ذکر  به  الزم 
دنیا  اول  تراز  خارجی  دانشگاه های  مورد  در 
صادق است و البته تفاوت هایی وجود دارد که 

قابل اغماض است. 

آموزش:
در  آنچه  دانشگاهی،  دروس  تدریس  بحث  در 
دانشگاه هایی  بخصوص  خارجی  دانشگاه های 

بر  عالوه  هستند  محور  پروژه   - درس  که 
کاربردی  جنبه های  موردبحث،  تئورهای  ارائه 
نیز  مطرح شده  مباحث  به روز  عملیاتی  و 
استاد  یک  توسط  درس  یک  می شود.  ارائه 
و  گروه  اساتید  ظرفیت های  و  نمی شود  ارائه 
بکار  نیز  تحصیل  حال  در  دکتری  دانشجویان 
ای  درزمینه  غالباً  افراد  این  می شود.  گرفته 
و  تخصص  کامل  به طور  می کنند  تدریس  که 
تمرکز دارند. در برخی موارد هم جهت افزایش 
همکاران  یا  و  صاحبان  از  آموزش،  بهره وری 

شرکت های صنعتی استفاده می شود.
حتی  و  پیشرفته  دروس  موارد،  برخی  در 
درس  قالب  در  و  می شود  تعریف  بین رشته ای 
اجالس  یا  زمستانی  یا  تابستانی  مدرسه  یا  و 
ایجاد  باعث  نه تنها  عمل  این  که  می شود  ارائه 
می شود  دانشگاهی  بین  مشترک  همکاری های 
و  اطالعات  تبادل  برای  زمینه ای می شود  بلکه 
به روز شدن افراد. ارائه درس یک استاد معموالً 
گذشته  ترم های  ارائه های  از  متفاوت  و  به روز 
هست. عماًل یک استاد برای ارائه مطالب جدید 
اگر  می کند.  هزینه  را  زیادی  انرژی  و  وقت 
آموزش در یک کشور به روز و متناسب با نیازها 
نباشد، نمی تواند جوابگوی صنعت و جامعه باشد 
و صرفاً آموزش خواهد بود که منجر به گرفتن 
خواهد  بیکار  فارغ التحصیالن  تولید  و  مدرک 
عزم  یک  به  نیاز  هدف  این  تحقق  برای  شد. 
جدی از سوی اساتید محترم و یک مطالبه مهم 

از سوی دانشجویان هست. 

 پژوهش:
درزمینه پژوهشی، همواره از افرادی که به صورت 
قابل توجه در شرکت های صنعتی فعالیت دارند 
به صورت پاره وقت در دانشگاه استفاده می نمایند 
پیوند  نگه داشتن  در  مؤثر  عاملی  نه تنها  این  و 
تولید  عامل  بلکه  می شود  دانشگاه  و  صنعت 
در  صنعتی  پروژه های  تعریف  به وسیله  ثروت 

دانشگاه توسط آن افراد می شود. از طرف دیگر 
از پروژه های دانشجویان  از این طریق بسیاری 
شرایط  و  تعریف شده  دکتری  و  فوق لیسانس 
فارغ التحصیلی  از  پس  را  دانشجویان  جذب 
که  است  این  قابل تأمل  نکته  می آورد.  فراهم 
دغدغه دانشجوی دکتری صرفاً دغدغه پژوهش 
است چون ازنظر مالی توسط دانشگاه یا کمپانی 
تخصص  ماهیانه  مقرری  و  می شود  بهابازار 
دانشجوی  تحصیل  حقیقت  در  می گیرد. 
دکتری به منزله کار در نظر گرفته می شود که 
دانشجو  هدفمند  حرکت  باعث  نه تنها  امر  این 
و موردنیاز کشورها  پروژه های خاص  به سمت 
می شود بلکه با اختصاص مقرری به دانشجوی 
بهترین  از  حداکثری  استفاده ی  زمینه  دکتری 
و پربازده ترین دوران عمر دانشجوی دکتری را 
فراهم می آورند. نتیجه این کار به ثمر نشستن 
تحقیقات و تولید فناوری است. تا زمانی که در 
کشور به دانشجو به عنوان یک نیروی مجانی که 
محتاج نمره و فارغ التحصیلی و گرفتن مدرک 
و  بااستعدادها  متناسب  علمی  پیشرفت  است، 
ظرفیت ها نخواهد بود و دانشجویان در مقاطع 
یا  معیشت  تأمین  برای  تکمیلی  تحصیالت 
و  می شوند  کار  به  مشغول  پاره وقت  به صورت 
نخواهند  پژوهش  برای  کافی  انگیزه  و  تمرکز 
مقایسه  می روند.  کشور  از  خارج  به  یا  داشت  
میلیون   25 ماهیانه  دانشجویی  حقوق  کنید 
مقابل  در  را  سوئیس   epfl دانشگاه  در  تومان 

حقوق صفر در دانشگاه داخل. 

 مسئولیت پذیری:
یک عامل اساسی در پیشرفت دانشگاه های تراز 
مسئولیت پذیری  فرهنگ  شدن  نهادینه  اول، 
در کار و تحقیق است. دو عامل را می توان در 
این فرهنگ سازی دخیل دانست: یکی قانون و 
اول  عامل  بودن.  قانع  و  اجتماعی  رفاه  دیگری 
ضمانت اجرایی می آورد و توسط افرادی به خوبی 

باعث  دوم  عامل  و  می شود  کنترل  و  مدیریت 
بین رفتن  از  به دلیل  تمرکز در کار و تحقیق 
قانون  به طورمعمول  اساسی مالی می شود.  نیاز 
تمام وقت  به صورت  استادی که  اجازه نمی دهد 
در استخدام دانشگاه هست در چند جای دیگر 
بودن  باشد. همین تک شغِل  داشته  نیز شغل 
تمرکز افراد و مسئولیت پذیری ایشان را افزایش 

می دهد. 

 نقشه جامع:
آنچه در دانشگاه های کشورهای پیشرفته دیده 
می شود این است که نقشه های جامعی همواره 
توسط دولت هایشان متناسب با نیازهای روز و 
و  می شود  تعریف  خرد  و  کالن  نگاه  دو  هر  با 
مالی  حمایت  نقشه ها  این  راستای  در  پروژه ها 
می شوند. این نقشه های جامع در بستر قانون و 
با سازوکاری  اجرا می شوند تا امکان سوءاستفاده 

و انحراف از آن ها به حداقل برسد. 
در برخی موارد این نقشه های جامع بین چندین 
اتحادیه  عضو  کشورهای  به عنوان مثال  کشور 
اروپا تعریف می شود که نتیجه بخشی و ضریب 
تأثیر پروژه را باال می برد چراکه از تجربیات و 
استفاده  پروژه ها  اجرای  در  فراملیتی  اطالعات 
می شود. درمجموع، برای حفظ نرخ رشد علمی 
کشور و رسیدن به جایگاه مطلوب، همواره باید 
اصالح  و  ارزیابی  مورد  کشور  علمی  سیستم 
هم  خوبی  کارهای  خوشبختانه  که  گیرد  قرار 
علمی  جامع  نقشه  نوشتن  ازجمله  شروع شده 
کشور و ایجاد ستادهای معاونت علمی ریاست 
جمهوری که همچنان نیاز به نقد و اصالح دارد. 
از طرفی متأسفانه تحول جدی درزمینه آموزش 
و پژوهش رخ نداده یا حداقل می توان گفت برای 
مردم محسوس نیست چه به لحاظ محتوا و چه 
دانشجویان  به  نگرش  نوع  و  ساختار  لحاظ  به 
خط  نیروهای  به واقع  که  تکمیلی  تحصیالت 

مقدم علمی محسوب می شوند.

فوق دکتری دانشگاه KTH استکهلم سوئد
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