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همــواره ایــن عبــارت را شــنیده و خوانده ایــم کــه »دانشــجو مــوذن جامعه 
اســت«. مشــخصا ایــن عبــارت بــه دنبــال برجســته ســاختن نقــش تعهد 
در هویــت و ماهیــت دانشــجوی تــراز و ایــده آل اســت؛ امــا نکتــه ای کــه 
کمتــر بــدان توجــه مــی شــود محتــوای ایــن تعهــد و اذان اســت. در واقع 
حتــی اگــر ایــن امــر را مفــروض بگیریــم کــه دانشــجو - بــه معنــای عــام 
آن بــه مثابــه طبقــه نخبــه کــه هــر دو قشــر دانشــگاهی و حــوزوی را در 
بــر مــی گیــرد - متکفــل اذان گویــی و بیــدار کــردن امــت اســت، کماکان 
ایــن پرســش باقــی می مانــد کــه اساســا ایــن چــه صــات و فریضــه ای 
ــا یکــی از  ــد؟ یقین ــرا بخوان ــدان ف ــردم را ب ــد م ــه دانشــجو بای اســت ک
اولیــن مصادیقــی کــه بــا توجــه بــه شــرایط امــروز جامعــه مــا در اذهــان 
متبــادر مــی شــود مســئله ی »عدالــت« اســت؛ عدالتــی کــه عمومــا در 
ــی  ــف شــده و در پ ــی بشــر تعری ــات اقتصــادی و اجتماع حیطــه ی حی
َنــاِت  آن همــواره ایــن آیــه ذکــر می شــود کــه: لََقــْد أَْرَســلَْنا ُرُســلََنا بِالَْبِیّ

ــاُس بِالِْقْســِط )حدیــد، 25(.  َوأَنَْزلَْنــا َمَعُهــُم الِْکَتــاَب َوالِْمیــَزاَن لَِیُقــوَم الَنّ
ــاد  ــت و فری ــئله ی عدال ــکار مس ــل ان ــر قاب ــت غی ــم اهمی ــا علی رغ ام
بــرای قســط، بــه زعــم نگارنــده رســالتی کــه دانشــجوی مســلمان بایــد 
بــدان متعهــد باشــد، فراتــر از صــرف موضــوع عدالــت ورزی - بــا در نظــر 
داشــتن صبغــه ی اقتصــادی آن - اســت و اعــم از آن بــه حســاب می آیــد 
ــوت  ــاب از طاغ ــادت اهلل و اجتن ــه عب ــوت ب ــا دع ــالت همان ــن رس و ای
اســت. ایــن مســئله بــه حــدی کان اســت کــه حضــرت حــق ســبحانه و 
تعالــی هماننــد قســط، ایــن رســالت را از اهــداف اصلــی ارســال رســل در 
امت هــا بــه شــمار آورده و چنیــن فرمــوده اســت کــه: َولََقــْد بََعْثَنــا فِــي 

اُغــوَت )نحــل، 16(. ــٍة َرُســوًل أَِن اْعُبــُدوا اهلَلّ َواْجَتِنُبــوا الَطّ ُکِلّ أَُمّ
 آری، گــزاف نیســت اگــر بگوییــم ابرپــروژه ی دیــن و پیــام الهــی در ظاهــر 
متــن همیــن آیــه نهفتــه اســت و جوهــره و مقصــود اصلــی قیــام، جهــاد و 
حرکــت فــی ســبیل اهلل نیــز چیــزی جــز ایــن نیســت. حــال ایــن پرســش 

کــه اصــول طاغــوت و مصــداق آن چیســت، بحــث مفصلــی می طلبــد که در 
جــای خــود بایــد بــدان پرداخــت، امــا بــه اختصــار بایــد گفــت کــه کفــر به 
طواغیــت طبعــا شــامل جزئی تریــن و کوچک تریــن نمونه هــا در خردتریــن 
ســطوح، تــا ابرطواغیــت عالــم مــا در ســطح جهانــی و تمدنــی می شــود و بر 
ماســت کــه بــرای یــک لحظــه نــه خودمــان اســیر فتنه هــای آنــان شــویم 
و نــه بگذاریــم اطرافیــان و جامعه مــان غــرق در ایمــان بــه آنــان شــوند. در 

همیــن راســتا بــه روایتــی از امــام زیــن العابدیــن )ع( اشــاره می کنیــم. 
در روایــت از امــام خطــاب بــه ابــو حمــزه ثمالــی چنیــن نقــل شــده 
کــه: َکفانــا اهلّلُ  و إیّاُکــم َکیــَد الظالِِمیــَن و بَغــَي الحاِســِدیَن و بَطــَش 
ــن  ــم م ــُت و أتباُعُه ــُم الّطواِغی ــوَن ل یَفِتَنّنُک ــا المؤمن ــَن، أیُّه الَجّباِری
أهــِل الّرغَبــِة فــي الدنیــا )خداونــد مــا و شــما را از مکــر ســتمگران و 
تجــاوز حســودان و خشــم جّبــاران نگــه دارد . ای مؤمنــان! طغیانگران 
و پیــرواِن دنیــا دوســِت آنهــا ، شــما را بــه فتنــه )گنــاه و گمراهــی( 

نیندازنــد.( )وســائل الشــیعه ج16، ص 11( 
علــی ای حــال بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه دانشــجویی کــه 
ــک کام انســان  ــان و در ی ــه، جه ــال جامع ــود در قب ــه مســئولیت خ ب
ــت و  ــه اهلل و مخالف ــه کلم ــوت ب ــه ای از دع ــد لحظ ــت، نبای ــف اس واق
مبــارزه بــا کفــر و شــرک دســت کشــد کــه: َجَعــَل َکلَِمــَة الَِّذیــَن َکَفــُروا 

ــه، 40(. ــا )توب ــَي الُْعلَْی ــُة اهلَلّ ِه ــْفلَی َوَکلَِم الُسّ
ــه نظــر می رســد کــه ایــن  ــی ب ــه وضعیــت کنون ــا نگاهــی کلــی ب امــا ب
اصــل مهــم توســط بســیاری از مومنیــن و مســلمین و بــه صــورت خــاص 
طبقــه ی نخبــه ایــن امــت مــورد غفلــت واقع شــده و کمتــر بــدان پرداخته 
می شــود. بــه راســتی بایــد از خــود پرســید تــا چــه حــد افعــال و اقــوال 
مــا در نســبت بــا ایــن مســئله مهــم تعریــف شــده و تــا چــه حــد خــود را 
متعهــد و ملــزم بــه تحقــق آن چــه در پایین تریــن ســطح آن کــه خودمان 

باشــیم تــا کان تریــن ســطح کــه تمــدن بشــری می باشــد می دانیــم؟ 

کارشناسی علوم سیاسی محمدرضا دوکوهکی

یادداشـــت

تعهد؛ وجه گمشدۀ هویت دانشجویی
بررسی جنبه ی فراموش شده ی هویت دانشجویی
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بــه راســتی بــا خودتــان اندیشــیده اید کــه کارکــرد دانشــگاه چیســت و 
قــرار اســت چــه نقشــی بــازی کنــد؟ 

ــه  ــه کــردن در آن ب ــا هزین ــت ب ــی اســت کــه حاکمی ــا دانشــگاه محل آی
دنبــال آن اســت کــه بخشــی از وقــت جوانــان را صرفــا پــر کنــد و یــک 
ــند و  ــه داده باش ــا ارائ ــه صرف ــد ک ــه دهن ــم ارائ ــی ه ــری آموزش های س
بخواهنــد پُــز آن را بــا نمودارهــای نــرخ ســوادی بــا خــط شــیب هــای رو 
بــه آســمان بدهنــد، درحالــی کــه در عمــل مــا بــا چیــز دیگــری مواجــه 

ــری دارد؟ ــای دیگ ــه مأموریت ه ــا اینک ــتیم ی هس
آن چیــزی کــه از بــزرگان بــه مــا رســیده حاکــی از ایــن اســت کــه 
ــه ی  ــذار در صحن ــی تأثیرگ ــای اجتماع ــن نهاده ــگاه از مهمتری دانش
ــی از  ــا آگاه ــجو ب ــدت، دانش ــگاه کوتاه م ــه در ن ــت؛ چ ــه اس جامع
ــی  ــه اجتماعی-سیاس ــی در عرص ــش مهم ــد نق ــور بای ــرایط کش ش
ــای  ــه خروجی ه ــدت ک ــگاه بلندم ــد و چــه در ن ــازی می کن کشــور ب
همیــن دانشــگاه هــا کارگــزاران و بدنــه حاکمیــت را مــی ســازند. از 
همیــن رو اســت اگــر حــال دانشــگاه خــراب باشــد و از عهــده ی تربیت 
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــد، حاکمیــت در آین ــر نیای ــروی انســانی ب نی

ــی نخواهــد داشــت. حــال خوب
ــد؛  ــرم میکن ــددی دســت و پنجــه ن ــا مشــکات متع حــال دانشــگاه ب
ــد  ــه خروجــی فراین ــده ای ک ــی فای ــالت چــاپ شــده ی ب از حجــم مق
معیــوب آموزشــی ماســت، از ناتوانــی در تأمیــن مالــی و اســتقال خــود 

کارشناسی فیزیک مهدی شبان

یادداشـــت

دانشگاه زیر سی  تی اسکن؛ 
گزارشی از فعالیت های معاونت علمی بسیج دانشگاه تهران

تــا منجابــی کــه دانشــجوی مــارا غوطــه ور کــرده و ... . بنابرایــن آموزش 
عالــی نیــاز بــه تیــغ جراحــی و اصــاح عمیــق دارد. امــا نکتــه اینجاســت 
چــه کســی جــز خــود دانشــجو وظیفــه ی ایــن جراحــی را دارد؟ نکتــه 
دیگــر اینکــه مگــر مــی شــود ایــن جراحــی بــدون اســکن و شناســایی 
ســاختار دانشــگاه و اعضــای داخلــی آن ممکــن باشــد؟ مشــخص اســت 
بایــد در ابتــدا عوامــل اصلــی بیمــاری دانشــگاه را بــا کمــک متخصصیــن 

امــر شناســایی و ســپس در رفــع آن کوشــید.
بدیــن جهــت بــود کــه تصمیــم گرفتیــم ماهانــه یــک سلســله جلســاتی 
ناظــر بــه آســیب های اصلــی دانشــگاه داشــته باشــیم و از نقطــه نظــرات 
ــر تحــول دانشــگاه  ــاری خــدا قــدم ب ــه ی متخصصیــن بهــره جســته و ب
بگذاریــم تــا حــال خوبــی پیــدا کنــد و در اتمســفر علمی-فرهنگــی آن 
نفــس از جــان برکشــیم. در اولیــن جلســه بــه موضــوع »سیاســت زدایی 
از دانشــگاه« پرداختــه شــد کــه همزمــان شــده بــود بــا حضــور رئیــس 
محتــرم جمهــور در دانشــگاه کــه کمتــر اعتنایــی بــه دانشــجو و نقــش 
سیاســی آن نداشــتند و حتــی اجــازه ندادنــد از درد و مریضــی خودشــان 
کامــی بــه زبــان بیاورنــد. دومیــن جلســه بــه بحــث »سیاســت گــذاری 
نهــاد علــم« گذشــت و بــه رابطــه و تعامــل حاکمیــت و نهــاد دانشــگاه 
ــن نشســت هــای آســیب شناســانه  ــه ای ــان ب ــا همچن اشــاراتی شــد. م
ــوزش  ــوان »اقتصــاد آم ــا عن ــدی ب ــم داد و در موضــوع بع ــه خواهی ادام
عالــی و نحــوه گــردش مالــی دانشــگاه« در خدمــت شــما خواهیــم بــود. 

»اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته است« 
)صحیفه امام، ج8، ص141(
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ــه حــدود 30 ســال قبــل در طــرح توســعة حــرم  ــن محل متاســفانه ای
حضــرت عبدالعظیــم)ع( قــرار گرفــت و خانه هــای زیــادی از ایــن منطقه 
ــان  ــه در می ــل شــد؛ البت ــی از ســکنه تبدی ــی خال ــه مناطق خــراب و ب
ایــن بافــت تاریخــی، خانه هــای ســاختمانی هــم دیــده می شــود. محلــه 
دسترســی بــه بــرق، گاز و آب شــرب دارد، امــا فاقــد سیســتم فاضــاب 
ــی مســتقیماً در  ــه آب فاضــاب خانگ ــت اینک ــه عل شــهری اســت و ب
ــز  ــتی نی ــر بهداش ــود، از نظ ــاری می ش ــه ج ــرون از خان ــای بی جوی ه

دچــار مشــکل اســت.
ایــن محلــه از لحــاظ اقلیمــی در شــرایط خیلــی مطلوبــی قــرار گرفتــه 
ــی و  ــاظ مذهب ــت از لح ــرور و بامعرف ــهید پ ــرم ش ــردم خونگ اســت؛ م
ــوان  ــاد می ت ــه ی نفرآب ــی محل ــت فرهنگ ــن از باف ــی دارد و همچنی دین
فهمیــد کــه ایــن محلــه همیشــه و در هــر زمــان بــه اعتقــادات مذهبــی 
و مناســک دینــی پایبنــد بــوده و اســت؛ مــردم ایــن محــل خودشــان را 

ــه زاد حضــرت عبدالعظیــم حســنی علیــه الســام می داننــد. خان
مسئله چیست؟!

از دهــه ۷0 بــه خاطــر طــرح نوســازی و توســعه ی حــرم، ایــن محلــه و 
مردمانــش بــه وضــع بســیار نابســامانی درآمدنــد و محلــه ای بــا مردمــان 
اصیــل چندیــن ســاله و ریشــه دار، اکنــون بــه مخروبــه ای که ســکونت در 

آن ممکــن نیســت، بــدل گشــته اســت.
ــاغ  ــد ب ــه بای ــن محل ــه ی اینکــه ای ــه بهان ــم ب حــرم حضــرت عبدالعظی
ــروش و  ــد، ف ــار خری ــهرداری، اختی ــکاری ش ــا هم ــود، ب ــتان ش گورس
ســاخت را از مــردم گرفــت و اعــام کــرد کــه فقــط تولیــت و شــهرداری 
ــه قیمتــی تقریبــا  ــد، آن هــم ب حــق خریــد منــازل و زمیــن هــارا دارن

مفــت!
اختافــات بیــن تولیــت حــرم و شــهرداری ســال ها بــرای مــردم 
ــه  ــی ب ــر از ارزش واقع ــا پایین ت ــدادی از زمین ه ــود و تع ــاز ب دردسرس

ــد. ــه ش ــاد فروخت ــن دو نه ای

کارشناسی علوم سیاسی محمدجواد دارا

یادداشـــت

نفرآباد در چنگال توسعه
آنچه طرح های توسعه بر سر مردم می آورند

اکنــون حــرم، بعــد از 30 ســال محــدوده ی خــودرا تعییــن کرده و دســت 
از ایــن محلــه برداشــته اســت؛ حــال مــردم مانده انــد و خانه هایــی کــه 
ــازی  ــاخت و بازس ــدرت س ــه ق ــال آنک ــده، ح ــل ش ــه تبدی ــه مخروب ب

ــد. ــم ندارن ــان را ه خانه هایش
ــهر  ــورای ش ــه 1399 ش ــی ب ــای منته ــال ه ــه، در س ــر آنک عجیب ت
وقــت تهــران طرحــی را در کمیســیون مــاده 5 مجلــس و شــورای عالــی 
شهرســازی بــه تصویــب می رســاند کــه بعــد از گذشــت یکســال و نیــم 
ــه خــود  ــن طــرح در محل ــه اجــرای ای ــردم حاضــر ب ــب آن، م از تصوی

نشــده اند.
تحــت  مــردم،  از  نظرخواهــی  بــدون  تفصیلــی  طــرح  درحالــی 
ــب  ــه تصوی ــی شهرســازی ب ــی- اســامی(( در شــورای عال عنوان))ایران
می رســد کــه بارهــا شــورای محلــه و امنــای محــل بــه مراجــع ذیربــط 
اخطــار داده بودنــد کــه ایــن طــرح بــه نفــع مــردم نیســت؛ امــا مشــخص 
ــاخت  ــرح س ــه ط ــت ک ــود داش ــن وج ــر ای ــراری ب ــه اص ــت چ نیس

ــد. ــل کنن ــا تحمی ــه آن ه ــردم را ب ــای م خانه ه
امــا ایــرادات طــرح کــه مــردم بــا اجــرای آن مخالــف بــوده و 

هســتند، چیســت؟
1- مــردم حــق ندارنــد بیشــتر از ســه طبقــه خانــه های خــود را بســازند؛ 
چراکــه محلــه نزدیــک حــرم اســت وبایــد ارتفــاع خانــه هــا بیشــتر از 10 

ــد. متر نباش
ــد  ــی وزارت میــراث فرهنگــی در طــرح میگنجان ایــن تبصــره را در حال

      !      نفرآباد یکی از محله های قدیمی شهرری است که با توجه به 
تاریخ تأسیس تکیه ی عزاداری اش، میتوان حدس زد که قدمت آن، 

دست کم به چهار صد سال می رسد.
 این محله از شمال به میدان شهرری و از جنوب به بلوار سلمان 

فاریس محدود شده است.
نفرآباد را به علت مهاجرت یکی از تیره های استان فارس در زمان 

صفوی به نام نفر، به این اسم نامیدند. این منطقه را می توان 
حقیقتًا هسته ی اصلی شکل گیری شهرری دانست و قابل انتظار 

است که بافت این منطقه قدیمی و نمای آجری و معماری بسیاری 
از خانه ها ردی از تاریخ تهران قدیم را با خود به همراه داشته باشد.
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ــی  ــم)ع(، یک ــرت عبدالعظی ــرم حض ــمالی ح ــع ش ــا در ضل ــه دقیق ک
ــه  ــا 6 طبق ــان ت ــه هایش ــایگانش خان ــس و همس ــدگان مجل از نماین
ارتفــاع دارد. در عیــن حــال، در ضلــع غربــی حــرم، کاســبان متصــل بــه 
حلقه هــای قــدرت و ثــروت، در حــال ســاخت  مرکــز خریــد 14طبقــه 

هســتند!
ــه  ــرده ک ــازه ای را بناک ــی، س ــاط مصل ــت در حی ــی؛ خــود تولی از طرف

ــد حــرم را پوشــانده اســت. نصــف گنب
آیــا قانــون فقــط بــرای مــردم مســتضعف 30 ســال ظلــم دیــده؛ قانــون 
اســت؟ آیــا فقــط خانــه هــای کســانی کــه در حاکمیــت صدایــی ندارنــد 
بایــد قانونــی ســاخته شــود؟ یــا قانــون فقــط بــرای آنهایــی اســت کــه 
زدوبنــد نمــی کننــد و دستشــان بــه کســی نمیرســد و بــه جایــی وصــل 

! نیستند؟
2- مــردم بایــد 3 طبقــه خــودرا نــه بصــورت مجــزا بلکــه بــه صــورت 
پلکانــی بســازند کــه نمایــی از ســازه هــای ایرانی-اســامی، در این محله 

بــه چشــم بخــورد.
جالــب تــر از محدودیــت بــال، ایــن محدودیــت اســت کــه مــردم را ملــزم 
بــه ســاخت خانه هایشــان بــه صــورت پلکانــی کــرده اســت؛ یعنــی اگــر 
زمیــن 100 متــری را بخواهنــد بســازند، طبقــه همکــف 80 بنــا، طبقــه 
ــرای  ــد باشــد؛ ســند مجــزا ب ــر بای ــه ســوم 40 مت ــر و طبق دوم 60 مت
طبقــات صــادر نمی شــود و کل ســاختمان یــک ســند خواهــد داشــت.

حــال خودتــان بســنجید بــا ایــن وضعیــت چــه کســی حاضــر خواهــد 
شــد کــه خانــه خــودرا بکوبــد و از نــو بســازد؟!

ــال، ســازنده ای  ــه ی ســاخت ب ــن وضعیــت و هزین ــا ای ــی هــم ب از طرف
پیــدا نمی شــود کــه خانــه ای را بســازد؛ چــون شــیوه ی کاری ســازندگان 
ــه،  ــتضعف محل ــردم مس ــت و م ــات مجزاس ــراکت در طبق ــکن، ش مس
قــدرت ســاخت زمین هــای خــود بــه ایــن شــیوه را بــه تنهایــی ندارنــد.

حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آیــا بعــد از 30 ســال ســرگردانی، 
اینگونــه رفتــار کــردن بــا مــردم صحیــح اســت؟!

ــرای اجــرای طــرح هــای  چــرا نهادهــای پیشــران توســعه در کشــور ب
ــد؟!  ــه و... نمی رون ــه و کامرانی ــه و زعفرانی ــی- اســامی، ســراغ الهی ایران
ــوم  ــتضعف و مظل ــه ای مس ــا در محل ــل طرح ه ــن قبی ــد ای ــا بای حتم

پیاده ســازی شــود؟!
3- خانــه هــا، نیــاز بــه پارکینــگ ندارنــد و شــهرداری از قَِبــل زمین هایــی 
کــه قبــا خریــداری کــرده در 4 طــرف محلــه پارکینــگ طبقاتی می ســازد 
و بــا قیمــت پایین تــر در اختیــار اهالــی قــرار می دهــد. ایــن ایــراد نیــاز بــه 

توضیــح نــدارد، فقــط بایــد گریســت بــه حــال شــورای عالــی شهرســازی و 
کارشناســان آن کــه چنیــن طرحــی در آنجــا بــه تصویب رســیده اســت!

نقش ما چه بود؟!
بســیج دانشــجویی بــا توجــه بــه رســالتی کــه دارد، هرســاله 
در ســالگرد روز دانشــجو بــه منظــور همبســتگی دانشــجویان و 
مســتضعفین، منطقــه ای را جهــت اجــرای برنامــه، بــا محــوری 
مشــخص انتخاب می کنــد؛ امســال هــم باتوجــه بــه نــکات گفته شــده 
برنامــه ای بــا محــور »نقــش طرح هــای توســعه ای در محــروم کــردن 

ــد. ــران برگزارش ــاد ته ــه ی نفرآب ــات« در محل ــق و مح مناط
ــعه محور  ــای توس ــت از طرح ه ــن دس ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک لزم ب
فقــط در محلــه ی نفرآبــاد اجــرا نشــده و شــامل محله هایــی ماننــد ده 
ونــک، بخش هایــی از لواســان، بلــوار فرهنــگ منطقــه 2، زمین هــای 
ــفانه  ــه متأس ــود ک ــم می ش ــی )ره( و... ه ــام خمین ــرم ام ــراف ح اط
ــش  ــانه ها پخ ــق در رس ــن مناط ــردم ای ــدای م ــی ص ــراز چندگاه ه

ــد بشــنوند، نمــی شــنوند. ــی کــه بای ــا آنهای می شــود ام
ایــن برنامــه بــا حضــور نماینــدگان مجلــس، شــورای شــهر، شــهرداری 
ــل از  ــه قب ــی ک ــه تصمیم ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــزار ش ــدار برگ و فرمان
ــود کــه هــر کــدام از مســئولین  ــن ب ــر ای ــرار ب برنامــه اتخــاذ شــد ق
ــه  ــای مشــخصی را راجــع ب ــد وعده ه ــرار می گیرن ــون ق ــه در تریب ک
ــد  ــا بای ــه ی آن ه ــر هم ــود و در آخ ــه ش ــد و صورتجلس ــه بدهن محل

ــد. صورتجلســه را امضــاء کنن
ــد،  ــس ش ــدگان مجل ــه از نماین ــی ک ــا پیگیری های ــه ب ــد از برنام بع
جلســه ای بــا حضــور همــه ی مســئولین ذیربــط در مجلــس تشــکیل 
دادنــد و در آنجــا بــا توجــه بــه ســرو صداهــای رســانه ای زیــاد، عمــا 
ــای  ــط وام ه ــورد و فق ــم نخ ــه رق ــردم محل ــرای م ــچ آورده ای ب هی
تســهیاتی ســاخت ایــن منــازل پلکانــی را از 2 وام ) صنــدوق توســعه 
ــک  ــه 3 وام )صنــدوق توســعه حــرم هــا، بان ــی( ب ــک مل حرم هــا، بان
ملــی، کمیتــه امــداد( افزایــش دادنــد؛ درصورتــی کــه مســئله ی مــردم 
ــوان  ــه اصــا ت ــرا ک ــدار وام نیســت. چ ــا مق ــداد و ی ــه، تع ــن محل ای

ــد. ــا ســودهای کان را ندارن بازپرداخــت آن هــم ب
حــال، نهــاد اصلــی کــه بایــد قفــل ایــن مســئله را بــاز کند شــهرداری 
تهــران اســت؛ شهرداریســت کــه بایــد اصاحیــه ی ایــن طــرح را یکــی 
یکــی از شــورای شــهر تهــران، کمیســیون مــاده 5 مجلــس و در آخــر، 
شــورای عالــی شهرســازی بگیــرد تــا بعــد از ایــن کمــی آب خــوش از 

گلــوی مــردم رنج کشــیده ی ایــن محلــه پاییــن بــرود.
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کارشناسی مکانیک مهدی بهمن آبادی

یادداشـــت

رویکرد امنیتی، خطایی راهبردی
بررسی و آسیب شناسی پدیدۀ سربازی 

ــه  ــز ب ــزی ج ــری چی ــه بنگ ــرف ک ــر ط ــامی را از ه ــوری اس جمه
محــاق رفتــن جمهوریتــش نمی بینــی؛ مردمــی کــه قــرار بــود تصویــر 
مجســم آیــه ی »ان تقومــوا هلل مثنــا و فــرادی« باشــند و اراده ی آنهــا 
نیــروی محرکــه قیــام بــه ســوی خــدا باشــد، اکنــون اصــا بســتری 
بــرای بــروز ایــن اراده نمی بیننــد. جمهوریتــی کــه خاصــه می شــود 
در 4 ســال یکبــار شــرکت کــردن در انتخابات هایــی کــه حــال بعضــی 

از شــرکت در همــان هــم ناامیــد شــده اند.
ــد  ــا تایی ــی واضح ــرایط فعل ــامی و ش ــوری اس ــه جمه ــگاه کان ب ن
و  تصمیم گیری هــا  در  مــردم  نقــش  تدریــج  بــه  کــه  می کنــد 
تحــولت اصلــی کشــور از بیــن رفتــه و بی تفاوتــی و انفعــال ســایه ی 
ســنگین بــر تعامــات مــردم و حاکمیــت انداختــه اســت. شــاید بتوان 
پایــان ایــن انفعــال و شــروع پویایــی را مســئله ی اعتراضــات مردمــی 
ــه رســمیت  ــون از ســمت مســئولین ب ــه تاکن دانســت؛ مســئله ای ک
ــط  ــاِح از درون توس ــه راه اص ــم اینک ــت و فه ــده اس ــناخته نش ش
ــی  ــدارد. گوی ــود ن ــا وج ــورد اساس ــم می خ ــات رق ــن اعتراض همی
دیــدگاه مســئولین بــه مقولــه ی اعتراضــات، صرفــا اغتشاشــاتی اســت 
کــه امنیــت ملــی را خدشــه دار کــرده و تمــام همتــش بایــد صــرف 
ــود  ــرار می ش ــناریو تک ــن س ــاره  ای ــد و دوب ــردن آن باش ــوش ک خام
ــش خشــم  ــه حاضــر می شــوند و آت ــرت در صحن ــا بصی ــِت ب ــه مل ک

ــد. ــه می آفرین ــد و حماس ــوش می کنن ــگران راخام اغتشاش
مصــداق بــارزی از نادیــده گرفتــه شــدن حــق مــردم و بی اثــر شــدن 
ــربازی  ــئله ی س ــک مس ــدون ش ــا ب ــان در تصمیم گیری ه اراده ی آن
اســت. مســئله ای کــه حداقــل 15 میلیــون از جمعیــت کشــور درگیــر 

ــت. در  ــورده اس ــره خ ــه آن گ ــان ب ــا سرنوشتش ــتند و عم آن هس
همیــن راســتا رفتــاری کــه ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا اعتراضــات 
ــار  ــا رفت ــوی ب ــی ماه ــد، تفاوت ــاری می کن ــربازی اجب ــون س پیرام
ــدت  ــب و ش ــط در قال ــدارد و فق ــان 98 ن ــت در آب ــت و حاکمی دول

ــود. ــاوت مشــاهده می ش ــار تف ــن دو رفت ــه در ای اســت ک
قطعــا تغییــر رویکــرد ســتاد کل در پرداخــت بــه مســئله ی ســربازی 
ــه  ــی دور ب ــه خیل ــازی ک ــه ی آغ ــت؛ نقط ــاح اس ــاز اص ــه ی آغ نقط
ــات و  ــا اعتراض ــه ی ب ــرد مواجه ــه رویک ــی ک ــا وقت ــد. ت ــر می رس نظ
انتقــادات از ســمت مراجــع ذیربــط کامــا دســتوری، بــال بــه پاییــن، 
مقدس مآبانــه و نظامی مســلک اســت، امیــدی بــه بهبــود کان و 

ــوزه نیســت. ــن ح ــزرگ در ای ــی ب تحول
ــره  ــت گ ــه امنی ــربازی را ب ــوزه ی س ــائل ح ــام مس ــه تم ــی ک نگاه
می زنــد و تعریفــش از امنیــت هــم بســیار ناقــص و تک بعــدی اســت، 
ــن  ــئله ای ــا از مس ــدارد. درک م ــر را ن ــاح و تغیی ــی اص ــا توانای قطع
ــی کنشــگران  اســت کــه امنیــت، برآینــد تعامــل و مشــارکت همگان
ــا میــزان  اجتماعــی و در نتیجــه یــک تولیــد اجتماعــی اســت کــه ب
ــه  احســاس مســئولیت و مشــارکت عمومــی ارتبــاط نزدیکــی دارد. ب
ایــن معنــا امنیــت مقولــه ای اســت کــه از طریــق مــردم و بــرای مــردم 
ــو  ــه گفتگ ــت ک ــی اس ــن فهم ــه ی چنی ــود. در نتیج ــاد می ش ایج
پیرامــون ســربازی و امنیــت دیگــر تابــوی عجیــب و غریبــی نیســت و 
حضــور مســئولین نیروهــای مســلح در دانشــگاه ها امــری غیرعــادی 

ــود. ــی نمی ش تلق
حضوری که امیدواریم هر چه زودتر رقم بخورد...
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کارشناسی علوم اجتماعی محمد غفاری

یادداشـــت

 سیاست گذاری فرهنگی
ناموجود، بی تناسب و البته ضروری

ــش  ــم آت ــه اس ــی ب ــه گروه های ــم ک ــاهد بوده ای ــر ش ــال های اخی در س
بــه اختیــار در حــوزه ی فرهنگــی آنــش بــه دودمــان هرچــه باقی مانــده 
از فرهنــگ بــوده اســت زده انــد. در ایــن میــان ضــرورت وجــود نهادهایی 
ــت  ــائل دس ــت مس ــا درک درس ــند و ب ــگ باش ــر فرهن ــی ام ــه متول ک
ــا وقتــی  ــه کنش گــری بزننــد، بیشــتر از همیشــه حــس می شــود. ام ب
ــل  ــوب عم ــض و بی چهارچ ــا متناق ــن نهاده ــود ای ــدد و خ ــک بگن نم
ــوان از آینــده ای روشــن ســخن گفــت. ــه ســختی می ت کننــد، دیگــر ب

وقتــی قــرار باشــد در مــورد آینــده ای روشــن صحبــت کنیــم بایــد بدانیم 
در شــبی تاریــک قــرار داریــم، شــناخت دقیــق جزییــات شــب بــه مــا 
کمــک می کنــد تــا راه خویــش را گــم نکــرده و بتوانیــم زنــده مانــده و 

صبــح را پیــدا کنیــم.
ــراد  ــا اف ــل و مشــورت ب ــاه تأم ــد از شــش م ــون و بع ــه تاکن ــزی ک چی
مختلــف در مــورد حــوزه ی فرهنگــی کشــور متوجــه  شــده ام، هزارتویــی 
ــوان  ــی را می ت ــی و درون پیچیــده اســت کــه دو ســطح از عوامــل بیرون
ــه بررســی ایــن عوامــل  بــرای آن در نظــر گرفــت؛ در ایــن یادداشــت ب

می پــردازم.
ــه نظــر می رســد از شــروع مدرنیتــه موجــی عظیــم  ــی: ب عوامــل بیرون
ــرده و  ــه ک ــان حمل ــن جه ــی ای ــای محتوای ــی پایه ه ــمت تمام ــه س ب
ــرد؛  ــا خــود می ب ــده و ب ــا کن ــز را از ج ــه چی ــیلی اســاس هم ــل س مث
دقیقــا همان طــور کــه گفتــه شــد، بــه محتــوا در جهــان مــدرن حملــه 
شــد و فرم هــای تنــد و هیجانــی جــای آن را گرفــت. معنایــی در ایــن 
دنیــای جدیــد وجــود نــدارد کــه بتــوان بــا توجــه بــه آن تصمیــم گرفــت 
چــه چیــزی خــوب و یــا بــد اســت. شــما در عین حــال کــه از تقیدهــای 
خانــواده و دیــن و تــا حــدی سیاســت رهــا شــده اید در همیــن ســطح 
ــد،  ــه کنی ــه آن تکی ــه ب ــد ک ــاه شــده اید و پشــتوانه ای نداری ــم بی پن ه
درســت و غلــط در جهــان مــدرن وابســته بــه شــخص می شــوند و ایــن 
انســان تصمیم گیــر در تمــام عرصه هــا تنهاســت و در اثــر فشــار و تکثــر 
اطاعــات و محرک هــای موجــود در زیســت بوم های مجــازی و یــا 
ــزوی در  ــردی من ــده و رویک ــزده ش ــدت دل ــه ش ــهری ب ــای ش المان ه
پیــش می گیــرد، ایــن انســان هدفــی جــز آســایش و تأمیــن لــذت خــود 
نخواهــد داشــت و تــا انتهــا بــرای ایــن هــدف تــاش می کنــد و طبیعتــا 
فرهنگــی کــه در ایــن فضــا غالــب اســت ناظــر بــه خودبازیابی هــا و کتب 
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ــی در  ــای اجتماع ــی و جنبش ه ــراض مدن زرد روانشناســی اســت. »اعت
ایــن جامعــه نیــز معمــول بــرای نیــل بــه اهــداف مــادی افــراد و در اثــر 
ســرخوردگی شــدید از فعالیت هــای سیاســی گذشــته شــکل می گیــرد؛ 
شــخص کنشــگر بــرای کســب منفعــت شــخصی و بهبــود اوضــاع زندگی 
خــود بــه پــای صنــدوق رأی مــی رود و یــا در شــدیدترین حالــت دســت 
بــه تبلیغــات و شــرکت در میتینگ هــا بــرای شــخصی خــاص می زنــد و 
بعــد از کار و فعالیــت خویــش احســاس نارضایتــی می کنــد؛ زیــرا موفــق 
ــت  ــت را دریاف ــته اس ــر داش ــن کار مدنظ ــه از ای ــی ک ــت لذت نشده اس
ــه شــهروند احســاس  ــد، اینجــا نقطــه ی بســیار حساســی اســت ک کن
ــاره  ــدن چندب ــرار ش ــا تک ــرخوردگی ب ــن س ــد، ای ــرخوردگی می کن س
ــا  ــهروندان اینج ــد، ش ــراض می کن ــه اعت ــرر را وادار ب ــخاص متض اش
ــوند.  ــی وادار می ش ــش جمع ــه کن ــارج و ب ــود خ ــی خ از لک فردگرای
ــردی  ــا ف ــدت و اساس ــزی کوتاه م ــی، چی ــش جمع ــن کن ــخصا ای مش
اســت، زیــرا نگرشــی جمعــی در بطــن آن قــرار نــدارد و تنهــا برآمــده از 
ــوای  ــادی آن اســت و محت ــردی و م ســرخوردگی شــخص در ســطح ف

چندانــی در پــس خــود نــدارد.«
ــه  ــد، هم ــار می گذارن ــدرن در اختی ــای م ــه دنی ــراری ک ــای ف  راه ه
ــن  ــژه ای ای ــکل وی ــه ش ــم ب ــران ه ــتند. ای ــده هس ــدت و بی فای کوتا ه م
ــه  ــطحی و ب ــیار س ــن بس ــه م ــدن ک ــه ش ــی نئولیبرالیس ــد جهان فراین
اختصــار توضیــح دادم، همراهــی می کنــد و بــه دلیــل عواملــی داخلــی 
ــود. ــی می ش ــم فرهنگ ــک تخاص ــار ی ــم دچ ــر می کن ــه ذک ــه در ادام ک

عوامــل درونــی: جمهــوری اســامی حکومتــی بــود کــه تــا حــد زیــادی با 
رویکــردی ســلبی و یــا نفــی حکومــت پادشــاهی پهلــوی ســرکار آمــد و 
دقیقــا مشــخص نبــود چــه چیــزی در کشــور محــور قــرار خواهــد گرفــت 
ــون  ــرای انقابی ــا ب ــای آنه ــا و کارکرده ــورد نهاده ــزی در م ــا چی و اص
متصــور نبــود، اگــر هــم تصــوری وجــود داشــت بســیار محــو و کلــی بــود.

بــه دلیــل مــوارد بــال و التــزام مدیــران ارشــد کشــور بــه امــر فرهنــگ، 
ــن در  ــای ممک ــی نهاده ــادی، تمام ــی م ــرای ترق ــه ای ب ــوان پل بعن
جمهــوری اســامی وظیفــه ای فرهنگــی نیــز دارنــد، به عــاوه نهادهایــی 
ــیس  ــطح کان تأس ــور در س ــی کش ــت فرهنگ ــرای هدای ــی ب اختصاص
ــازل  ــل پ ــد مث ــد و نمی توانن ــم ندارن ــا ه ــچ ارتباطــی ب ــه هی شــدند ک
حــرکات یکدیگــر را تکمیــل کننــد. از وزارت فرهنــگ و ارشــاد تــا وزارت 
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ــی،  ــزاث فرهنگ ــرورش و وزارت می ــوزش و پ ــار وزارت آم ــوم در کن عل
صنایــع دســتی و گردشــگری همگــی متولیــان امــر فرهنگــی در دولــت 
ــازمان های  ــن س ــی از مبهم تری ــوان یک ــه عن ــات ب ــازمان تبلیغ و از س
خاورمیانــه تــا شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی همگــی وظایفــی دارنــد 

ــد. کــه تقریبــاً 60 درصــد ایــن وظایــف هــم پوشــانی دارن
در نهایــت ایــن شــرایط آشــفته هنگامــی کــه وجــود دارد دولــت انقابــی 
و ... نــه تنهــا بــه امــر فرهنگــی توجــه نداشــته و تنهــا ســعی در بهبــود 
ــه ی  ــت گذاری های محافظه کاران ــا سیاس ــه ب ــادی دارد، بلک ــع اقتص وض

ــر شــدن اوضــاع می شــود. ــش باعــث وخیم ت خوی

کارشناسی اقتصاد علیرضا غفاریان

یادداشـــت

دانشجو، صدای ملت

ــر  ــا یکدیگ ــات ب ــت ارتباطــات موضوع ــگاه و کیفی ــر جای شــناخت ه
ــورات  ــی و تط ــولت تاریخ ــی از تح ــناختی حداقل ــد ش ــا نیازمن قطع
آن موضــوع می باشــد، مــن بــاب همیــن اســت کــه بــرای بازخوانــی 
ــا دیگــر نهادهــای  دقیــق جایــگاه دانشــجو و همچنیــن ارتبــاط آن ب
اجتماعــی در ایــن موقــف کشــور نیــاز اســت کمــی بــه عقــب برگردیم 

ــم. ــت را بررســی کنی ــت و مل ــاد جامعه شــناختی دول و ابع
از طرفــی هــم وارد کــردن همــه مولفه هــای تاریخی-سیاســی و 
بررســی جزئــی هــر موقــف کاری ســخت و البتــه وقــت گیــر اســت، 
ــه نقــش انقــاب اســامی ســال  ــم ب ــرا بیشــتر ســعی داری ــذا جب فل
5۷ بــه مثابــه مهم تریــن رخــداد سیاســی ایــران معاصــر و پیامدهــای 
آن صحبــت کنیــم. انقــاب اســامی کــه داعیــه دار نظــم نوینــی در 
حکمرانــی مبتنــی بــر نظریــه ولیــت فقیــه - مــردم ســالری دینــی 
می باشــد و عمدتــا درگیــر دو روایــت در دل خــود می باشــد ، روایتــی 
کــه مدعــی ادامــه دار بــودن انقــاب و در نتیجــه پیامــدی در عنــوان 

تمــدن نوین اســامی 
دیگــر  و  می باشــد 
ــاب  ــه انق ــی ک روایت
پایــان  نقطــه  ی  را 
شاهنشــاهی و شــروع 
اســامی  جمهــوری 
دادن  ادامــه  بــرای 
اساســا  و  می دانــد 
چنــدان  پیامــدی 
دولــت  از  فراتــر 
ترکیــب  مــدرن 
شــده از اندیشــمندان 

پست مدرن 
ــرای خــود  اســامی ب
در  نیســت.  قائــل 
ــا  ــت اول م ــر روای نظ
اســامی  در  عمدتــا 
همــان  بــه  ســازی 
اســام  قرائــت 

حداکثــری عقــب ماندگــی داریــم و در قرائــت دوم مــا شــکل گیــری 
ــت.  ــی ماس ــده عقب ماندگ ــون عم ــت قان ــت و دول ــای حاکمی نهاده
ــوان  ــا قرائت هــای دیگــری کــه می ت ــن قرائت هــای و احیان هــر دو ای
ــن  ــر ای ــی ب ــرد همگ ــدی ک ــا تقســیم بن ــا اصالت ــارا و ی ــا را اعتب آنه
ــن  ــک بی ــی و دیالکتی ــای سیاس ــن گذاره ــه در ای ــتند ک ــف هس واق
ــن  ــی اولی ــر حکمران ــری هن ــکل گی ــرای ش ــف ب ــه های مختل اندیش
ــت  ــه پایبندی س ــتلزم ب ــتفر مس ــام مس ــه نظ ــن کاری ک و بدیهی تری
ــردم اســت کــه بخشــی از  ــر م ــف خــود در براب ــل وظای انجــام حداق
ــه  ــت. ب ــت گذاری یاف ــه سیاس ــول موضوع ــوان در اص ــا را می ت آنه
ــا  ــه جــای مواجــه ب ــان ســاده قــرار نیســت مــردم در ایــن بیــن ب زب
ــک  ــات ی ــدی و مناقش ــر ناکارآم ــا درگی ــا دائم ــی پوی ــان سیاس جری
ســوی باشــند، ناکارآمــدی کــه مــردم را ناراضــی و احیانــا غیرصبــور 
کــرده و بــه درگیــری کامــل جریان هــای فکــری داخــل بــا مســائلی 
کــه بــا حــل معضــات مــردم فاصلــه دارد ختــم می شــود کــه خــود 
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شــاید تنهــا نقطــه ی امیــد موجــود همیــن دانشــجویان و کنش گرانــی 
ــرا و  ــی فردگ ــه موجودات ــت ب ــر دول ــت جب ــوز تح ــه هن ــتند ک هس
منفعت طلــب تبدیــل نشــده اند و بــا فعالیــت اجتماعــی و سیاســی خــود 
ــرفت  ــرک و پیش ــار تح ــور  را دچ ــی کش ــدان فرهنگ ــد در می می توانن
کننــد. امــا هــر میــزان کــه دانشــجویان دســت بــه کنشــگری و فعالیــت 
ــی  ــذار اصل ــه تأثیرگ ــتی اند ک ــای بالدس ــن نهاده ــم ای ــاز ه ــد ب بزنن
هســتند و مطالبــة اصلــی و جهت گیــری کان مــا بایــد بــه نیــت  بهبــود 

ایــن نهادهــا و ایجــاد نظــم و هژمونــی در ایــن نهادهــا باشــد.
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کارشناسی علوم سیاسی حسین غالمی

یادداشـــت

در جستجوی امید

پرده اول؛ فرودگاه اهواز، سه شنبه ۳۰ آذر ساعت ۶:۳۰ 
ــویم .  ــرودگاه می ش ــالن ف ــم. وارد س ــن می آیی ــا پایی ــای هواپیم از پله ه
ــن  ــاره ت ــان را در خوزســتان گذاشــتیم، پ ــاره پایم ــد از ســه ســال دوب بع
ایــران. لحظــه ای شــعار دادن هایمــان در تجمعــات اعتراضــی ای کــه بــرای 
ــاد  ــه فری ــم، لحظــه ای ک ــاد می آوری ــه ی ــم را ب ــزار می کردی ــه برگ هفت تپ

ــد و  ــردم می باش ــت و م ــن حاکمی ــکاف بی ــاد ش ــی ایح ــل اصل از عل
راهــی جــز پنــاه بــردن بــه خــارج بــرای تغییــر وضــع موجــود باقــی 
ــا  ــه آرمان ه ــی ب ــم نگاه ــردم نی ــن م ــر ای ــا اگ ــذارد. مخصوص نمی گ
ــت  ــند. آنوق ــته باش ــم داش ــامی ه ــاب اس ــل انق ــعارهای اصی و ش
اســت کــه راویــان روایــت اول ســعی می کننــد تــا حــد ممکــن بــرای 
حفــظ همــان انقــاب کــه تمامیــت ایــده آنهــا بــرای اجــرای اســام 
ــه تغییــر آرمانهــا زده  ــا حــد ممکــن دســت ب را تشــکیل می دهــد، ت
و یــا آنهــا را ســوبژکتیوه کننــد. بالطبــع جریــان دوم هــم یــا درگیــر 
ــان  ــن جری ــا ای ــل ب ــرای تقاب ــی ب ــا فرصت ــده ی ــی ش ــی انتزاع دعوای
ــه  ــت ک ــا اینجاس ــود. و اساس ــود می ش ــوژی خ ــاخت ایدئول ــرای س ب
نیــاز بــه جریانــی آزاده، فهیــم و جهــت ســاز بــرای رســاندن داد مــردم 
در جهــت تنظیم گــری روابــط و برقــراری تعــادل بیــن دولــت و ملــت  
ــی کــه توامــان دغدغــه اجتماعــی،  عمیقــا احســاس می شــود. جریان
ســواد و امــکان تحــول را هــم دارد، تحولــی کــه جــز بــا بــه رســمیت 
شــناختن تکثرهــای سیاســی-اجتماعی و ایجــاد وحــدت نســبی 
ــا  ــی ب ــام حکمران ــودن نظ ــر ب ــد درگی ــش از ح ــری بی ــرای جلوگی ب
چالش هــای نظــری بنیادیــن و حــذف مــردم از قــوه عاقــل سیاســت 

»خوزســتان بیچــاره، مســئول خــوب نــداره« خبــر از بــاز شــدن زخم هــای 
کهنــه مــی داد. اســماعیل منتظــر اســت و مضطــرب. بیــم و امید توامــان در 
چهــره اش لنــه کرده انــد؛ بیــم از پیونــد قــدرت و ثــروت در ســرزمینی کــه 
ــدارد«. عجــب تناقــض عجیبــی! ســرزمینی  »همه چیــز دارد و هیچ چیــز ن
کــه ســیرآب از نفــت، گاز، رودهــای پــرآب و... اســت امــا خــودش بهــره ای از 

گزارشی از سفر نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران به امیدیه
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گــذاری محقــق نخواهــد شــد. و خروجــی ایــن فــرم از ارتبــاط هــم 
ــور  ــرای کش ــه ب ــه و آگاهان ــم عاقان ــک تصمی ــز ی ــزی ج ــا چی قطع
ــر  ــک نف ــه ی ــرار نســیت معطــوف ب ــر ق ــه دیگ نیســت، تصمیمــی ک

ــار مســئولیت آن نــرود. باشــد تــا کســی زیــر ب
ــرض  ــا ف ــی ب ــگاه حت ــای دانش ــن روزه ــا در ای ــه واضح ــال آنک ح
ــم،  ــاهده نمی کنی ــزی مش ــن چی ــجویان، چنی ــی دانش ــور فیزیک حض
ــی خــاص و یکدســت  ــای اجتماع دانشــجویانی برخواســته از طبقه ه
کــه دغدغه هــای اجتماعــی خــود را فــرو خفتــه و اساســا بــرای خیلــی 
از آنهــا، جامعــه را محلــی بــرای تعالــی بخشــیدن یــک ســوی خــود 
ــد و  ــول ندارن ــاد تح ــرک و ایج ــرای تح ــی ب ــا رقبت ــد. عمدت می بینن
ــا انواعــی از بهانه هــا ســعی در عــوض کــردن نــوع مســئله  گــه گاه ب
دارنــد، و خــب طبیعتــا اینجاســت کــه ایجــاد دیالــوگ صریــح و بــه 
دور از محیط هــای آکواریومــی و رســانه زده احســاس شــده و در یــک 
ــازه تحقــق  کلمــه اینجاســت کــه دانشــجو در معنــی اصیــل خــود ت
پیــدا می کنــد، رســالتی نــه از جنــس صرفــا شــنیدن، بلکــه از جنــس 

یکــی شــدن و ایجــاد وحــدت. 
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ایــن مواهــب خــدادادی نــدارد. و امیــد اول بــه خدایــی کــه وعــده داده »جاء 
ــارزه  ــی و مب ــه آرمان خواه ــی ک ــد بچه های ــل« و بع ــق الباط ــق و زه الح
ــا اســماعیل گــرم صحبــت  ــه زندگی شــان معنــا و حرکــت می بخشــد. ب ب
هســتیم کــه اتفاقــی حجت الســام موســوی فرد، نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان و امــام جمعــه اهــواز، را می بینیــم. عجــب توفیقــی! قــرار بــود بعد از 
ظهــر بــه دیــدار جنــاب موســوی فرد برویــم. لحظــه ای دودل می شــویم کــه 
خواســته هایمان را بــا ایشــان، آن هــم در ایــن زمــان و مــکان، مطــرح کنیــم 
یــا نــه. امیدیــه! امیدیــه مهم تریــن دلیــل حضــور مــا در اینجاســت. پــس 
ماحظــه ای بــرای صحبــت بــا هیچ کــس وجــود نــدارد. آقــای موســوی فرد 
در صــف ورود بــه گیــت پــرواز اســت کــه مزاحمــش می شــویم. مزاحــم کــه 
چــه عــرض کنــم، بــه قــول خودشــان مــا »مراحمیــم«. راســت و دروغــش 
ــور  ــتان از حض ــئولی در خوزس ــم مس ــد می دان ــی بعی ــان! ول ــای خودش پ
ــاس  ــد احس ــبزی می ده ــوی قورمه س ــان ب ــه کله ش ــجو ک ــا دانش چندت
خوبــی داشــته باشــد. البتــه اقــای موســوی فرد هــم گفتنــد بــرای »نوکری« 
در خدمــت هســتند! نگرانی هایمــان را نســبت بــه )ماجرای(امیدیــه مطــرح 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــود دارد و ظلم های ــه وج ــی ک ــم؛ ایرادات می کنی
اســت. آقــای موســوی فرد حــرف آخــر را اول می زنــد. »در ماجــرای 
امیدیــه در کنــار اصــل ماجــرا بخــش عمــده ای جوســازی رســانه ای صــورت 
گرفتــه اســت«. آخــر هــم توضیــح ندادنــد کــه منظورشــان از »جوســازی 
رســانه ای« چیســت و انبــوه ســوالت مــا بی پاســخ باقــی مانــد! بــه هــر حال 
برداشــت مــا ایــن بــود کــه اقــای موســوی فرد بــا گزارش هــای خــاف واقــع 
و جهــت دار مســئولن اســتانی توجیــه شــده اند! البتــه آقــای موســوی فــرد 

قبــا پیگیــر ماجــرای امیدیــه بوده انــد ولــی الن...
ــردی  ــر ف ــه اگ ــت ک ــده اس ــدر پیچی ــتان آنق ــتان خوزس ــائل اس مس
ــل  ــوادث را تحلی ــئول ح ــای مس ــزارش نهاده ــرف گ ــد به ص بخواه
ــه  ــات هزین ــی اوق ــد بااســتثنا دچــار خطــا می شــود. خــب گاه کنن
ایــن خطــا انبــوه پرونده هــای قضایــی بــرای بچه هــای انقابــی 
ــینیه  ــمت حس ــه س ــویم. ب ــارج می ش ــرودگاه خ ــالن ف ــود! از س می ش
ــد  ــدت ناامی ــواز به ش ــهر اه ــت ش ــم. وضعی ــی می روی ــت اهلل کعب آی
کننده اســت، انــگار نــه انــگار کــه ایــن شــهر مرکــز اســتان اســت، آن 

ــت  ــاب وضعی ــد از انق ــه بع ــار ده ــم خوزســتان! تصــور اینکــه چه ه
شــهری اهــواز ماننــد حاشیه شــهر تهــران باشــد ســخت اســت، خیلــی 
ــن ســوال در ذهن مــان می پیچــد کــه پــس بودجــه  ســخت . مــدام ای
ــه  ــد ک ــر می ده ــماعیل تذک ــود؟ اس ــزی می ش ــرج چه چی ــتان خ اس

ــن ســوال جــرم اســت!  پرســیدن ای
پرده دوم؛ حوزه امام حسین)ع( ساعت ۱۲

ــتان در  ــردم خوزس ــده م ــی، نماین ــت اهلل کعب ــا آی ــدار ب ــرای دی ب
ــام حســین)ع( می شــویم.  ــری، وارد حــوزه ام ــرگان رهب ــس خب مجل
بســیج دانشــگاه چمــران اهــواز هــم بــرای پیگیــری مســئله پــای کار 
ــران راه  ــر از ته ــا ســاعاتی دیگ ــم ت ــا ه ــوس بچه ه ــده اســت. اتوب آم
ــدادی از  ــختی تع ــه س ــران ب ــگاه ته ــای دانش ــار بچه ه ــد. کن می افت
ــع  ــم قان ــر ه ــه نصی ــر و خواج ــریف، امیرکبی ــیج ش ــای بس بچه ه
ــه  ــک حســینیه محقری ســت ک ــد. پشــت حــوزه ی ــه بیاین شــدند ک
آیــت اهلل کعبــی آنجــا بــا عمــوم مــردم دیــدار و مســائل و مشکاتشــان 
ــود  ــی وج ــی خاص ــکل امنیت ــی و پروت ــد. بازرس ــری می کن را پیگی
ــق  ــی از مناط ــردم یک ــی از م ــویم. جمع ــدارد. وارد حســینیه می ش ن
ــه  ــی ب حاشــیه ای اهــواز ناامیــد از همــه ســاختارها و نهادهــای قانون
ســراغ نماینده شــان در مجلــس خبــرگان آمده انــد. گویــا اینجــا 
ــد در چشــمان  تک تک شــان  ســو  ــارزه اســت. امی ــن ســنگر مب آخری
ــاره زمیــن اســت. امیــد در ایــن  ــد. بحــث اینجــا هــم درب ســو می زن
ــا روی  ــی ب ــت اهلل کعب ــد. آی ــس می کش ــت، نف ــده اس ــینیه زن حس
ــینیه  ــالی حس ــرار در ب ــا اص ــد و ب ــتقبال می کن ــا اس ــاده از م گش
ــدی ای  ــس از جمع بن ــردم پ ــد. م ــان می ده ــودش جای م ــار خ کن
ــی از  ــت اهلل کعب ــی آی ــری تلفن ــان و پیگی ــون مشکل ش ــاه پیرام کوت
ــا بغضــی در گلــو می گفتنــد کــه شــما  حســینیه خــارج می شــوند. ب
ــرار  ــد! دادگاه! ق ــه دادگاه نرس ــه کار ب ــد ک ــاله را حــل کنی ــن مس ای
ــود دســتگاه عدلیــه ملجــا مــردم مســتضعف باشــد. عدلیــه باشــد،  ب
امــا گویــا نیســت! نوبــت مــا می شــود تــا صحبــت کنیــم. هــر آنچــه 
کــه نیــاز بــود را در رابطــه بــا ماجــرای امیدیــه بــا ایشــان در میــان 
گذاشــتیم؛ از فســادهای برخــی از مســئولن اســتانی تــا برخوردهــای 
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ــرای  ــه ب ــئله امیدی ــر. مس ــی و مطالبه گ ــای انقاب ــا بچه ه ــی ب چکش
ــده ای  ــک ع ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــه اول ای ــه دارد؛ وج ــا وج ــا دو ت م
ــر  ــق دیگ ــی از مناط ــاق در خیل ــن اتف ــب ای ــود، خ ــم می ش دارد ظل
ــز و درشــت، متاســفانه هیچکــس هــم متوجــه  نیــز رخ می دهــد، ری

ــود. ــال می ش ــردم پایم ــق م ــود و ح نمی ش
ــد  ــه می توان ــه امیدی ــت ک ــن اس ــرا ای ــر ماج ــدی و مهم ت ــه بع وج
بــه الگــوی اصــاح سیســتم از درون توســط نیروهــای انقابــی بــدل 
ــرد.  ــرار بگی ــی کــه در سراســر کشــور مــورد اســتفاده ق شــود، الگوی
ــا آن لهجــه شــیرین عربــی ابتــدا گفتنــد کــه »تــا  آیــت اهلل کعبــی ب
یک ســال پیــش شــخصا پیگیــر حــل ماجــرای امیدیــه بــودم و تمــام 
ــان  ــری انس ــای آقاج ــتاده ام. آق ــی ایس ــای انقاب ــت بچه ه ــد پش ق
ــر  ــات اخی ــا اتفاق ــا در رابطــه ب ــی هســتند ام بســیار شــریف و مومن
ــدارم  ــی ن ــی دقیق ــه اطاع ــورت گرفت ــه ص ــازی هایی ک و پرونده س
ــی  ــات دقیق ــه توضیح ــم«. در ادام ــئله ورود کن ــه مس ــم ب و نمی توان
نســبت بــه آنچــه کــه در یــک ســال اخیــر رخ داده توســط اســماعیل 

می شــود. داده 
آیــت اهلل کعبــی وقتــی اصــرار مــا را می بیننــد بــا آقــای مــرادی رئیــس 
ــوند.  ــرا می ش ــر ماج ــد و پیگی ــاس می گیرن ــتان تم ــتری اس دادگس
پاســخ همــان اســت کــه می دانســتیم؛ »شــاکی شخصی ســت و کاری 
ــای  ــود«. آق ــرف ش ــکایت منص ــد از ش ــاکی بای ــرد! ش ــود ک نمی ش
ــتان  ــه. فانی)دادس ــنیدید ک ــد: »ش ــع می کنن ــن را قط ــی تلف کعب
ــت  ــراغ او و رضای ــد س ــد بروی ــت. بای ــرج اس ــه( الن ک ــی امیدی قبل
ــدارد. عنــوان  ــی ن ــد«. اصــرار می کنیــم کــه عذرخواهــی معنای بگیری
ــه  ــد ک ــان می کنن ــی بی ــای کعب ــت. آق ــم خطاس ــری ه ــام آقاج اته
ــاد  ــت. زی ــده اس ــا 46 روز ش ــا پیگیری ه ــوده و ب ــال ب ــم دو س »حک
کــه نیســت. ایــن را هــم بــا یــک شــخصیتی مثــا امــام جمعــه کــرج 
ــان  ــل در جری ــد. کام ــت ش را بگیری ــی و رضای ــش فان ــد پی بروی
ــه  ــوده اســت«. البت ــر ب ــی هســت چــون خــودش پیگی ــات قبل اتفاق
اینکــه حکــم از دو ســال بــه 46 روز کاهــش پیــدا کــرده بخاطــر لطف 
ــون  ــه در قان ــت ک ــر تغییراتی س ــه بخاط ــت بلک ــا نیس ــتگاه قض دس

ــاده اســت! اتفــاق افت
مســاله مــا اساســا ایــن اســت کــه بــرای ایــن پرونــده و در امیدیــه 
آقاَجــری نبایــد بــه زنــدان بــرود. گیرهــای قانونــی وجــود دارد. اگــر 
بــرود اصــا آبــروی دســتگاه قضــا مــی رود. نبایــد بــه زنــدان بــرود. 
ــل  ــاد تبدی ــه نم ــه ب ــر اینک ــاعت. مهم ت ــی 1 س ــی 1 روز. حت حت
ــت  ــده جریانی س ــت. نماین ــودش نیس ــط خ ــت. الن فق ــده اس ش
ــا  ــد. اتفاق ــا را اصــاح کن ــد از درون سیســتم نقص ه ــه می خواه ک
تمــام تــاش جریــان مقابــل هــم ایــن اســت کــه آقاَجــری زنــدان 
بــرود، حتــی یــک ســاعت. زنــدان بــرود تــا بگویــد او مجــرم بــود، 

مســئله داشــت.
ــان  ــه ایش ــه ب ــت ک ــان اس ــه پای ــی رو ب ــای کعب ــا آق ــان ب دیدارم
می گوییــم حداقــل خواســته مــا الن ایــن هســت کــه اجــرای حکــم 
بــه تعویــق بیافتــد. در پایــان دیــدار بــا قهــوه عربــی از مــا پذیرایــی 
می کننــد. تلخــی قهــوه در برابــر ســیل مشــکات خوزســتان و 
ماجــرای امیدیــه اذیــت کننــده نیســت. اصــا کــی گفتــه قهــوه تلــخ 
ــت،  ــتان پاک دس ــئولن خوزس ــت و مس ــیرین اس ــوه ش ــت؟ قه اس
ــا  ــدارد، م ــود ن ــکل وج ــتان مش ــا در خوزس ــی. اص ــوب و مردم خ
گمــراه شــدیم و بایــد واقعیــت ماجــرا را برایمــان شــرح دهنــد. بــرای 
ــواب  ــه ج ــور ب ــا مجب ــم ت ــوش می کنی ــان را خام ــی تلفن م لحظات
ــرای توضیــح واقعیــت  ــه تماس  هایــی ب دادن نباشــیم؛ جــواب دادن ب

ــا. ــت م ماجــرا و هدای
حــال حضــور مــا و آن اتوبــوس در راه حســابی در اســتان پیچیــده و 
گوش هــا تیــز شــده اســت. کمــی دســت بــه عصاتــر پیــش می رویــم.

ــی  ــی پل ــود آهنگ ــوض ش ــان ع ــه حال و هوایم ــرای اینک ــماعیل ب اس
ــه،  ــا ن ــهر« ام ــازار خرمش ــوی ب ــدر ت ــرم بن ــوای گ ــو ه ــد؛ »ت می کن
ــد«  ــای ش ــای تنه ــای تنه ــتان، تنه ــتان، خوزس ــتان، خوزس »خوزس

ــر اســت. بهت
پرده سوم؛ حوزه الغدیر ساعت ۱۵

ــده  ــدری، نماین ــت اهلل حی ــه آی ــت ک ــا مسجدی س ــدی م ــد بع مقص
مجلــس خبــرگان، در آن نمــاز می خواننــد. وارد دفتــری گــرم و ســاده 
ــت اهلل  ــه آی ــوزه علمی ــاختمان ح ــت س ــه پش ــجدی ک ــل مس داخ
ــا می رســیم. روی زمیــن و  حیدری ســت می شــویم. محضــر حــاج آق
بــه ســبک عربــی یــک زانــو را بــاز کــرده و روی یک پا نشســته اســت. 
ــا  ــا چندت ــت. ب ــتایی اس ــدادی روس ــکات تع ــنیدن مش ــال ش در ح
ــر  ــان تش ــه تک تک ش ــرد. ب ــاس می گی ــتانی تم ــئولین اس ــا از مس ت
ــتا  ــکل روس ــل مش ــرای ح ــاعدت ب ــش مس ــی خواه ــد و از یک می زن
ــری  ــار نف ــروه ســه چه ــد. آن گ ــد. یکــی هــم جــواب نمی ده می کن
ــد.  ــد و می رون ــکر می کنن ــا تش ــاج آق ــا از ح ــن تماس ه ــد از ای بع
ــود تمــاس  ــداده ب ــاق خــارج شــدند مســئولی کــه جــواب ن ــا از ات ت
گرفــت. حــاج آقــا عذرخواهــی کــرد و جــواب داد: »آقــا یــک جمعــی 
از فــان روســتا آمــده بودنــد و یــک روحانــی هــم همراهشــان بــود. 
چــرا بــه مشــکل این هــا رســیدگی نمی کنیــد. بالخــره آن هــا تحــت 
نظــر شــهرداری هســتند یــا دهیــاری؟ یکــی بایــد بــه عهــده بگیــرد 
ــه  ــه ادام ــد دقیق ــه چن ــر«. مکالم ــان را دیگ ــن بودجه ش ــث تأمی بح
ــن قطــع  ــد. تلف ــر ده ــردا خب ــا ف ــرار شــد آن مســئول ت داشــت و ق
شــد و حــاج آقــا عذرخواهــی کــرد و خواســت کــه شــروع کنیــم. مــا 

شــروع کردیــم و اســماعیل هــم تکمیــل.
حــاج آقــا از روحیــه انقابــی مــا کــه از تهــران پــا شــده ایم و بــه اهــواز 
آمده ایــم بــرای حــل مشــکل بچه هــای امیدیــه تشــکر کــرد و قبطــه 
ــه آقــای مــرادی و ایشــان همــان حــرف قبلــی را  خــورد. زنــگ زد ب
بــه آقــای حیــدری زد. بــه حــاج آقــا گفتیــم کــه ایــن حــرف دقیــق 
نیســت و آقــای مــرادی هــم همراهــی نمی کنــد. بعــد از صحبــت مــا 
حــاج آقــا بــا یکــی از دوســتانش در قوه قضائیــه کــه از قضــا منبــری 
ــود تمــاس گرفــت. گفــت او آدم فاضــل و عدالت خواهی ســت،  هــم ب
اگــر بتوانــد کمــک می کنــد. حــاج آقــا تمــاس گرفــت. ابتــدا مســئله 
امیدیــه را گفــت. دوســتش خیلــی در جریــان نبــود. قــرار شــد بــرای 
بررســی جزئیــات تحقیقــی انجــام دهــد و تــاش کنــد کــه حکــم بــه 

تعویــق بیافتــد.
ــه گفتــه مقامــات اســتان و  ــی او هــم بعــد از مدتــی گفــت کــه ب ول
ــکایت  ــد. ش ــت ده ــد او رضای ــت و بای ــاکی شخصی س ــتان ش شهرس
بــرای ســرکوب تمــام مطالبــات و  بــود  شــخصی کلیــدواژه ای 
ــدین  ــه مفس ــت ک ــب روزگار ماس ــم از عجای ــن ه ــت ها. ای درخواس
هــم خودشــان قاضــی هســتند و هــم خودشــان شــاکی! البتــه ایــن 
جــا خوزســتان اســت دیگــر. در خوزســتان همه چیــز متفــاوت اســت 
ــا  ــا چهارت ــا دو دوت ــک. اینج ــات و فیزی ــلم ریاضی ــد مس ــی قواع حت
نمی شــود و ممکــن اســت دوتــا خــط مــوازی بهــم برســند! امــا ایــن 

ــان ماجــرا نیســت. پای

پایان بخش اول؛ ادامه دارد...
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یادداشـــت

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
گزارشی از فعالیت معاونت فرهنگی بسیج دانشگاه تهران

بــه  نوبــت  1.همیشــه 
کار و حرکــت فرهنگــی 
ــا  ــا ب ــد آدم ه ــه می رس ک
اعتمــاد به نفس بیشــتری 
ــا  ــوند. ب ــل می ش وارد عم
متفــاوت  دیدگاه هایــی 
و انگیــزۀ  فــراوان بــرای 
بنیان هــای  تغییــر 
کار  دنیــا.  فرهنگــی 
ــت  ــوم اس ــی مظل فرهنگ
وقت هایــی  و  همیشــه 
ــتن در  ــن بس ــا آذی ــه ب ک
ــوار و شــربت پخــش  و دی
مناســب های  در  کــردن 
ــم  ــر می کنی ــی فک مذهب
دیگــر نــوک قلــه فرهنــگ 

مملکــت ایســتاده ایم. کار فرهنگــی مظلــوم اســت همیشــه و همــان زمانــی 
کــه کاغذهــا را ریــز و مســتطیلی شــکل می بریــم و روی هرکــدام حدیثــی 
ــار اول چــه کســی گذاشــته  ــم ب می نویســیم و نامــش را هــم کــه نمی دان
رزق بیــن آدم هــا پخــش می کنیــم و فکــر می کنیــم حــال مســئول تغییــر 
و تحــول درونــی آدم هــای دریافت کننــده آن کاغذهــای کوچکــی شــده ایم 
ــا اصــا همــان  ــاز هــم نمی شــود. ی ــای وسطشــان ب ــی ت ــه گاهــی حت ک
ــه  ــه مقابل ــا مشــکات فرهنگــی جامع ــم ب ــی کــه هــوس می کنی وقت های
بــه مثــل کنیــم، روســری قرمــز را ســر دخترهایمــان می کنیــم و در شــهر 
می چرخانیــم امــا ایــن بــار بــا چــادر کــه نمی دانــم قــرار اســت واقعــا کــدام 

ــم. ــح کنی ــه را فت قل
2.فرهنــگ مقولــة مظلومیســت وقتــی دســت آدم هــای نابلــد بیفتــد. وقتــی 
ــام کار فرهنگــی هــر  ــه ن ــدارد و آدم هــا ب ــف مشــخصی ن ــوز تعری کــه هن
آســیبی کــه بتواننــد را بــه فرهنــگ می زننــد. و کســی نگفــت اگــر فرهنــگ 
تعریفــی نــدارد بــه همــان دلیــل اســت کــه آدمــی نمی توانــد بــرای زندگــی 
معنــای دقیقــی داشــته باشــد. مثــل عنوانــی جامــع و دربرگیرنــده  کــه در 
ــا وقتــی  ــده گرفتــه می شــود ت ــده گرفتــه می شــود. آنقــدر نادی آخــر نادی
کــه آســیب ببینــد. حــال مثــل یــک زخــم ســر بــاز می کنــد. همــه فریــاد 
می کشــند از درد و تعجــب کــه ایــن زخــم از کجــا آمــد؟ حواســمان کجــا 
ــان  ــای ذهنیم ــه دریافت ه ــی ب ــد؟ وقت ــه زده ش ــن ضرب ــی اولی ــود وقت ب
ــا شــوق و  ــا وقتــی تولیــدات فرهنگــی اجنبی هــا را ب توجهــی نداشــتیم ی
ذوق اســتفاده می کردیــم یــا اصــا زندگیشــان می کردیــم حواســمان کجــا 

بــود؟
 حواســمان نبــود و حــال بــا یــک زخــم چــرک کــرده عفونــی بــا نســل های 
جدیــدی کــه مســخ رنــگ و لعــاب داده هــای غیــر ایرانــی شــده اند هنــوز 
هــم انــگار حواســمان نیســت. آن کاغذهــای کوچــک و جشــن های بــزرگ 

دیگــر قــرار نیســت زخــم فرهنــگ مــا را درمــان کننــد. 
3. ابــزار کار فرهنگــی دهــه شــصت در قــرن جدیــد فقط خاطــره ای خواهند 

بــود کــه گرامیشــان بداریــم. قــرن جدیــد اقتضائــات خــودش را دارد. ابــزار 
خــودش را می طلبــد وگرنــه صدایــی شــنیده نمی شــود. اگــر نســل جدیــد 
ــد از همــان  ــرای کار فرهنگــی بای ــات اســت مــا هــم ب ــن اقتضائ مســخ ای
ــوای  ــوای بصــری بیشــتر از محت ــه محت ــم ک ــر می بینی راه وارد شــویم. اگ
ــدم  ــم. مخاطب شناســی ق ــد روی آن کار کنی ــده می شــود بای ــوب دی مکت

اول کار فرهنگــی اســت.
»مــا فقــط دلمــان بــه ایــن خــوش نباشــد کــه حــال کتابــی تولیــد کردیــم؛ 
البتــه باشــک تولیــد کتــاب یــا تولیــد فیلــم و تولیــد هنــری مهــم اســت؛ 
ــد  ــا تولی ــک معن ــه ی ــا ب ــب ی ــردن مخاط ــدا ک ــن، پی ــار ای ــا در کن منته
ــن  ــه ذه ــد ب ــاب را بتوانی ــد کت ــعی کنی ــت. س ــم اس ــم مه ــب ه مخاط

ــانید. 1395/09/15« ــن برس مخاطبی
4. شــاید خیلــی وقت هــا خواســته ایم ســمت فعالیت هــای فرهنگــی 
ــت در آن  ــوان فعالی ــه و ت ــه دغدغ ــوزه ای ک ــا ح ــاید اصــا تنه ــم، ش بروی
ــای  ــر کاره ــم ب ــی از فضــای کلیشــه ای حاک ــود ول ــگ ب را داشــتیم فرهن
فرهنگــی ملــول بودیــم. مــا نمی خواســتیم کار بیهــوده کنیــم. مــا فرهنــگ 
را، همــان چیــزی کــه پیرمــان گفــت از فکــر بــه آن شــب ها خــواب نــدارد، 
ــم  ــه می دیدی ــان محــدوده ای ک ــان و در هم ــد خودم ــم. در ح می فهمیدی
هم کاســی هایی کــه 12 ســال کنارشــان روزهایمــان را گذراندیــم چطــور 
ذهنشــان از آبشــخور تولیــدات فرهنگــی بیگانــه ســیراب شــد و از هــم دور 
شــدیم. مــا می دانســتیم تــک تیراندازهــا کجــا کمیــن کرده انــد و زبانشــان 
را بلــد بودیــم ولــی کســی انــگار زبــان ما را هــم نمی فهمیــد. خیلــی وقت ها 
ــگ می شــد و دســت هایمان را  ــان تن ــرای هم کاســی دورم ــان ب ــه دلم ک
مشــت می کردیــم تــا نگذاریــم هم کاســی های بیشــتری از دســت 
ــه  ــراری و بی نتیج ــوده و تک ــای بیه ــت کاره ــه بن بس ــم ب ــاز ه ــد ب برون
ــن بســت رزق  ــا ب ــوار ی ــا ســیاهی زدن در و دی ــه تزئیــن ی می رســیدیم. ب
نوشــتن و کتــاب پخــش کــردن. بــه بــن بســت محــدود کــردن کار فرهنگی 
در مســائل کلیشــه ای، بــدون توجــه بــه اینکــه وقتــی لــق لقــه زبانمــان این 
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کارشناسی علوم سیاسی فاطمه خدابنده

یادداشـــت

دانشجویی که دانشگاه را ندیده است!
روایتی از رویداد مرتبط با ورودی ها

ــه  ــب ب ــدگان عجی ــرای آین ــخ ب ــزاره در تاری ــن گ ــت ای ــال ثب  احتم
ــش  ــتند بی ــد هس ــه بع ــه ورودی 98 ب ــجویانی ک ــد. دانش ــر برس نظ
ــد  ــد. هرچن ــده ان ــگاه گذران ــای دانش ــرون از فض ــرم را بی ــار ت از چه
ــه قــوت خــود باقــی  آمــوزش مجــازی و تشــکل هــای دانشــجویی ب
مانــده امــا بســیاری از دانشــجویان حتــی از امکانــات دانشــکده خــود 
اطــاع ندارنــد. امکاناتــی کــه ناظــر بــه هــر رشــته در درون دانشــکده 
ــکی  ــکده دامپزش ــک دانش ــال از کلینی ــور مث ــه ط ــه، ب ــکل گرفت ش
ــت  ــکده تربی ــتادیوم دانش ــوم و اس ــکده عل ــگاه های دانش ــا آزمایش ت
بدنــی! جــای انــکار نیســت کــه عــدم حضــور دانشــجویان در فضــای 
ــه  ــادی زده ک ــای زی ــیب ه ــال آس ــن دوس ــگاه در ای ــی دانش واقع
ــا اســت.  ــن آن هــا حــس رخوت زدگــی در ورودی ه یکــی از مهمتری
ــر  ــن اســت منج ــدت ممک ــی م ــود در طولن ــودی خ ــه خ رخــوت ب
ــدی و پشــیمانی از مســیر انتخــاب شــده   ــل ناامی ــی مث ــه آفت های ب

شــده کــه فرهنــگ هواســت همیــن جملــه یعنــی چــه؟ هوایی که همیشــه 
و در همــه جــا جریــان دارد آیــا بــه کار در یکــی دو حــوزه معــروف فرهنگی 
محــدود می شــود؟ آیــا هــوای فرهنــگ از سیاســت و علــم جداســت و بایــد 
در همــان چنــد مســئله کلیشــه ای مــدام تــا آخــر بمانیــم؟ یــا ایــن هــوای 
فرهنــگ اســت کــه در سیاســت و علــم جریــان دارد؟ بــا ایــن ســوال های 
تمــام ناشــدنی مــا هــم خیلــی وقت هــا می خواســتیم بنیان هــای فرهنگــی 
ــه  ــی ک ــا وقت ــد ت ــای ناامی ــم. تنه ــا بودی ــی تنه ــم ول ــکان بدهی ــا را ت دنی
پیرمــان بعــد نمــاز شــکرانه مــاه خــدا گفــت: »آتــش بــه اختیــار بــه معنــی 
کار فرهنگــی خودجــوش و تمیــز اســت؛ آنچــه مــا گفتیــم معنایــش ایــن 
اســت کــه در تمــام کشــور جوان هــا و صاحبــان اندیشــه و فکــر، صاحبــان 
همــت، خودشــان بــا ابتــکار خودشــان، کار را -کارهــای فرهنگــی را- پیــش 

ببرنــد، منافــذ فرهنگــی را بشناســند و در مقابــل آن هــا کار انجــام بدهنــد. 
»1396/04/5

مــا بــه اصطــاح او آتــش بــه اختیارهــای عالــم همدیگــر را کــم کــم 
پیــدا کردیــم. بــا هــم فکــر کردیــم و تصمیــم گرفتیــم. مــا جمع هــای 
ــر  ــد از تغیی ــده ناامی ــه های بی فای ــزار از کلیش ــزرگ بی ــک و ب کوچ
حــال جمع هــای فرهنگــی خودمــان را داریــم. جمع هایــی کــه بایــد 
بــرای بــزرگ شدنشــان تــاش کنیــم. تفکــری کــه بــرای گسترشــش 
ــش  ــادی را برای ــای زی ــم و روزه ــتری را نخوابی ــب های بیش ــد ش بای
وقــت بگذاریــم. درخــت فرهنــگ بــرای بــار دادن بــه صبــر و اســتمرار 
ــود  ــو خ ــت ت ــن درخ ــه ای ــیدگی ب ــاز دارد و در راه رس ــی نی فراوان

آفتــاب خــود بــاش و طلســم کار بشــکن.

نشــده اند و ممکــن اســت اساســا فراینــد درک از مســیر بــه درســتی 
ــان جــا نیفتــاده باشــد. ــرای آن ب

همــواره آغــاز ســال تحصیلــی بهانــه ای بــود تــا دانشــجویان انگیــزه ی 
یــک ســال خــود را از حضــور در دانشــگاه احصــا کننــد. متاســفانه در 
دو ســال اخیــر، بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا و البتــه عــدم تدبیــر 
ــوری و  ــل حض ــچ محف ــا هی ــکده اساس ــر دانش ــت ه ــوی مدیری از س
رویــدادی بــرای آشــنایی بــا دانشــجویانی کــه بــا امیــد فــراوان بــرای 
قبولــی در دانشــگاه تهــران زحمــت کشــیده اند طراحــی نشــد. 
ــر  ــیج ه ــر بس ــط دفت ــه توس ــکده ک ــا دانش ــنایی ب ــای آش رویداده
ــت  ــه می توانس ــود ک ــن کاری ب ــد، حداقلی تری ــی ش ــکده طراح دانش
مقادیــری در مســیر »دانشــجو« شــدن ورودی هــای مجــازی دانشــگاه 
ــی  ــواره پویای ــران هم ــگاه ته ــجویی دانش ــیج دانش ــد. بس ــک کن کم
بســتر دانشــگاه را جــزو رســالت های خــود دانســته و در ایــن 
مســیر بــدون در نظــر گرفتــن 
تمــام  بــرای  محدودیــت، 
ــوار  ــیر را هم ــجویان مس دانش
شــرایط  در  اســت.  کــرده 
بــا توجــه  فعلــی کشــور و 
بــه شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــدازه ی  ــه ان ــد ب ــاد بای ــر نه ه
خــود  اجتماعــی  وظیفــه ی 
ــردارد،  ــن ب ــاری از روی زمی ب
کــه  نیســت  انــکار  جــای 
تشــکل های دانشــجویی بــه 
ــای  ــن گروه ه ــوان پویاتری عن
در  نمی تواننــد  دانشــجویی 
قبــال وضعیــت منفعانــه ی 
دانشــگاه کــه اثــر بلنــد مــدت 
ــر  ــور اث ــت کش ــر وضعی آن ب
ــاوت  ــی تف ــت، ب ــهود اس مش

ــد. بمانن
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کارشناسی زبان و ادبیات فارسی فاطمه پالیزوان

یادداشـــت

»روایِت روایت حضور«
روایتی از رویداد روایت حضور

ــون  ــی همچ ــکده های ــکده در دانش ــا دانش ــنایی ب ــای آش رویداده
ــوزه  ــه، ح ــوم پای ــا، عل ــات، جغرافی ــی، الهی ــت بدن ــکی، تربی دامپزش
ــا  ــکده ب ــیج دانش ــر بس ــت دفات ــه هم ــی و ... ب ــوم اجتماع ــی، عل فن
هــدف آشــنا شــدن ورودی هــای 1400 بــا وضعیــت علمــی دانشــکده 

ــد. ــزار ش ــجویی برگ ــای دانش ــت ه و فعالی
دانشــجویان بســیجی دانشــگاه حتی پــا را فراتر گذاشــتند و با بررســی 
وضعیــت دانشــجویان خوابگاهــی، دو شــهر را از میــان شــهرهایی کــه 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــجویان خوابگاه ــت دانش بیشــترین جمعی
ــز  ــد. پایی ــاب کردن ــداد انتخ ــزاری روی ــور و برگ ــرای حض ــد ب میده
1400 بــرای اولیــن بــار در پردیــس ابوریحــان شــهر قــم و دانشــگاه 
اصفهــان رویــدادی بــرای دانشــجویان دانشــگاه تهــران طراحــی شــد 
ــن  ــد. در ای ــی باش ــجویان خوابگاه ــنایی دانش ــرای آش ــی ب ــا محفل ت
رویدادهــا مســئولین دانشــگاه و اســاتید و همچنیــن دانشــجویان فــارغ 

ــم  ــاد عظی ــن جه ــی ای ــهید آوین ــل ش ــد مث ــانی بتوانن »کاش کس
ــی  ــهید آوین ــه ش ــان  ک ــد؛ همچن ــت کنن ــا را روای ــا کرون ــه ب مقابل
توانســت جزئّیــات جبهــه را بــرای مــا روایــت بکنــد و آن را مانــدگار 

ــاب، 21/02/1399 ــر انق ــازد.« رهب س
ــخنرانی از  ــه س ــم ک ــته بودی ــه نشس ــود؛ در خان ــال 99 ب ــار س به
تلویزیــون پخــش شــد. »آرزو« واژۀ عجیبــی بــود! از آن واژه هایــی کــه 
ــرا آرزو؟  ــه چ ــاند، ک ــود می کش ــمت خ ــه س ــه ب ــا را بافاصل ذهن ه
ــت از  ــی زد و صحب ــگاه گروه ــای دانش ــی از بچه ه ــده یک ــب نش ش
قــراری شــد کــه می خواســتیم بــرای بــه ثمــر رســاندن آرزو بگذاریــم. 

التحصیــل از وضعیــت دانشــگاه و تجــارب دانشــجویی خودشــان بــرای 
ــد. ــت می کردن ــجویان صحب دانش

ــرای حضــور دو ســاعته ی  رویــداد آشــنایی هرچنــد قــدم کوچکــی ب
دانشــجویان در دانشــگاه بــود امــا حقیقتــا بازخوردهــای بســیار 
ــگاه و  ــور در دانش ــا حض ــان اساس ــت. آن ــجویان داش ــی از دانش مثبت
ــه صــورت  ــا آن موقــع فقــط ب دیــدن همکاســی های خــود را کــه ت
مجــازی می شــناختند، مغتنــم شــمردند و حتــی برخــی از شهرســتان 
ــداد حضــوری در  ــرای ســه ســاعت روی بلیــط یــک روزه گرفتنــد و ب

ــران حاضــر شــدند. دانشــگاه ته
امیــد اســت کــه در تــرم آتــی دانشــگاه حتــی اگــر بنــای حضــوری 
ــوری را  ــد روزه ی حض ــای چن ــا و رویداده ــدارد، محفل ه ــدن را ن ش
بــه اقتضــای هــر رشــته جــدی بگیــرد و فرصــت اســتفاده از امکانــات 

دانشــگاه را از دانشــجویان دریــغ نکنــد.

همــه چیــز بــه ســرعت در حــال انجــام بــود. 
ــرای  ــت ب ــه کاری می توانس ــران چ ــگاه ته ــات دانش ــکدۀ ادبی دانش

ــد؟  ــام بده ــت  انج ــه روای این گون
پرســیدیم و پرســیدند، فکــر کردیــم و فکــر کردنــد... فکرهــای زیــادی 

از ایــن تبــادل بــه ســرمان آمــد و آخــر ســر رســید بــه:
»برگزاری جشنواره ای دانشجویی«

بــرای مــن کــه تــا بــه آن زمــان ذهنــم را درگیــر هیــچ جشــنواره  ای 
ــولً  ــن! اص ــه دور از ذه ــب و البت ــود عجی ــی ب ــودم، حرکت ــرده ب نک
وقتــی صحبــت از دانشــجو می شــود یعنــی کارهــای زیــادی در دنیــا 
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هســتند کــه هنــوز بــه تجربــه  اش در نیامــده! 
و دانشجو در مسیر کسب این تجارب است.

رفتــه رفتــه برایــش طرحــی نوشــتیم بــا همــان اطاعــات دانشــجویی! 
ــه  ــود ک ــده آور ب ــی خن ــم، خیل ــاره می کردی ــته را نظ ــا گذش بعده
چگونــه از هیچــی بــه نوشــتن و اجــرای اساســنامة پرداختیــم؟ و بــا 
چــه جرأتــی حتــی؟ وقتــی ایــن همــه افــراد صاحب نظــر می گفتنــد 
کــه بــه جایــی نمی رســد و نمی شــود و هزینه زاســت و شــما توانــش 
ــت! ــًا درس ــه کام ــا ن ــه؛ ام ــای واقع بینان ــن حرف ه ــد و از ای را نداری

ــی  ــه مکتــوب شــدن کــرد؛ امــا هنــوز کل آن طــرح ذهنــی شــروع ب
حــرف بــرای گفتــن داشــت کــه در آن نبــود. پیشــنهاد داور، اهــداف، 
تعییــن مخاطــب، تعییــن موضــوع و تعییــن یــک اســمی کــه هویــت 

کارمــان را بــه مخاطبیــن برســاند: »روایــت حضــور«
روایت حضور »مردمی« در جهاد مبارزه با کرونا.

وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه آن نــگاه کــردم، فکــِر این کــه خــوش بــه 
حــال ســازمانی کــه ایــن طــرح بــه دســتش برســد و بتوانــد ســریع 
ــود کــه  ــه دردش بخــورد اولیــن چیــزی ب اقــدام کنــد و طــرح مــا ب

ذهنــم را بــه خــودش مشــغول کــرد. 
ــش  ــرای اجــرا کردن ــم ب ــان بخواهی فکــرش را هــم نمی کــردم خودم

قدمــی برداریــم! 
ــزار  ــازمان های برگ ــارب س ــنیدن تج ــه ش ــت ب ــی گذش ــد ماه چن
ــه  ــه ب ــی ک ــر جای ــری و ه ــوزه هن ــار، ح ــنواره... عم ــدۀ جش کنن

می رســید.  ذهنمــان 
وقتــی کاری را تجربــه نکــردی می توانــی بــا شــنیدن تجربــة دیگــران 
کمــی خــودت را از حــس ندانســتن رهــا کنــی. همیــن کار را کردیــم.

ــر  ــش در نظ ــی برای ــاختار اجرای ــنامه، س ــد اساس ــرح آرام آرام ش ط
ــدیم.  ــک می ش ــدنش نزدی ــرا ش ــان اج ــه زم ــاً ب ــم و نهایت گرفتی

»همچنــان  کــه شــهید آوینــی بــا آن بیــان شــیرین و زیبــا و اثرگــذاِر 
خــودش توانســت جزئّیــات جبهــه را بــرای مــا روایــت و آن را مانــدگار 
بکنــد، کاش کســانی بتواننــد هــم در گفتــار و هــم در نوشــتار و هــم 
ــن کار را  ــری، ای ــای هن ــا و پدیده ه ــری و نمایش ه ــای هن در کاره

بکننــد.«
ابتــدای طــرح، چهــار بخــش )شــعر، داســتان کوتــاه، روایــت، 
فیلمنامــه( در نظــر گرفتــه شــد کــه همــه در زمینــة ادبــی بودنــد، بــا 
ــا بچه هــای دانشــکدۀ هنــر، متوجــه  ــدن ایــن بنــد و صحبــت ب خوان
شــدیم ادبیــات بــدون هنــر و هنــر بــدون ادبیــات یــک چیــزی کــم 

ــت.  ــل نیس دارد و کام
ــام وارد  ــتیاق تم ــا اش ــم ب ــر ه ــکدۀ هن ــای دانش ــه رفق ــد ک ــن ش ای

ــنواره! ــرای جش ــدند ب ــی ش ــب کمک ــدند و عج ــدان ش می
چنــد مــاه دیگــر بــه بررســی تمــام جوانــب مثــل تخمیــن هزینه هــا 
ــک  ــه ی ــت و ب ــور و... گذش ــر کش ــرو از سراس ــذب نی ــوان ج و فراخ

ســال رســید!
ــداوم  ــداوم ت ــک ســال م ــه ی ــم کار دانشــجویی ک ــش را بگوی حقیقت
پیــدا کنــد و همــة اعضــا بــاز دنبــال پیگیریــش باشــند را کــم دیــده 
بــودم، بعدهــا بــه دوســال کــه رســید بیشــتر برایــم جالــب شــد! امــا 
ــه  ــال ب ــردم و امس ــم نمی ک ــرش را ه ــر فک ــال را دیگ ــه س ــاً س واقع
ســال ســوم خــود می رســد و هنــوز کلــی کاِر مانــده روی زمیــن کــه 

بایــد انجــام داد.
ســال دوم کار جشــنواره، کادر جشــنواره شــکل گرفــت و همــه چیــز 

آمــادۀ حرکــت بــود. البتــه بمانــد بــه چــه زحمتــی و خــون دلــی.
امــا از آن جــا کــه »إَِنّ َمــَع الُْعْســِر یُْســًرا« نتیجــة خوبــی داد و همــه 

تــا جــای ممکــن بــا تمــام وجــود پــای کار آمدنــد؛ از مــادری کــه تازه 
اولیــن تجربــة مــادر شــدنش بــود و تــا آخریــن لحظــات جشــنواره در 
کنــار مــا بــود و مــا هــم کنــار او و حضــورش در اختتامیــه بــه همــراه 
ــا دانشــجویی  ــز شــد، ت ــا خاطره انگی ــرای همــة م ــش ب ثمــرۀ زندگی
کــه از تــِه تــِه خراســان رضــوی تمــاس گرفتــه بــود بــرای کمــک و 

همراهــی!
و در نهایــت داوران عزیــز جشــنواره وارد کار شــدند و چــه ورود 
ــه ای . ای کاش  ــن هزین ــت کوچکتری ــدون دریاف ــاً ب ــوزانه و بعض دلس
ــات داوری  ــرکت در جلس ــت و ش ــه مصاحب ــرد ک ــف ک ــد وص می ش
ــه مــا اطاعــات  ــار، ب ــاه و پرب ــة کوت چقــدر مثــل خوانــدن یــک مقال
اضافــه می کــرد. بحــث کــردن بیــن اســاتید راجــع بــه آثــار و انتخــاب 
و آوردن دلیــل انتخــاب بــرای مایــی کــه تــا قبــل جشــنواره تعریــف 
ــی  ــتیم خیل ــور و... نداش ــی کاریکات ــا حت ــازی ی ــتی از تصویرس درس

ــده. ــود و آموزن شــیرین ب
ــا تمــام این هایــی کــه گفتیــم، جشــنواره بعــد از گذشــت  بالخــره ب
یــک ســال و خــرده ای در نـُـه بخــش شــعر، داســتان کوتــاه، روایــت و 
فیلمنامــه در زمینــة ادبــی و مســتندروایی، کاریکاتــور، پوســتر، عکــس 
و تصویرســازی در زمینــة هنــری؛ در مهــر مــاه ســال 1400 شــروع 
ــا را  ــان از کار، م ــتقبال بی نظرش ــا اس ــدگان ب ــرکت کنن ــد و ش ش

شــگفت زده کردنــد.
همــة  در  آمــارش  می گفتنــد  کــه  دانشــجویی  جشــنواره های 
بخش هــا بــه بیــش از دویســت اثــر نمی رســد، ایــن بــار هــزار اثــر را 

ــب. ــا را متعج ــرد و خیلی ه ــم رد ک ه
جشــنواره توانســته بــود بــا شبکه ســازی درســت و تشــکیاتی، 
اســتان های دیگــر کشــور را هــم درگیــر ایــن رویــداد بکنــد تــا خیلــی 
ــن  ــردن کار در ای ــر ک ــغ و منتش ــا تبلی ــم ب ــر ه ــتان های دیگ از اس
رویــداد شــرکت کننــد یــا حداقــل هــر چــه در تــوان داشــتند بگذارنــد. 
ــد از  ــه بع ــد ک ــزار ش ــف برگ ــات مختل ــا مؤسس ــددی ب ــات متع جلس
ــام نشــود؟  ــده، تم ــام برگزی ــه اع ــم جشــنواره ب ــه، چــه کنی اختتامی
قــرار بــر ایــن شــد کــه بــا حمایــت از  آثــار و صاحبــان آثــار آن هــا را 
بــه »باشــگاه مهــارت راویــان« جشــنواره هدایــت کنیــم، کــه از آن جــا 
بتواننــد هــم مهــارت خودشــان و هــم کیفیــت آثارشــان را بالتــر ببرنــد 
تــا در موقعیت هــای مشــابه بتواننــد روایــت مؤثــر و البتــه درســتی از 

یــک رویــداد داشــته باشــند و بــه ثبتــش در تاریــخ کمــک کننــد. 
ناگفته هــای ایــن متــن شــاید بیشــتر از گفته هایــش باشــد، چراکــه دو 
ســال و خــرده ای کار و زحمــت را نمی تــوان در چنــد کلمــه گنجانــد و 
اصــوًل کلمــات تــوان پرداختــش را ندارنــد و خواننــده تــوان خواندنــش 

را.
ــوب  ــد، خ ــجو باش ــن دانش ــن مت ــب ای ــر مخاط ــر، اگ ــخن آخ ــا س ام
ــه  ــبت ب ــراد نس ــازمان ها و اف ــی از س ــگاه بعض ــدر ن ــه چق ــد ک می دان

ــنگ انداز! ــت و س ــاوت اس ــجویی متف کار دانش
ــه انگیزی  ــات وسوس ــی رود جم ــادم نم ــم ی ــم بگوی ــی می توان حت
ــنوارۀ  ــه جش ــه چ ــد! ک ــرک کار می کن ــه ت ــک ب ــه آدم را تحری ک

بی مــزه ای! و بــه جایــی نمی رســد و...
ــم  ــوب می دان ــا خ ــه؛ ام ــا ن ــید ی ــر رس ــای مدنظ ــه ج ــم ب نمی دان
خیلــی بیــش از حــد چیــزی شــد کــه انتظــارش را داشــتند و 
ــا... ــا و دوندگی ه ــام تاش ه ــا تم ــتن ها، ب ــام ندانس ــا تم ــتیم! ب داش

در آخــر رســیدیم بــه آن چــه می خواســتیم. این بــار بــدون ندانســتن، 
بــدون کــم تجربگــی و بــا اشــک شــوق چشــم های بــه هــدف رســیده.

باشد که مورد رضایش باشد...
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کارشناسی مکانیک علیرضا شاه جالل الدین

یادداشـــت

فراز و نشیب شورای عالی انقالب فرهنگی

ــه ای  ــی ره در نام ــام خمین ــه ام ــود ک ــاه ســال 59 ب ــن م در اواخــر فروردی
11 بنــدی فرمــان پاکســازی دانشــگاه هــای کشــور را از عناصــر ضدانقــاب و 
وابســته بــه شــرق و غــرب را دادنــد کــه در ادامــه ی ان دو ســال دانشــگاه های 
کشــور در ســال هــای 59 تــا 63 بســته بودنــد و بازبینــی هایــی انجــام شــد.

ســال 13۷5 نیــز حکــم ســومی توســط ایــت اهلل خامنــه ای رهبــر وقــت 
انقــاب بــه ایــن شــورا ارســال مــی شــود و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
بــه ایــن وســیله وارد حیــات دیگــری از تشــکیات خــود می شــود کــه بنابر 
ان وظیفــه مدیریــت و سیاســت گــذاری عرصــه هــای مختلــف فرهنگــی در 

جامعــه بــر عهــده ایــن شــورا قــرار داده مــی شــود.
از ان ســال بیســت و پنــج ســال گذشــته اســت و جمهوری اســامی ایــران در 
برهــه هــای مختلفــی کــه درگیــر مســائل، جریانــات و دیــدگاه هــای متفاوت 
ــگ  ــه ی فرهن ــی در صحن ــت پویای ــفانه مدیری ــوده اســت متاس ــی ب فرهنگ
عمومــی و جامعــه را از ایــن شــورا شــاهد نبوده ایــم. در صورتــی کــه در ســال 
هــای متمــادی، در تعییــن اعضــای جدیــد شــورا رهبــر معظــم انقــاب نکات 
مختلفــی ناظــر بــه تحــول و کارآمد کــردن در ســاختار ایــن شــورا و دبیرخانه 

آن را متذکرشــده بودنــد امــا توجهــه کافــی بــه آن نشــده اســت.
ــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم قرارگاهــی متشــکل از دبیــر شــورای  ب
عالــی انقــاب فرهنگــی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و رئیس کمیســیون 
فرهنــگ قــوه مقننــه و رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی تشــکیل مــی 
شــود کــه طراحــی ای بــرای بازســازی و معمــاری شــرایط فرهنگــی کشــور 
ــش  ــازمان دهی و نق ــت، س ــوه مدیری ــا، نح ــاختارها، نهاده ــکل از س متش

افرینــی همــه بازیگــران فرهنگــی کشــور ارائــه بدهــد.
اینکــه بــا وجــود ســاختار هــا و نهادهــای متکثــر فرهنگــی بــاز توســط رهبر 
ــه تشــکیل چنیــن شــورایی در ســطح  معظــم انقــاب احســاس نیــازی ب
کشــور بــرای رســیدگی و مدیریــت آن مــی شــود ســوال مهمــی ایجــاد می 
کنــد کــه چــرا بــا وجــود شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه ایــن مــوارد 
نیــز جــزو وظایــف آن اســت همچیــن قرارگاهــی بایــد خــارج از ســاختار آن 

ــکیل بشود؟ تش
در دوره اخیــر کــه اعضــای جدیــد ایــن شــورا مصــوب شــدند دســتوری 
ــول در  ــر تح ــی ب ــد مبن ــا داده ش ــه انه ــان ب ــراه حکمش ــه هم ــز ب نی

سیاســت  و  مدیریــت  نحــوه  و  ســاختارها 
گــذاری هــای ایــن نهــاد متناســب بــا وظایفــی 
کــه دارد. بــا گذشــت یــک مــاه و نیــم از ایــن 
ــران  ــگاه ته ــجویی دانش ــیج دانش ــاله بس مس
ایــن مســاله را متوجــه شــد و بــا توجــه 
بــه محدودیت هــا و ممانعتــی کــه شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی از اطــاع رســانی 
ــل  ــه عم ــان ب ــرح تحولش ــای ط پیش نویس ه
ــخه 14ام آن  ــه نس ــی ب ــد دسترس ــی آوردن م
پیــدا کــرد و بعــد از بررســی آن شــاهد عــدم 
تغییــر رویــه جــدی ای در آن نســبت بــه آنچــه 
تاکنــون شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 

ــدیم. ــود نش ــه ب ــاس آن جلورفت براس
ــورد از  ــد م ــه شــد چن ــال گفت ــه ب ــواردی ک ــه م ــا توجــه ب ــن ب همچنی

ــم. ــی کنی ــان م ــار بی ــه اختص ــرادات آن را ب ای
ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــه خوب ــتگاه ها ب ــن دس ــاماندهی ای ــوز س 1.هن
ــرد  ــدون کارک ــه ب ــوند ک ــده می ش ــی ای دی ــای فرهنگ ــتگاه  ه و دس
خــاص و عملکــرد مناســب، نقشــی در ارتقــا فرهنــگ عمومــی کشــور 

ایفــا نمی کننــد و یتیــم افتاده انــد.
2.ظرفیت هــای مردمــی و حلقه هــای میانــی بســیاری در عرصه هــای 
علمــی و فرهنگــی کشــور فعال انــد کــه شــورای عالــی انقــاب 
ــم  ــام معظ ــدات مق ــم تأکی ــود، علیرغ ــول خ ــرح تح ــی در ط فرهنگ
ــتر از  ــه بیش ــتفادۀ هرچ ــازی و اس ــرای فعال س ــری ب ــری، تدبی رهب

ــت. ــته اس ــا نداش ــن ظرفیت ه ای
ــداف و  ــر اه ــبرد بهت ــرای پیش ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال 3.ش
انجــام وظایــف خــود بــه ایجــاد ســازوکاری نیــاز دارد کــه در آن  عاوه 
بــر سیاســت گذاری ها و ابــاغ و اقنــاع مصوبــات خــود، اجــرای آن را 

تــا مرحلــة عملیــات راهبــری کنــد و خــود را پاســخگو بدانــد.
ــی،  ــی تحول ــامل نگاه ــت ش ــده اس ــته ش ــه نوش ــی ک 4.پیش نویس
جامــع و قابــل فهــم و پذیــرش نیســت و صرفــا بــرای آنکــه بتوانــد بــا 
تحّکــم و الــزام، دســتورات و اســناد مصــوب خــود را بــه اجــرا گــذارد 
تنظیــم شــده و بــه هدایــت و راهبــری اجــرای طــرح هــای تحــول در 

همــه عرصــه هــای کشــور فکــری نشــده  اســت.
ایــن مــوارد تنهــا چهــار مــورد از هشــت مــوردی اســت کــه مدنظــر 
ــی  ــه شــورای عال بســیج دانشــجویی دانشــگاه تهــران قرارگرفــت و ب
انقــاب فرهنگــی ارســال شــد و پیگیــری هایــی مضافــا انجــام شــد 

ــد. ــه توجــه بیشــتری دارن کــه مــواردی کــه نیــاز ب
جالــب اســت کــه شــورا بــه جــای اســتقبال و شــنیدن انتقادهــا مهــر 
محرمانــه بــر روی دو پیــش نویــس بعــدی زده انــد و از انتشــار آنهــا 

ممانعــت بیشــتری بــه عمــل آورده انــد!!!
ــگاه و  ــای ن ــاح و ارتق ــا اص ــران ت ــگاه ته ــجویی دانش ــیج دانش بس
توانمنــدی هــای ایــن شــورا وظیفــه خــود مــی دانــد کــه پیگیــر ایــن 

ــه نتیجــه مدنظــر باشــد. ــا رســیدن ب مــوارد ت
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