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صفحه 7

هفته تپه ملتهب
صفحه 8

نوشــتار پیــش رو بــه دنبــال دغدغــه ذهنی فعالــی دانشــجویی پدید 
ــد در  ــی چن ــذران ایام ــس از گ ــه پ ــجویی ک ــت؛ دانش ــده اس آم
فضــای پرالتهــاب فعالیت هــای دانشــجویی، بــا تردیــد نســبت بــه 
راه طی شــده، بــا پرسشــی اساســی مواجــه شــده اســت. یــک فعــال 
دانشــجویی، در فضــای کنونــی کشــور چــه بایــد بکنــد؟ در واقــع 
بــا توجــه بــه مشــکالت بســیار و بحران هایــی کــه کشــور درگیــر 
آن اســت، یــک فعــال دانشــجویی بایــد چــه نقشــی را ایفــا کنــد و 
اساســا وظیفــه او چیســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال می تــوان 
بــه اشــکال مختلفــی بــه بحــث ورود کــرد امــا می کوشــم تا پاســخ 
خــود را در چارچــوب ایــده ای ذیــل عنــوان »مســئله تقصیــر« بــا 

خواننــدگان محتــرم بــه اشــتراک بگــذارم.
»کارل یاســپرس« یکــی از نخســتین اندیشــمندانی اســت کــه پــس 
ــتان  ــدود زمس ــی دوم - در ح ــگ جهان ــاِن جن ــای آلم از ویرانی ه
ــه  اســت. او در  ــر ســخن گفت 1946- در خصــوص مســئله تقصی
ــه  ــان، ب ــری آلم ــت فک ــاب وضعی ــخنرانی هایی در ب ــله س سلس
مســئله تقصیــر پرداخــت تــا آلمانی هــا را بــه پذیــرش مســئولیت 
ــه های آن و  ــف ریش ــته، کش ــوع پیوس ــه وق ــه ب ــال فاجع در قب
فهــم وضعیــت فعلــی آلمــان در جهــان ترغیــب کنــد. امــا بــرای 
ــه پیــش از سلســله  ــد کمــی ب ــده یاســپرس، بای ــی ای فهــم چرای
ســخنرانی های او در خصــوص مســئله تقصیــر بازگشــت. در اوایــل 
ــری  ــچ متفک ــم را هی ــت ناسیونال-سوسیالیس ــه 1930، وضعی ده
ــه  ــام ن ــا تهدیدکننــده تلقــی نمی کــرد. در آن ای چنــدان جــدی ی
اندیشــمندی درصــدد تحلیــل شــرایط سیاســی جامعــه بــود و نــه 
ــوب،  ــی مطل ــه جهت ــت سیاســی ب ــر وضعی ــرای تغیی متفکــری ب
نســخه ای تجویــز می کــرد. متفکریــن در ایــن دوره، بحران سیاســی 
ــتند و  ــر می دانس ــی مهم ت ــران فرهنگ ــه از بح ــک جنب ــا ی را تنه
تنهــا راه حــل را نیــز در تغییــر و اصــالح فرهنگــی و نــه تغییــر و 
اصــالح سیاســی جســت وجو می کردنــد. راه حــل تغییــر فرهنگــی 
نیــز در توســل بــه پرســش هایی فلســفی کــه بــه مــدد آن بتــوان 
ــی  ــه تحلیل ــن روی ــد. ای ــه می ش ــید، خالص ــی رس ــه خودِ حقیق ب
ــت  ــد وضعی ــی تأیی ــه نوع ــی، ب ــرایط سیاس ــمندان از ش اندیش
سیاســی موجــود بــود چــرا کــه رویه هــای سیاســی را بــه حاشــیه 
ــه ســاختارهای فرهنگــی  ــا معطــوف ب ــد و توجــه اش صرف می ران
ــی  ــا بی توجه ــی ی ــی ناآگاه ــه معن ــز ب ــی ج ــن وضعیت ــود. چنی ب
سیاســی اندیشــمندان آلمانــی در دهــه 1930 از آن چــه بــر جامعه 
آلمــان می رفــت، نبــود. یاســپرس نیــز از رویکــرد غالــب حاکــم 
بــر اندیشــمندان آلمانــی ایــن دوران مســتثنی نبــود و تنهــا زمانــی 
بــه عمــق فاجعــه پــی بــرد کــه تیــر نازی هــا بــه او نیــز اصابــت 
کــرد. یاســپرس در ســال 1933 از فعالیــت در امــور اداری دانشــگاه 
منــع شــد و در ســال 1937 پیــش از موعــد بازنشســته شــد. او در 
ســال 1943 نیــز از چــاپ هر گونــه کتــاب یــا فعالیــت مطبوعاتــی 
منــع شــد و هم چنیــن بــه دلیــل آن کــه همســری یهودی داشــت، 
نــام او و همســرش در لیســت کســانی قــرار گرفــت کــه بایــد بــه 
ــم  ــا در حک ــه این ه ــدند. هم ــتاده می ش ــاری فرس اردوگاه کار اجب
تلنگــری بــرای یاســپرس بــود کــه سیاســت نــه تنهــا از فرهنــگ 
بلکــه از هیچ یــک از حوزه هــای زندگــی بشــری منفــک نیســت و 
هیــچ انســانی گریزی از سیاســت نــدارد. یاســپرس در تمــام دوران 
ســلطه نازی هــا بــر آلمــان، اگرچــه مخالــف آنــان بــود امــا هرگــز 
به طــور آشــکار و صریــح علیــه آنــان موضــع نگرفــت. در ایــن ایام 
اگرچــه یاســپرس تنهــا عاجزانــه نظاره گــر شــرایط بــود و تنهــا در 
دل آرزوی محــو نازیســم از صحنــه روزگار را می کــرد، امــا زمــان 
مناســبی بــود تــا بــه ایــن بیاندیشــد کــه فاجعــه  پــس از آلمــاِن 
نــازی، چگونــه تکوین یافتــه و تمامــی شــهروندان آلمانــی را  بلعیده 
اســت. ایــده مســئله تقصیــر ثمره همیــن ایــام گوشه نشــینی و تفکر 
بــود. یاســپرس خــود و ســایر شــهروندان آلمانــی را با این پرســش 
بــه چالــش کشــید کــه در وضعیــت آشــفته آلمــان، هرکــدام چــه 
ــت  ــی از وضعی ــپرس، رهای ــده یاس ــه عقی ــته اند؟ ب ــی داش نقش
اســفناِک آلمــاِن پــس از جنــگ، جــز از نــو ســاختن هویــت جمعی 
ــه وضعیــت موجــود میســر نبوده اســت  ــی و منصفان ــد حقیق و نق
ــک  ــوی تک ت ــد از س ــتین گام، بای ــه آن در نخس ــل ب ــرای نی و ب
ــی  ــپرس از نوع ــع یاس ــود. در واق ــه ش ــر پذیرفت ــا، تقصی آلمانی ه
تقصیــِر سیاســِی جمعــی ســخن می گویــد کــه تک تــک افــراد را 
مــورد قضــاوت و داوری قــرار می دهــد چــرا کــه همــه شــهروندان 
ــد  ــه ســبب سیاســت های نادرســِت آن مقصران یــک حکومــت ب
ــت و  ــای حمای ــه معن ــت ها ب ــل سیاس ــن قبی ــی از ای و چشم پوش

اغمــاض در برابــر آن بــه معنــای تأییدشــان اســت.
ــاد ســال پیــش در  ــه هفت ــب ب ــر« یاســپرس، قری »مســئله تقصی
زمانــه ای بــه غایــت متفــاوت بــا دورانــی کــه مــا آن را می خوانیــم 

علی قدیری
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من متهم می کنم! خود و یاران دبستانی ام را!
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مــن متهــم می کنم!

خود و یاران دبستانی ام را!



استیضاح وزیر ورزش منتفی و استیضاح وزیر کشور تقدیم هیأت رئیسه شد

ــا ایســنا اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ســه اســتیضاح در  ــأت رئیســه مجلــس، در گفت وگــو ب ــی اصغــر یوســف نژاد، عضــو هی عل
دســتور کار مجلــس اســت کــه جدیدتریــن آن اســتیضاح وزیــر کشــور بــوده کــه تقدیــم هیــأت رئیســه شــد و هیــأت رئیســه آن را 

بــه کمیســیون شــوراها ارجــاع داد.
وی افــزود: اســتیضاح دیگــر مربــوط بــه وزیــر کشــاورزی بــا ۲1 امضاء اســت کــه هیــأت رئیســه آن را به کمیســیون کشــاورزی ارجاع 

کــرده اســت. هم چنیــن اســتیضاح وزیــر امــور خارجــه نیــز در دســتور کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی اســت.
ایــن عضــو هیــأت رئیســه مجلــس در پایــان گفــت کــه اســتیضاح وزیــر ورزش و جوانــان نیــز بــه دلیــل پــس گرفتــن امضــای برخــی 

از متقاضیــان از نصــاب افتــاد و عمــال از دســتور کار خــارج شــد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و سوم / نیمه اول آذر 297 خبرنامه
»الحدیده«؛ پیروزی طالیی یا کلید صلح یمن؟

مجلس تبلور صدای مردم است

شــد؛ اقدامــی کــه بــا وجــود ادعــای دولــت عربســتان مبنــی 
ــر توانایــی تامیــن ســوخت جنگنده هــای ائتــالف، موجبــات  ب
کاهــش شــدت حمــالت هوایی بــه الحدیــده را فراهم ســاخت.

ــروش  ــز ف ــی نی ــای اروپای ــدام، دولت ه ــن اق ــر ای ــزون ب اف
ــورهای  ــاخته اند. کش ــف س ــتان را متوق ــه عربس ــالح ب س
ــه  ــالح ب ــروش س ــارک از ف ــد و دانم ــد، فنالن ــان، هلن آلم
کشــورهای عضــو ائتــالف عربــی خــودداری کرده انــد. 
ــا  ــتان، تنه ــی عربس ــی ادوات نظام ــرکای اروپای ــان ش در می
فرانســه هم چنــان بــر فــروش ســالح مصمــم اســت. هرچنــد 
کــه نظرســنجی ها حاکــی از نارضایتــی 75 درصــدی مــردم 
ــزه  ــت مکــرون اســت و کاخ الی ــر دول ــدام اخی فرانســه از اق
نیــز در بیانیــه ای به شــدت از محمــد بن ســلمان انتقــاد 
ــه عربســتان،  ــروش ســالح ب ــم ف ــوج تحری ــرده اســت. م ک
ــم  ــعودی ه ــت س ــلیحات دول ــنده تس ــن فروش ــه مهم تری ب
ــن  ــاه ژوئ ــر در م ــه پیش ت ــکا ک ــنای آمری ــت. س رسیده اس
ســال جــاری میــالدی بــا شکســت در بررســی علنــی فــروش 
ســالح بــه عربســتان روبــه رو شــده بــود، اکنــون بــا 67 رای 
مثبــت از هــر دو حــزب دموکــرات و جمهوری خــواه توانســت 
مجــوز بررســی طــرح مذکــور را اخــذ کنــد. در ایــن میــان 
ــد  ــت دونال ــی و اعــالم مخالف ــردان آمریکای ســخنان دولت م
ترامــپ، تاثیــری در آراء ســناتورها نداشــته اســت و بایســتی 

ــد. منتظــر تصمیــم نهایــی ســنا در ایــن خصــوص مان
پیش آمــدن ایــن شــرایط بــرای دولــت ریــاض افــت میــزان 

نفــع اربــاب قــدرت و ســاختار قــدرت در اولویت قــرار می گیرد. 
ــع  ــل نف ــی در ذی ــت و اراده عموم ــه خواس ــزان ک ــر می ــه ه ب

قــدرت محــو شــود، ســاختار غیردموکراتیــک می شــود.
در سیســتم جمهــوری اســالمی، بــا پدیده قــدرت دوگانــه مواجه 
هســتیم. ایــن دوگانگی منشــاء قدرت، ســبب پیچیدگــی فرآیند 
ــه در  ــی ک ــی پیچیدگ ــت؛ نوع ــده اس ــدرت ش ــی ق جابه جای
مناســبات انتخابــات دموکراتیــک، قــدرت را بــا دشــواری تبلــور 
خواســت مردمــی مواجــه کــرده اســت. در ایــن ســاختار بــا دو 
واژه جمهوریــت و اســالمی بــودن روبــه رو هســتیم؛ یکی منشــاء 
مردمــی بــودن قــدرت و دیگــری نمــاد تبلــور اراده خداونــد در 
یک جامعه مســلمان اســت. بنــا بر توجیــه ایدئولوژیــک -که در 
مقدمــه قانــون اساســی کشــور هم قید شــده اســت- اســالمیت 
و جمهوریــت دو رکــن غیرقابــل تغییــر در سیســتم جمهــوری 
اســالمی اســت و اســالمیت مقــدم بــر جمهوریــت اســت؛ یعنی 
در صــورت تعــارض، اولویــت بــا اســالمیت نظــام اســت. ایــن 
اولویت بخشــی ســبب شــده اســت خواســت و اراده عمومــی بــا 

برگشــت بــه ســوئد اعــالم کرده اســت و نســبت بــه کنفرانس 
ــزار شــد- مســائل  ــه در شــهریور ســال جــاری برگ ــو -ک ژن
تامیــن آتش بــس و ارســال کمک هــای بشردوســتانه را مطــرح 
نکــرده اســت. هرچنــد کــه از آغاز جنــگ کنفرانس هــای صلح 
متعــددی برگــزار شــده اســت امــا هرکــدام بــه ســبب نقــض 
پیمــان ائتــالف ســعودی و شکشــتن آتش بــس، از رســیدن بــه 

ــد. ــح بازمانده ان ــراری صل ــی و برق فرجــام نهای
امــا به نحــوی شــرایط دور تــازه مذاکــرات صلــح نســبت بــه 
ــه  ــت ک ــتین بار اس ــت؛ نخس ــاوت اس ــین متف ــای پیش دوره ه
حوثی  هــا بــه آتش بــس و برقــراری صلــح، روی خــوش نشــان 
داده انــد. حوثی هــا در شــرایطی تحــت فشــار حمــالت ائتــالف 
دوام آورده انــد کــه رســما در شــرایط قحطــی بــه ســر می برنــد 
ــد. عربســتان و  ــوان مقاومــت ســه ســال گذشــته را ندارن و ت
ــگ  ــه جن ــرای ادام ــت مناســبی ب ــز وضعی ــی نی ــالف عرب ائت
ــی در  ــی و ناتوان ــر فشــار مضاعــف بین الملل ــد. عــالوه ب ندارن
تهیــه ادوات نظامــی، بــا مشــکل تامیــن هزینه هــای جنــگ نیز 
روبــه رو هســتند. اکنــون به نوعــی پــس از ناکامــی در تســخیر 
ــاک  ــل خ ــه داخ ــگ ب ــدن جن ــیده ش ــده و کش ــدر الحدی بن

امــارات و عربســتان، تمایلــی بــرای ادامــه جنــگ ندارنــد. 
بــا شــرایط فــوق بایــد در انتظــار برگــزاری کنفرانــس صلــح 
ــا  ــم. بایســتی مشــاهده کــرد کــه آی ــی بمانی ــد روز آت در چن
مذاکــرات صلــح می توانــد گــره کــور ایــن مشــکل بین المللــی 

را حــل کنــد؟

ــوان  ــا عن ــری ب ــت دیگ ــا محدودی ــان، ب توســط شــورای نگهب
شــورای عالــی نظــارت بــر مصوبــات مجلــس بــا سیاســت های 
کلــی نظــام -کــه در مجمــع تشــخیص مصلحــت قــرار دارد- 
مواجــه شــده اســت. مجمعــی کــه بــا کارویــژه مصلحت ســنجی 
ســاختار قــدرت بــرای جلوگیــری از بن بســت خواســت مجلس 
ــع و  ــه مان ــود ب ــت، خ ــده اس ــی ش ــان طراح ــورای نگهب و ش
محدودیتــی بــر مجلــس بــدل می شــود. ایــن رویکــرد بــه مثابه 
محدودیــت بــر ســاختارهای دموکراتیــک کشــور تلقی می شــود. 
ــد  ــردم بای ــت م ــی خواس ــکاس حقیق ــه انع ــس به مثاب مجل
ــک کشــور  ــی ی ــا و خواســت های عموم ــام طیف ه ــر تم بیانگ
باشــد حــال آن کــه بــا اعمــال محدودیــت بــر فرآینــد انتخــاب 
ــی از انعــکاس در  شــدن، بخش هــا و طیف هــای فکــری متفاوت
پارلمــان حــذف می شــوند و بــه تبــع آن مصوبــات، نظارت هــا 
و خواســت های مطرح شــده در مجلــس بــا توجــه بــه خواســت 
عمومــی صــورت نمی گیــرد. حــال بایــد توجــه داشــت کــه بــا 
ــذف  ــو و ح ــک س ــک از ی ــای ایدئولوژی ــش محدودیت ه کاه
نــگاه جناحــی و سیاســی از نهادهــای فیتلرینــگ، میــزان انتخاب 
نماینــدگان حقیقی را در سیســتم جمهوری اســالمی بسترســازی 
کــرد؛ چــرا کــه بایــد دانســت پارلمــان یا مجلــس تبلــور صدای 
ــچ گاه در  ــردم، صــدای خداســت. هی ــردم اســت. صــدای م م
جامعــه مســلمان، صــدای مــردم در تعــارض بــا صــدای خداوند 
قــرار نمی گیــرد؛ مگــر این کــه امــر دیــن از آن جامعــه از میــان 
بــرود. انتخــاب انســان مســلمان در فرآینــد هــر نــوع انتخاباتی، 
ــی دینــی خواهــد  ــه پیش فرض هــای دینــی، انتخاب ــا توجــه ب ب
بــود. تــالش بــرای ایجــاد محدودیت هــای مضاعف، در راســتای 
حمایــت از نهــاد دینــی و ایدئولوژیــک نظــام خوانــده نمی شــود 
بلکــه حمایــت از یــک جنــاح سیاســی در نهــاد قــدرت خواهــد 
بــود. سیســتم دموکرات بایــد اجازه انتخــاب آزاد را فراهم ســازد 
تــا چرخــه انتقــال قــدرت همــواره در سیســتم هایی چــون ایــران 

بــا دشــواری و چالــش روبــه رو نشــود.

مهدی طاهریان
کارشناسی اقتصاد ۹4

محمد عثمانی
دکتری اندیشه سیاسی ۹6

»نبــرد الحدیــده« کــه بــه عنــوان عملیــات پایانــی بــرای جنگ 
ــه رهبــری عربســتان آغــاز  ــی ب یمــن از ســوی ائتــالف عرب
ــرانجامی  ــی بی س ــر موضوع ــش از ه ــون بی ــود، اکن ــده ب ش
ــرای نشســتن  ــن را ب ــد و طرفی ــگ یمــن را نشــان می ده جن
پشــت میــز مذاکــرات صلــح مشــتاق تر ســاخته اســت. البتــه 
ــاد  ــیار زی ــات بس ــه و تلف ــرد بی وقف ــال نب ــه س ــس از س پ

ــود. ــه صلــح آن چنــان آســان نخواهــد ب رســیدن ب
بنــدر الحدیــده در حقیقــت شــاه راه تامیــن نیازهــای نیروهــای 
ــات  ــاز عملی ــش از آغ ــده و پی ــوب ش ــن محس ــی یم حوث
»پیــروزی طالیــی«، بیــش از 80 درصــد واردات و کمک هــای 
ــه  ــورت می گرفت ــور ص ــدر مذک ــق بن ــتانه از طری بشردوس
ــده و  ــدر الحدی ــتراتژیک بن ــت اس ــه اهمی ــه ب ــت. باتوج اس
ــه هزیمــت رفتــن نیروهــای حوثــی، انتظــار ائتــالف عربــی  ب
ــا  ــی و ب ــدک زمان ــه در ان ــود ک ــری عربســتان آن ب ــه رهب ب
حمایــت از نیروهــای وفــادار عبدربهــم الهــادی، رئیس جمهــور 
مســتعفی یمــن و آغــاز جنگ های شــهری ســقوط بنــدر دور از 

ــود. دســترس نخواهــد ب
ــق  ــدان مطاب ــگ چن ــادالت جن ــرد، مع ــاز نب ــس از آغ ــا پ ام
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــش نرف ــالف پی ــای ائت ــای نیروه پیش بینی ه
مقاومــت تــا پــای جــان نیروهــای یمنــی، حوثی هــا بــا حمــالت 
موشــکی و پهپــادی بــه مناطقــی از عربســتان و امــارات متحده 
نفت کش هــای  دادن  قــرار  هــدف  هم چنیــن  و  عربــی 
ــل  ــر از قب ــده را پیچیده ت ــرد الحدی ــت نب ــعودی، سرنوش س
ــگ و  ــرد جن ــن در پیش ب ــی طرفی ــر ناتوان ــالوه ب ــاخت. ع س
گــزارش ســازمان ها و نهادهــای حقــوق بشــری و بین المللــی از 
وقــوع فجایــع حقــوق بشــری در یمــن، قتــل جمــال خاشــقجی 
و چالش هــای حقــوق بشــری پیش آمــده پیرامــون عربســتان 

سرنوشــت جدیــدی را بــرای جنــگ یمــن رقــم زده اســت.
بــا انعــکاس گســترده ماجــرای قتــل روزنامه نگار عربســتانی در 
ترکیــه و بســط یافتــن بررســی عملکــرد حقــوق بشــری دولت 
عربســتان بــه جنــگ یمــن، فشــار بــرای جلوگیــری از جنــگ 
در یمــن و قطــع فروش ســالح بــه عربســتان در افــکار عمومی 
شــدت گرفــت. در همــان هفته هــای آغازیــن، با شــدت گرفتن 
تهدیــد ســناتورهای آمریکایــی بــرای لغــو سوخت رســانی بــه 
ائتــالف تحــت رهبــری ســعودی ها، نیــروی هوایــی عربســتان 
بــه طــور داوطلبانــه خواســتار توقــف سوخت رســانی آمریــکا 

امــروزه دموکراســی بهتریــن شــیوه اداره یــک حکومــت اســت. 
البتــه ایــن گــزاره ، مطلــق نیســت چــرا کــه از میــان روش هــای 
متفــاوت اداره یــک حکومــت، دموکراســی بهتــر از بقیــه بــوده  
اســت. بــر ایــن اســاس گرایــش افــکار عمومــی ملــل مختلف به 
دموکراســی رو بــه فزونی اســت. رویکرد هــای دموکراتیــک انواع 
متفاوتــی دارد؛ امــا مهم تریــن ویژگــی یــک ســاختار دموکراتیک، 
جابه جایــی قــدرت بــه صــورت مســالمت آمیز از طریــق 
انتخابــات اســت. مجلــس یکــی دیگــر از نمادهــای ســاختارهای 
ــه جایــی قــدرت از  ــر جاب دموکراتیــک اســت؛ یعنــی عــالوه ب
طریــق انتخابــات، پــژواک خواســت و اراده عمومــی توده هــا در 
ســاختار مجلــس نمایــان می شــود. مــردم از طریــق انتخابــات، 
ــران  ــن مدی ــد و ای ــر می گزینن ــور را ب ــی کش ــئولین اجرای مس
ــه فعالیــت  ــد در قالــب خواســت و اراده عمومــی ب ــی بای اجرای
بپردازنــد. انعــکاس خواســت عمومی یا افــکار عمومــی را باید در 
مجلــس مشــاهده کــرد. مــردم بــا انتخــاب نمایندگان، خواســت 
و اراده  خــود را بــرای محقــق شــدن بــه صــورت قانــون، ممکــن 
می کننــد. از ایــن منظــر ســنجش انعــکاس خواســت مــردم در 
ــی ســاختار از لحــاظ دموکــرات  ــرای ارزیاب مجلــس، محکــی ب
ــدگان  ــر باشــد، نماین ــات آزادانه ت ــه انتخاب ــودن اســت؛ هرچ ب
ــه هــر  ــر ب ــد. حــال اگ ــه مجلــس راه می یابن ــردم ب ــی م حقیق
عنــوان، فرآینــد انتخابــات پارلمانــی بــا فیلتــر یــا مانعــی رو به رو 
شــود، بــه همان میــزان بخش هایــی از خواســت و اراده عمومی را 
از انتخــاب نماینــدگان حقیقی خــود بازداشــته و درنتیجه مجلس 
پــژواک واقعــی خواســت مــردم نخواهــد بود. بــر این اســاس در 
ســاختارهای دموکراتیــک صــوری یــا شبه دموکراســی بــا پدیده 
ــن  ــه رو هســتیم. در ای ــه روب ــا وکیل الدول ــدرت ی ــدگان ق نماین
ســاختارها به جــای تقــدم خواســت و منافــع عمومی، خواســت و 

حمــالت بــه یمــن را در پــی داشته اســت، دولــت بریتانیــا نیــز 
ــس  ــاد آتش ب ــرای ایج ــه ای ب ــب قطع نام ــال تصوی ــه دنب ب
ــارات  ــه اظه ــا ب ــده اســت. بن ــه ای در الحدی دســت کم دوهفت
ــه ای از  ــا، مجموع ــور خارجــه بریتانی ــر ام ــت، وزی ــی هان جرم
عوامــل ازجمله خســتگی از جنــگ، قحطی و فاجعــه دیپلماتیک 
مربــوط بــه دســت داشــتن یــک گــروه از مقامــات ســعودی 
در قتــل جمــال خاشــقجی، خبرنــگار واشــنگتن پســت، ســبب 
شده اســت کــه عربســتان در جنــگ بــا حوثی هــا عقب نشــینی 
ــه  ــتانه ب ــانی بشردوس ــا کمک رس ــی ب ــن فضای ــد. در چنی کن
یمــن، می تــوان حوثی هــا را بــرای حضــور در کنفرانــس صلــح 

یمــن ترغیــب کــرد.
هرچنــد 14 روز از مطــرح شــدن پیش نویــس قطعنامــه 
ــان  ــل گذشــته و زم ــا در شــورای امنیــت ســازمان مل بریتانی
ــا در ســرعت  ــده ام ــن نگردی ــرای بررســی آن تعیی ــی ب دقیق
ــوده اســت.  ــر ب ــد برگــزاری کنفرانــس صلــح موث یافتــن رون
ــرای  ــان ب ــل آن ــه از تمای ــی -ک ــی الحوث ــد عل ــر محم پیش ت
ــه  کاهــش حمــالت موشــکی در صــورت کاهــش حمــالت ب
بنــدر الحدیــده حکایــت کــرده بــود- در توییتی خبــر از حضور 
ــح ســوئد  ــس صل ــرای شــرکت در کنفران ــی ب نیروهــای حوث
ــا  ــته ب ــاه گذش ــه دو م ــبت ب ــه نس ــوری ک ــت. حض داده اس

پیش شــرط های کم تــری همــراه اســت.
محمــد عبدالســالم این بــار پیش شــرط حضــور هیئــت 
حوثی هــا در کنفرانــس صلــح را تامیــن امنیــت رفــت  و  

معیــار اســالمی بــودن یــا نبــودن ســنجیده شــود. هم چنیــن از 
ایــن ره یافــت، محدودیت هایــی بــر فرآینــد انتخابــات عمومــی 
اعمــال می شــود. ایــن محدودیــت در دو ســطح توســط فیلتــر 
ــد  ــر فرآین ــطح اول ب ــود؛ در س ــام می ش ــان انج ــورای نگهب ش
انتخــاب نماینــدگان و در ســطح دوم بــر مصوبــات نماینــدگان 
صــورت می گیــرد. تعهــد و تقیــد بــه اســالم شــرط اساســی و 
بایســته انتخاب شــوندگان خواهــد بــود. ایــن امــر نشــان دهنده 
قــدرت ایدئولوژیــک بــاالی نظــام دارد. در ادامه شــورای نگهبان 
تمامــی مصوبــات مجلــس را -کــه بایــد طبــق خواســت و اراده 
مــردم در مجلــس تصویــب شــود- بــا دو معیــار عــدم مغایرت 

یــا تضــاد بــا اســالم و قانــون اساســی می ســنجد.
ایــن ســطح از محدودســازی باعث عــدم کارایــی حقیقی مجلس 
در انعــکاس افــکار عمومــی و نمایندگــی مــردم شــده اســت. هر 
ــان  ــه هم ــود، ب ــت ش ــدرت تقوی ــک ق ــد ایدئولوژی ــدازه بع ان
میــزان بــا کاهــش نمایندگــی افــکار عمومــی روبــه رو می شــویم. 
ــی  ــه طــور مثــال مجلــس امــروزه علی رغــم فیلترهــای قانون ب



درخشش و افتخارآفرینی انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جشنواره ملی حرکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه فردوســی مشــهد؛ یازدهمین جشــنواره ملــی حرکت، بــا تقدیــر از برگزیــدگان در بخش هــای انجمن های 
علمــی برتــر، دانشــگاه های برتــر در حــوزه علمکــرد انجمن هــای علمــی، اتحادیه هــای انجمن هــای علمــی و بخــش بین الملــل، بــه کار خــود 
پایــان داد. مراســم اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره ملــی آثــار و دســتاوردهای علمــی دانشــجویی )حرکــت( بــا حضــور دکتــر غفــاری، معــاون 

فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و جمعــی از مســئوالن در دانشــگاه اصفهــان برگزار شــد.
در این جشنواره، انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب 13 عنوان برتر و شایسته تقدیر شدند.
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علم در اجتماِع بدون جامعه علمی

دروغ و هیاهو برای »هیچ«
حواشی حضور آخوندی در مشهد

خــاص هم چــون شــیمی -کــه پیش زمینــه ای بــرای آن فراهــم 
شــده اســت- صــورت نگرفتــه اســت. وی گفــت: »مــا در ایــران 
اجتمــاع علمی نداریم و اشــتباهات بســیاری را مرتکب می شــویم؛ 
زیــرا خــود را بــا کشــورهایی مقایســه می کنیــم کــه دارای اجتماع 
علمی انــد یــا بــه کشــورهایی کــه اجتمــاع علمــی دارنــد هم چون 
ــر  ــا درحال حاض ــد ام ــوئیس متصل ان ــش و س ــنگاپور، اتری س
کشــور ایــران هیــچ یــک از شــرایط مــورد نیــاز را نــدارد. لــذا نــه 
خودمــان اجتمــاع علمــی داریــم و نــه بــا کشــوری کــه اجتمــاع 
علمــی دارد ارتبــاط داریــم«. او ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه 
ــران هــم امــکان سیاســت گذاری  ــا شــرایط موجــود در ای ــا ب آی
علمــی وجــود دارد؟ دکتــر منصــوری ادامــه داد کــه می توانیــم 
از واژه انتقــال اســتفاده کنیــم زیــرا مــا دانــش را انتقــال می دهیــم. 
هم چنیــن خاطــر نشــان کــرد: »حــدودا یــک ســال قبــل در یــک 
برنامــه  رادیویــی دعــوت شــدم و از مــن انتظــار انتقــاد از موضوع 
خریــد مقــاالت و پایان نامه هــای دانشــگاهی را داشــتند. امــا بــه 
آنــان گفتــم چــه مــورد خاصــی وجــود دارد وقتــی هــم دانشــجو 
بــر عــدم تــالش و هــم خانــواده بابــت پــول پرداختــی رضایــت 
ــد و  ــد می کن ــده را تأیی ــه بررسی نش ــتاد پایان نام ــم اس دارد، ه
هــم رئیــس دانشــگاه از افزایــش آمــار دانشــجویان دانش آموخته 
ــری  ــراد دســت اندرکار ام ــام اف ــرگاه تم ــس ه ــت دارد. پ رضای
موافــق باشــند، نمی تــوان بــه چنیــن مضمونــی نقــد وارد کــرد و 
مــا هرگــز نمی توانیــم ایــن اتفــاق را در جامعــه ای مثــل آلمــان 
و آمریــکا تصــور کنیــم«. وی در ادامــه گفــت: »در ایــران هرســاله 
یــک میلیــون دانشــجو بــا مــدرک کارشناســی، ســیصدهزار بــا 
ــری  ــی هزار دانشــجو دوره دکت ــد و س ــی ارش ــدرک کارشناس م
دانش آموختــه می شــوند«. هم چنیــن خاطرنشــان کــرد کــه آیــا 
بــرای همــه ایــن فارغ التحصیــالن اشــتغال وجــود دارد؟ در تمــام 
دوره هــای دانش آموختــگان، تنهــا شــاید ده درصــد افــراد جــذب 
ــازار کار شــوند و نــود درصــد دیگــر بیــکار می ماننــد. برخــی  ب
اســاتید دانشــگاه تهــران دارای صــد و بیســت نفــر دانشــجوی 
ــن دانشــجو در دانشــگاه  ــی می باشــند. چندی تحصیــالت تکمیل
علوم پزشــکی ایــران بــا پرداخــت مبلــغ توافقی بــه برخی اســاتید 
خواســتار نوشــتن پایان نامه توســط اســتاد بودنــد. اما در کشــوری 
ــا  ــات آزاد اســت ام ــایر ملزوم ــروش س ــکا خرید و ف ــل آمری مث
هرگــز در مــوارد پژوهشــی چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد و به جز 
مــوارد اســتثناء کامــالً دور از تصــور اســت. او هم چنیــن گفــت: 
»همــکاران مــن در رشــته  فیزیــک چندیــن ســال قبــل در وزارت 
علــوم در پــی تصویــب قانونی بــرای جلوگیــری از این گونــه اعمال 

ــود  ــا وج ــوق، ب ــر مســئله ف ــالوه ب ــد. ع ــی را نشــان می ده فاراب
خبرنــگاران دیگــر رســانه ها و مستندســازی دانشــگاه فردوســی از 
ایــن همایــش بین المللــی، کامــال هویــدا بــود کــه ایــن دروغ رندانه 
برمــال خواهــد شــد. خبرگزاری فــارس نیز کــه گویی نگــران اعتبار 
خویش نیســت، بــا »هماهنــگ« خواندن اقــدام کذایی دانشــجویان، 
آتشــی کــه »دانشــجو« بــه راه انداختــه را داغ تر می کند. مشــخص 
نیســت کــه نیــت خبرگــزاری دانشــجو بــرای انتشــار ایــن خبــر 
چــه بــوده امــا هــر قصــدی کــه بــوده، اکنــون شــرافت و صداقــت 
خبرنــگاری خدشــه دار شــده اســت. حتی در شــرح عکس نشــانی 
از آگاهــی خبرنــگار از ســاختار همایــش دیــده نمی شــود. اطالعات 
مهمــی کــه در صــورت ذکــر، باورپذیــری ایــن اشــتباه فاحــش را 
ســخت کنــد. از ســویی دیگــر، رســانه های معانــد نیــز ســهم خود 
را از ایــن اتفــاق برداشــت کــرده  و بــا کار کــردن ایــن خبــر، یــک 
مســئله پیــش پــا افتــاده را بــدل بــه ضربتــی بــه نظــام کرده انــد. 

اثبــات شــده اســت لــذا می تــوان گفــت از اصــل فرآینــد تولیــد 
دانــش غافــل هســتیم. اجتمــاع علمــی در دنیــا به تنهایــی عمــل 
ــئله  ــارج مس ــد از خ ــی نمی ده ــه سیاس ــازه مداخل ــرده و اج ک
می گیــرد و در راســتای اهــداف خــود حرکــت کــرده و پاســخ 
ــا جامعــه سیاســی،  ــرون ی ــی شــخصی از بی می دهــد. به طورکل

حــق دخالــت نــدارد«.
وی خاطــره ای از دهــه  هفتــاد یاد کرد: »یکی از اســاتید دانشــگاهی 
گفتــه بــود اســتاد مســلمان، اســتادی اســت کــه ریش و انگشــتر 
عقیــق داشــته باشــد؛ یعنــی مــا از وثــوق اســتفاده می کنیــم تــا به 
مقامــات دســت یابیــم و این گونــه اســت کــه اعتبــار مــا سیاســی 
می شــود. ماننــد ایــن کــه بگوییــم پزشــک خوب، پزشــکی اســت 
کــه ریــش و انگشــتر عقیــق داشــته باشــد، بیمــار اگــر بــه مرگ 

هــم مبتــال شــد چنــدان مهم نیســت!«
دکتــر منصــوری در پایــان اظهــار داشــت: »متأســفانه در جامعــه  
ــوان  ــع می ت ــم. در واق ــل می کنی ــه عم ــران بدین گون ــی ای علم
گفــت مشــکالتی کــه بــرای خودمــان بــه وجــود آورده ایــم، ناشــی 
از عــدم درک ضــرورت وجــود اجتمــاع علمــی بــرای علــم مــدرن 
اســت. مســئولین کشــور هــم نمی خواســتند دچــار چنیــن وضعی 
شــوند امــا دچــار اهــداف بی منظــور شــده اند. هم چنیــن اگــر در 
برخــورد بــا ایــن مســائل نظارتی صــورت نگیــرد، جزو کشــورهای 
رعیــت قــرار می گیریــم و کشــورهایی که ضــرورت وجــود اجتماع 
علمــی را درک کرده انــد نخبــگان محســوب می شــوند و لــذا ایــن 
کشــورها، رعیــت را اداره خواهنــد کــرد. اگــر کار تحقیقاتــی انجــام 
نشــود دانــش زنــده بــه دســت نمی آیــد. دانش زنــده از مقــاالت و 
خوانــدن کتــاب، ســاختن آزمایشــگاه به وجود نمی آیــد، این مــوارد 
تنهــا بخشــی از دانــش اســت کــه تصــور می کنیــم وقتــی مســائل 
فیزیــک به خوبــی مطــرح شــد و دانشــجو به خوبــی مســائل را حل 
کــرد، دانــش کســب شــده اســت. بایــد دانســت این ها تنهــا انتقال 
بخشــی از دانــش اســت حــال آن کــه دانــش زنــده بــه بخشــی 
دیگــر مربــوط می شــود. درنهایــت بایــد بیــان کــرد اگــر آیین نامه 
یــا بخش نامــه ای جدیــد تــدارک  بینیــم، فایــده چندانــی نــدارد و 

ایــن مــوارد حتــی بــا تغییــر وزیــر علــوم برطــرف نخواهد شــد«.
از دیــد ایــن اســتاد دانشــگاه، وظیفه  دانشــگاهیان اســت کــه به رفع 
مشــکالت بپردازنــد و در حــال حاضــر تحریم اعمال شــده بهترین 

فرصــت بــرای حل این مســائل اســت. 
در پایــان ایــن نشســت دانشــجویان بــه پرســش ســواالت خــود 
در ایــن زمینــه از دکتــر رضــا منصــوری پرداختنــد و وی نیــز بــه 

ســواالت پاســخ داد.

پــای تلفــن اطــالع می دادنــد کــه آخونــدی از در دیگــری خــارج 
خواهــد شــد و ایــن افــراد نیــز دوان دوان خــود را بــه در مذکــور 
می رســاندند! مشــخص نیســت کــه چــرا عــده ای قصــد برهم زنی 
ــه  ــه ب ــن برنام ــته اند. ای ــی را داش ــش بین الملل ــک همای ــو ی ج
هیــچ  عنــوان سیاســی نبــود و تحــت عنــوان یــک همایــش علمی 
بین المللــی برگــزار می شــد و اگــر نیــت شــوم ایــن عــده محقــق 
می شــد، مشــخص نیســت کــه چــه کســی پاســخگوی اعتبــار از 
دســت رفته دانشــگاه فردوســی در پیشــگاه میهمانــان بین المللــی و 

برجســته داخلــی می بــود. 
می دانیــم کــه برگــزاری تجمــع دانشــجویی مطابــق منشــور حقوق 
دانشــجویی مجــاز اســت امــا آیــا ایــن تجمــع بایســتی بــه چنیــن 
نحــوی و بــه قصــد ایجــاد بلــوا صــورت بگیــرد؟ چگونه حراســت 
دانشــگاه فردوســی بــا حضــور در هــر تجمع صنفــی و نه سیاســی، 
بــه تجمع کننــدگان هشــدار می دهــد کــه مجــوز الزم اخــذ نشــده 
و بــه حضــور در کمیتــه انضباطــی انــذار می دهــد، امــا در تجمعات 
طیفــی خــاص، منفعالنــه عمــل کــرده و بــرای جلوگیــری از بلــوا، 
مجبــور بــه خــارج کــردن مهمانــی چــون عبــاس آخونــدی از در 
کلینیــک حقوقــی دانشــکده می شــود؟ اینهــا پرســش هایی اســت 

کــه دانشــگاه فردوســی بایســتی بــرای پاســخ بــه آن بکوشــد.
ــچ گاه نبایســتی بازیچــه  ــه دانشــجو هی ــار دانشــگاه و ن ــه اعتب ن
مقاصــد پلیــد سیاســی قرار گیرند. مشــخص نیســت کــه تخریب 
آخونــدی چــه فایده ای نصیــب ایــن گــروه از دانشــجویان می کرده 
کــه برهــم خــوردن همایــش بزرگــی چــون گرامی داشــت خواجــه 
نظام الملــک در برابــر آن مســئله ای محســوب نمی شــده اســت. از 
ســویی مشــخص نیســت کــه بــا چنیــن بی برنامگی هــا و انفعــال 
نیروهــای انتظامــات دانشــگاه، جانــی بــرای برگــزاری همایش های 

علمــی و نــه سیاســی و اجتماعــی باقــی خواهــد ماند؟
ــرای کنتــرل قــدرت  ــون ب  روزی کــه آخونــدی از حاکمیــت قان
افــراد حاکمــه ســخن می گفــت، شــاهد زیــر پــا گذاشــتن قانــون 
بودیــم. راه دوری نبایــد رفــت، مشــکالت امروزی ریشــه در همین 

پارادوکس هــا دارد.

زهرا سادات داودی مقدم
کارشناسی علوم تربیتی ۹6

علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد ۹۵

پیــش گــزارش: تولیــد علــم و توســعه علمــی نقــش عمــده ای در 
ــدار کشــورها ایفــا می کنــد. از عناصــر  توســعه  همه جانبــه و پای
اصلــی و زیربنایــی در تولیــد علمی، مفهــوم اجتماع علمــی و وجود 
روابــط تعامــالت فکــری و تخصصــی میــان اعضــای آن  اســت. 
مفهــوم اجتماع علمی، مناســبات اجتماعــی عمیق، اعتمــاد، هویت 
ارزش، کنش هــای روزمــره، همبســتگی و انســجام گروهــی را در 
نهــاد علــم و نقــش آن هــا را در تولیــد علمــی مــورد بررســی قرار 
می دهــد. بدیــن منظــور برنامــه ای بــا عنــوان »علــم در جوامــع 
ــاه  ــم آبان م ــنبه بیست و شش ــی« در روز ش ــاع علم ــدون اجتم ب
بــا حضــور دکتــر رضــا منصــوری، فیزیــک دان ایرانــی و اســتاد 
ــر  ــاالر دکت ــی شــریف، در ت ــک دانشــگاه صنعت دانشــکده فیزی
ســعادت دانشــکده  علــوم پایــه دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه 
همــت ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی برگزار شــد کــه در 

ادامــه بــه شــرح مختصــری از برنامــه پرداختــه می شــود.
در ایــن مراســم ابتــدا دکتــر رضــا منصــوری تصریــح کــرد: »در 
آغــاز بایــد عنــوان را بازگــو کنــم. ایــن صحبت هــا را بایــد یــک 
فیزیــک دان مطــرح کنــد؛ چرا کــه بــرای ســایر افــراد امکان پذیر 
نیســت. قــرار نیســت دربــاره  فیزیک ســخن بگویــم اما مســائلی 
را خواهــم گفــت کــه با بیش از پنجاه ســال ســابقه کار دانشــگاهی 
ــا به حــال در فضــای دانشــگاهی مطــرح نشــده اســت. »علــم  ت
در جوامــع بــدون اجتمــاع علمــی« یعنــی همــان جوامعــی کــه 
اجتمــاع علمــی ندارنــد. اجتماعــی علمــی در علــم جامعه شناســی 
)community( اســت کــه جامعه شناســان معتقدنــد نبایــد 
community را جامعــه مطلــق معنــا کــرد. امــا گاهــی بــه اشــتباه 
ــم.  ــرض می کنی ــع ف ــرده و بدی ــا ک ــاع معن community را اجتم
ــاره   ــم، درب ــراد بســیاری در مطالعــات جامعه شناســی عل ــا اف ام
چگونــه پدیدآیــی علــم، اجتمــاع علمــی را مشــابه بــه کار برده اند. 
بنابرایــن فــرض می کنیــم در ایــران هــم اجتمــاع علمــی داریــم 
ماننــد این کــه به اشــتباه می گوییــم اجتمــاع دانشــگاهیان در واقع 
جامعــه یــا گروهــی از دانشــگاهیان هســتند. هم چنیــن در چندین 
ــروژه تحقیقاتــی  ســال گذشــته، ســؤال مطــرح شــده در یــک پ
ــر ســخاوند، اســتاد جامعه شناســی  ــه توســط دکت گســترده -ک
پاریــس، صــورت گرفــت- ایــن بــود کــه آیــا در ایــران اجتمــاع 
علمــی وجــود دارد؟ بــر طبق تحقیقــات صورت گرفتــه نتیجه این 
بــود کــه در ایــران هنــوز اجتمــاع علمی جــز در برخی رشــته های 

عبــاس آخونــدی، وزیــر ســابق مســکن شهرســازی بــرای همایش 
ــت و  ــور یاف ــهد حض ــک در مش ــه نظام المل ــی  خواج بین الملل
حاشــیه های بســیاری هــم بــه وجــود آورد. از انتشــار اخبــار کــذب 
مبنــی بر تحریــم ســخنرانی آخوندی توســط دانشــجویان تا تجمع 
ــرای اســتقبال از  ــود کــه برخــی ب ــدک، برنامــه ای ب اعتراضــی ان
او تــدارک دیــده بودنــد؛ اتفاقــی کــه نــه در شــان دانشــگاه و نــه 
پاســخی بــه زحمــات عوامــل این همایــش بــزرگ بین المللــی بود.

خبــری کــه گویــی شــروع یــک جنجــال بــود: »اســتقبال انــدک 
دانشــجویان دانشــگاه فردوســی از همایشــی که آخوندی ســخنران 
آن بــود«. شــرح عکســی که آخونــدی را در میان ســالن همایشــی 
بــا صندلی هــای خالــی نشــان می دهــد. ایــن خبــر خیلــی ســریع 
بــر روی خروجــی  بســیاری از خبرگزاری هــا قــرار گرفــت، غافــل 
از این کــه اصــل خبــر یــک دروغ رســانه ای بــزرگ بــود کــه بــا 
ــاه،  ــنبه 30 آبان م ــح روز چهارش ــده بود. صب ــم ش ــیطنت تنظی ش
عبــاس آخونــدی بــه عنــوان مهمــان همایــش بین المللــی خواجــه  
نظام الملــک طوســی در دانشــگاه فردوســی بــرای ایــراد ســخنرانی 
افتتاحیــه حضــور یافتــه بــود. چنــد دقیقــه قبــل از ســاعت یــازده، 
ــال خبرگــزاری دانشــجو عکــس و شــرح مذکــور را منتشــر  کان
می کنــد. عکــس در حالتــی گرفتــه شــده بــود کــه حاضریــن در 
همایــش پــس از برگــزاری مراســم افتتاحیه بــرای صــرف پذیرایی 
و اســتراحت بــه البی تــاالر فارابی دانشــکده علــوم اداری و اقتصادی 
رفتــه بودنــد و آخونــدی بنا بــه تجمع تعــداد اندکی از دانشــجویان 
و فعــاالن بســیج دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، مانــدن درون تاالر 

را ترجیــح داده بــود.
اشــتباه فاحــش و بــه دور از اصول خبرنــگاری، خبرگزاری دانشــجو 
ــازده،  ــاعت ی ــس از س ــی پ ــه اندک ــود ک ــال می ش ــر م ــی ب جای
خبرگــزاری صــدا و ســیما بــا پوشــش مراســم و درج عکســی از 
ســخنرانی آخوندی، حضور متعدد دانشــجویان و اســاتید در ســالن 

بودنــد امــا حقیقــت امــر ایــن اســت اگــر در جامعــه ای باشــیم 
کــه در آن اجتمــاع علمــی وجــود داشــته باشــد نبایــد این گونــه 
اعمــال صــورت پذیــرد. اکنــون چــرا بــه چنیــن وضعیتــی دچــار 
ــش  ــه ای« پی ــن محمول ــق »آیی ــه ای طب ــاید به گون شــده ایم؟ ش
می رویــم؛ انجــام کاری بــدون اطــالع کافــی از هــدف آن. طبــق 
روال و تقلیــد، اســتاد در کالس حاضــر می شــود و تدریــس 
ــن  ــا ای ــکا هــم صرف ــد در آمری ــد به دلیــل این کــه می دان می کن
کار صــورت می گیــرد. امــا منظــور از علــم آن چیــزی اســت کــه 
بــه معنــای مــدرن یــک پدیــده  اجتماعــی و یــک فرآینــد اســت 
و از ایــن رو از اجتمــاع کنشــگران فعــال در عرصــه  علــم بــه نــام 
ــزار و  ــه اب ــرادی ک ــه  اف ــود؛ مجموع ــاد می ش ــی ی ــاع علم اجتم
تفکــر مــدرن را می شناســند و بــا ایــن روش هــا کار کــرده و بــا 
یک دیگــر ســخن می گوینــد. در اجتمــاع علمــی دو مؤلفه  اساســی 
وجــود دارد؛ گفتمــان علم و انــواع گفت وگوهــا و ارتباطات. گفتمان 
علمــی در ایــران بــه هیچ وجــه وجــود نــدارد. اگرچــه مجــالت و 
ــوان  ــی می ت ــا به راحت ــد ام ــود دارن ــا وج ــاالت و کنفراس ه مق
ــت  ــرد. عل ــورت می پذی ــی ص ــه ای تمرین ــه به گون ــت ک گف
برگــزاری همایش هــا در ایــران غالبــا بــرای ارتقــاء ســطح علمــی 
اســاتید اســت و اکثــر دانشــجویان نیــز مشــغول امــور شــخصی 
ــا دیگــران  ــه در اجتمــاع علمــی ب ــراد چگون خــود می شــوند. اف
ارتبــاط برقــرار می کننــد؟ یکــی از ایــن نهادهــا انجمن هــای علمی 
هســتند کــه تســهیل گر ایــن ارتبــاط علمــی با ســایرین هســتند. 
مبلغــی کــه ایــران بــرای تحقیــق و توســعه در یک ســال هزینــه 
می کنــد، یــک هــزارم در دنیــا اســت. در آمریکا ششــصد میلیارد 
دالر پــول صــرف تحقیق و توســعه می شــود حــال آن کــه در ایران 
پنــج هــزار میلیــارد تومــان صــرف تحقیق و توســعه  می شــود که 
در واقــع ناچیــز اســت. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه اعتبــار در 
اجتمــاع علمــی را در ایــران از طریــق نهادهــای سیاســی کســب 
می کنیــم. بــرای مثــال مــن بــه عنــوان اســتاد، در واقــع اعتبــار 
علمــی خــود را در اختیــار دانشــگاه قــرار می دهــم نه اینکــه اعتبار 
از دانشــگاه کســب کنــم. امــا در ایــران می گوییــم مفتخریــم بــه 
این کــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هســتیم. این عمــل کاماًل 
برخــالف اجتمــاع علمــی اســت. علــم بــه معنــای امــروزی تنها 
در اجتمــاع علمــی معنــا پیــدا می کنــد. در جایــی مثل ایــران که 
اجتمــاع علمــی نیســت، علــم هــم بی معنــا می شــود. در واقــع ما 
دانــش را در دانشــگاه منتقــل می کنیــم؛ یعنــی نتیجــه مکتــوب 
یــک فرآینــد طوالنی مــدت در کتــب قــرار گرفتــه اســت. در 
ــم کــه توســط افــراد دیگــری  ــران تنهــا نقــد علمــی را داری ای

ــه طیــف  مســئله ای کــه کــم و بیــش در رســانه های نزدیــک ب
خبرگــزاری دانشــجو مســبوق بــه ســابقه اســت. امــا آنچــه ذکــر 
شــد تنها حاشــیه حضــور عبــاس آخونــدی در دانشــگاه فردوســی 
نبــود. بــا وجــود آنکــه حضــور وی تــا لحظــات آخــر قطعــی نبوده 
و در تبلیغــات  همایــش، اســمی از وی بــرده نشــده بــود، امــا گویــی 
ــان از پیــش، از حضــور و زمــان ســخنرانی وی اطــالع دقیقــی  آن
داشــته اند. از ابتــدای ســخنرانی آخونــدی تعــدادی انگشت شــمار 
بــه داخــل ســالن آمــده و بــا در دســت داشــتن پالکاردهایــی قصد 
ایجــاد آشــوب داشــتند کــه بــا حضــور عوامــل اجرایــی همایــش، 
موضــوع فیصلــه یافــت. بــا ســماجت فــراوان، تعــدادی قلیــل و 
کمتــر از انگشــتان یک دســت، بیــرون در اصلــی تاالر ایســتادند تا 
حتمــا آخونــدی آنان را ببیند و اعتراضشــان نســبت بــه حضورش 
در مشــهد، بــه ســمع و نظــر او برســد. بــا وجــود تعــدد درهــای 
خروجــی دانشــکده، کار ایــن گــروه قلیــل نیــز ســخت بــود. گاهــی 
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دانشــجویان بــا توجــه بــه نهــادی کــه در آن قــرار دارنــد یعنــی 
دانشــگاه، بایــد حرکتــی روشــمند و تدبیــر عقالنی را برای ترســیم 
حقیقــت دنبــال کننــد؛ چــرا که حقیقــت هم چــون کاالیــی حاضر 
و آمــاده در دانشــگاه نیســت. جریان دانشــجویی در ایــران، از ابتدا 
تــا کنــون، در ایــن مســیر حرکت نکــرده اســت و کارنامــه آن در 
دوره ای قریــن افــراط و در دوره ای قریــن تفریــط سیاســی اســت. 
در دهه هــای گذشــته فعالیــن دانشــجویی مهم تریــن کنشــگران 
ــی سیاســت  ــری عمل ــا درگی سیاســی محســوب می شــدند و ب
ــد  ــف، هزینه هــای بســیاری را پرداخــت کردن ــه طــرق مختل ب
بــه گونــه ای کــه رد پــای آنــان در تمامــی اتفاقــات مهم سیاســی 
نظیــر کودتــای ۲8 مــرداد، انقــالب اســالمی، جنبش دوم خــرداد، 
اعتراضــات انتخابات 88، اعتراضــات دی ماه 96 و... قابل مشــاهده 
اســت. امــا آن چــه امــروزه گریبان گیــر عمــوم دانشــجویان شــده 
اســت، نوعی زیســت خوش باشــانه اســت کــه بی توجه بــه آن چه 
در عرصــه سیاســی می گــذرد، ایام دانشــجویی را ســپری می کنند 
و بــرای فــرار از بســیاری نامالیمــات زندگــی، چند صباحــی را در 
ســایباِن دانشــگاه خــوش می گذراننــد. در واقع عموم دانشــجویان 
ــزی  ــد چی ــان دوســت ندارن ــد، آن ــه ســر می برن در عســرت ب
ــد  ــا می خواهن ــان بشــنوند و تنه ــا گذشته ش ــر ی ــاب تقصی در ب
ایــن ایــام ســخت ســپری شــود و زندگــی کننــد بــدون آن کــه 
بیاندیشــند. بدیــن ترتیــب در میــان تعداد قلیلــی از دانشــجویان 
امــروز، شــاهد مداخلــه مســتقیم آنــان در سیاســت هســتیم و از 
ســوی دیگــر در میان تعــداد کثیــری از دانشــجویان، بی توجهی به 
سیاســت بــه منزلــه یــک ارزش بدل شــده اســت! هــر دو رویکرد 
اقلیــت و اکثریت دانشــجویان، دارای پیامدهای سیاســی نامطلوب 
اســت. در رویکــرد اقلیــت، دانشــجویان بــا پیــش چشــم داشــتن 
گذشــته، با حســرت و حســی نوســتالوژیک گام گذاشتن در مسیر 
پیشــین را یگانــه مســیر درســت جریــان دانشــجویی می داننــد 

بی توجــه بــه آن کــه شــرایط کشــور بــه گونــه ای تحــول یافتــه 
اســت کــه دیگــر احیــای مســیر پیموده شــده نــه تنهــا مطلــوب 
بلکــه دیگــر حتــی ممکــن نیســت و فقــط هزینه هــای مختلــف 
بــه دنبــال دارد. در رویکــرد اکثریــت نیــز زندگــی خوش باشــانه 
و بیگانگــی سیاســی، نتیجــه ای جــز بی مســئولیتی و بی ســوادی 
سیاســی بــه دنبــال نــدارد. بســیاری از اندیشــه های مخربــی که 
امــروزه در جامعــه ایــران ســرگردان اســت و متأســفانه از ســوی 
برخــی دانشــجویان مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد - امــا هنــوز 
جــدی گرفتــه نمی شــود - ناشــی از همیــن بی ســوادی سیاســی 
اســت. در شــرایط نامطلــوب کنونــی، بســیاری از افــراد، یک فرد 
یــا گــروه خودکامــه را طلــب می کننــد تــا بــا تــکان دادن عصای 
جادویــی خــود، در یــک لحظــه تمام مشــکالت را برطــرف کند؛ 
ایــن همــان وضعیتــی اســت کــه اندیشــه های ســلطنت طلبانه  
کــه مدت هــا پیــش ملــت ایــران از شــّر آن رهایــی یافته اســت، 
در قالــب رنــگ و بویــی جدیــد بــه جامعــه عرضــه و متأســفانه 
از جانــب برخــی مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد. در وضعیــت 
کنونــی، وظیفــه هــر دانشــجو ایــن اســت کــه در وهلــه نخســت 
بپذیــرد در وضعیــت نامطلــوب کنونــی ایــران ســهیم اســت و 
نمی توانــد از مســئولیت سیاســی خــود شــانه خالــی کنــد حتــی 
اگــر انــزوای سیاســی در پیــش بگیــرد و در مرحلــه بعــد بــرای 
ــده ای  ــون غ ــه هم چ ــی ک ــه های خطرناک ــا اندیش ــه ب مقابل
ســرطانی رشــد می کنــد -نظیــر اندیشــه های ســلطنت طلبانه- 
بــدون درگیــری عملــی در سیاســت، بــه تبییــن ســاختار واقعــی 
آن بپــردازد و بــا وجــود تمامــی تفاوت هــا، در فضــای گفت وگــو 
بــه نقــد و بررســی علمــی آن چــه در جامعــه در جریــان اســت 
ــدون اصالحــات  ــی ب ــردی حت ــات ف ــی و اقدام ــردازد. آگاه بپ
عملــی فــوری، حداقــل ایــن فایــده را دارد کــه در درازمــدت بــه 
افــکار عمومــی آمــوزش می دهــد و ایــن خــود، کم دســتاوردی 

نیســت چــرا کــه آمــوزش در واقــع، خــود سیاســت اســت.

بیگانه انــد. عمــده دانشــجویان حتــی بــا افتخــار اعــالم می کننــد 
کــه بــا سیاســت کاری ندارنــد و کامــال غیرسیاســی اند و از ایــن 
ــارغ  ــی ف ــت، زندگ ــان اس ــه در جری ــه آن چ ــه ب روی بی توج
ــری  ــر تقصی ــن از ه ــد و بنابرای ــپری می کنن ــت را س از سیاس
ــر شــرایطی  ــه تحــت ه ــر شــد ک ــد متذک ــا بای ــد. ام معاف ان
مســئولیت سیاســی متوجــه همــه مــا اســت، چــرا کــه همــه 
ــوای همیــن حکومــت زندگــی می کنیــم و اصــوال  مــا تحــت ل
در جوامــع مــدرن چنیــن پــا پــس   کشــیدن هایی بی معناســت. 
ممکــن اســت دانشــجویی بخواهــد هیچ گونه مشــارکت سیاســی 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام ــن کن ــد چنی ــد، او می توان ــته باش نداش
مســئولیت سیاســی از او بــه عنــوان شــهروندی کــه تحــت لوای 
حکومــت زندگــی می کنــد، ســلب نمی شــود. در واقــع تقصیــر 
ــه  ــت نهفت ــن واقعی ــردان و در ای ــال دولت م ــی در اعم سیاس
اســت کــه مــن در مقــام شــهروند ناگزیــرم پیامدهــای اعمــال 
حکومــت را متحمــل شــوم و روزگارم را در ســایه تصمیمات آن 
ســپری کنــم. بدیــن ترتیــب تک تــک افــراد در نحــوه حاکمیت 

ــئول اند. ــت مس حکوم
ــه  ــودن را ب ــئول ب ــاد و مس ــی از اتح ــر، آگاه ــی از تقصی آگاه
دنبــال دارد، در نتیجــه قبــول تقصیــر تنهــا گام نخســت اســت 
ــه احیــای همه جانبــه خــود و  و در مرحلــه بعــد بایــد دســت ب
تغییــر بنیادیــن آگاهــی زد. ایــن احیــا بایــد از نهادهــای فرهنگــی 
آغــاز شــود و مهم تریــن نهــاد فرهنگــی نیــز دانشــگاه اســت. از 
ایــن روی اســت کــه نهــاد دانشــگاه اهمیــت سیاســی و اجتماعــی 
می یابــد و دانشــجویان بــا سیاســت پیونــد دوچنــدان می یابنــد. 
امــا پیونــد دانشــجویان بــا سیاســت بــه معنــی آن نیســت کــه 
عمــال درگیــر حــوادث سیاســِی روز شــوند؛ در واقــع دانشــجویان 
نــه بایــد درصــدد واکنــش رادیــکال بــه اعمــال حکومــت برآیند 
و نــه تمجیــِد ایــن اعمــال، بلکــه تنهــا بایــد بــه تبییــن ســاختار 
واقعــی سیاســت ها و اعمــال حکومــت از حیــث علمــی بپردازنــد 

نگاشــته شــده اســت. پرسشــی کــه در هنــگام مطالعــه ایــن اثر 
-هماننــد ســایر آثــار فلســفی گذشــته- بــا آن مواجه می شــویم، 
ایــن اســت کــه چگونــه بایــد بــا ایــن متــن رو به رو شــد؟ پاســخ 
تاریخــی بــه مــا می گویــد کــه مــا بایــد ایــن حقیقــت را کــه 
»مســئله تقصیــر« در دورانــی بســیار متفــاوت از دوران مــا -چه 
از لحــاظ سیاســی و چــه از لحــاظ فکــری- قــرار گرفتــه اســت، 
ــه نظــرات  ــا دریابیــم چگون جــدی بگیریــم و تنهــا بکوشــیم ت
یاســپرس بــا نظــرات سیاســی دوره خــود ربــط پیــدا می کنــد 
نــه این کــه درصــدد برآییــم تــا دغدغــه او را بــه مســائل امروز 
ــد  ــوت می کن ــا را دع ــفی م ــرد فلس ــا رویک ــم. ام ــد بزنی پیون
کــه گفتــار یاســپرس را از زمینــه هفتــاد ســال پیــش آن جــدا 
کنیــم و دغدغــه و نظــرات او را در موضوعــات امروزیــن مــورد 
بررســی قــرار دهیــم. در واقــع رویکــرد فلســفی مبتنــی بــر ایــن 
ــذر  ــی در گ ــائل سیاس ــان مس ــوان می ــه می ت ــت ک ــه اس نکت
زمــان، شــباهت های کلــی یافــت و بــه آن اندیشــید. در نوشــتار 
پیــش رو نیــز بــه همیــن ترتیــب »مســئله تقصیــر« را بــه بحث 
گذاشــته ام. توضیــح آن کــه بســیاری از دانشــجویان هم نظــر بــا 
ســایر شــهروندان، نســبت بــه وضعیــت کنونــی، اعتــراض دارند 
امــا بــدون هیچ گونــه کنشــی خــاص، بــه زندگــی خــود ادامــه 
ــه  ــی ب ــا دانشــجویانی کــه از وضعیــت کنون ــا آی ــد. ام می دهن
ــه شــده اند  ــن پرســش مواج ــا ای ــون ب ــا کن ــد ت ــگ آمده ان تن
کــه خــود در وضعیــت نامناســب کنونــی چــه ســهمی دارنــد؟ 
ــه  ــد؟ اگرچ ــهمی قائل ان ــش و س ــود نق ــرای خ ــا ب ــا اساس آی
نمی تــوان تجربــه زیســته روزمــره ام را بــه کل تعمیــم دهــم امــا 
در برخــورد بــا عمــده دانشــجویان بــه ایــن دریافــت رســیده ام 
ــرای  ــهمی ب ــی س ــت کنون ــجویان در وضعی ــا دانش ــه نه تنه ک
خــود قائــل نیســتند و صرفــا بــا تمایــز میــان خــود و مســئوالن 
ــا ایــن پرســش  و مدیــران، روزگار می گذراننــد، بلکــه اساســا ب

هراس دانشجویان از ابراز عقیده آزادانه در کرسی های آزاد اندیشی 

ــه وضعیــت برگــزاری کرســی های  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی تهــران، ب دکتــر فرزیــن حلب چــی، معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه عل
آزاد اندیشــی در دانشــگاه  گفــت: معتقــدم نبایــد برگــزاری کرســی های آزاد اندیشــی حالــت اداری و فرمایشــی پیــدا کنــد و برگــزاری و نــوع 

موضــوع کرســی های آزاد اندیشــی بایــد توســط دانشــجویان هدایــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه محدودیتــی در موضوعــات برگــزاری کرســی های آزاد اندیشــی در دانشــگاه وجــود نــدارد، اظهارکــرد: متاســفانه یکــی از 
مشــکالت کرســی ها، تــرس از ابــراز عقیــده آزادانــه دانشــجویان و عــدم احســاس امنیــت بعــد از بیــان عقیــده اســت؛ در حالی کــه مســئولین 
دانشــگاه هیچ گونــه مشــکلی در خصــوص بیــان آزادانــه و ارائــه  دیدگاه هــای دانشــجویان در کرســی های آزاد اندیشــی ندارنــد و از دانشــجویان 

حمایــت خواهیــم کرد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و سوم / نیمه اول آذر 497 نگاه ویژه
تبارشناسی فقدان جنبش دانشجویی از حوزه عمومی جامعه ایران

ایــران دامــن  زده و نفــس جامعــه را بــه شــماره انداختــه اســت، 
فقــدان یــک نیــروی رهایی بخــش اجتماعــی -کــه ذاتــا فــارغ 
از هرگونــه اهــداف منفعت طلبانــه و گروهــی و جناحــی باشــد- 
ــاله  ــای یک س ــه رخداده ــژه در میان ــور به وی ــه کش در عرص
اخیــر -کــه منجــر بــه شــورش های اجتماعــی فراوانــی شــده 
اســت- محســوس اســت؛ از جملــه جنبــش فرودســتان کــه در 
پــی خواســته به حــق و قابــل احتــرام معیشــت و نــان در برابــر 
ناکارآمــدی بخشــی از سیســتم دســت بــه اعتراض سراســری 
زده انــد. بــاز هــم غیبــت جنبــش دانشــجویی در قامــت نیروی 
اجتماعــی -کــه حامــل نظریــه سیاســی اســت و بــر این اســاس 
تــوان راهبــری اســتراتژیک این جنبــش مردمــی را دارد- کاماًل 
ــدان دور  ــته نه چن ــد گذش ــر همانن ــا اگ ــت. قطع ــهود اس مش
جامعــه مدنــی ایــران نیرویــی پرتوان نظیــر جنبش دانشــجویی 
ــت،  ــود داش ــان خ ــاز در می ــای سرنوشت س ــن روزه را در ای
ــا کم تریــن هزینــه سیاســی و  گــذار از ایــن مرحلــه دشــوار ب
اجتماعــی قابــل تصــور و امــکان بــود. هرچنــد گاهــی صدایــی 
ضعیــف در حمایــت از جنبــش کارگــری ایــن روزهــای ایــران 
ــه گــوش می رســد کــه ایــن امــر خــود تاثیــر بســزایی بــر  ب
ــراض  ــا اعت ــدرت ب ــروت و ق ــان ث ــه صاحب ــی مواجه چگونگ
ــته اســت.  ــه داش ــت تپ ــران نیشــکر هف ــالمت آمیز کارگ مس
ــک  ــه ی ــف ب ــا ضعی ــق ام ــن صــدای به ح ــر ای ــا اگ ــال آی ح
جریــان قــوی دانشــجویی عدالت طلــب در سراســر کشــور بدل 
ــرای دفــاع از حــق مشــروع خــود )حــق  می شــد، کارگــران ب
نــان و معیشــت( -کــه حقــی غیرقابــل انــکار در قامــوس همــه 
جریان هــای سیاســی اســت- ســر از ناکجاآبــاد در می آوردنــد؟ 
در ایــن میــان بــه نظــر می رســد چند عامــل باعــث فروکاهش 
و حــذف تدریجــی ایــن نیــروی اجتماعــی قدرت منــد از صحنه 
سیاســی امــروز ایــران شــده اســت؛ عواملــی نظیر فقــر تئوریک، 
بوروکراتیــزه شــدن، گسســت نســلی، تغییــر اجتماعی، فشــار و 
انســداد سیاســی از مهم تریــن مولفه هــای ایــن وضعیــت اســت 
کــه در ادامــه بــه طــور جداگانــه بــه هریــک از ایــن عوامــل 
پرداختــه خواهــد شــد. رنجــی کــه جریــان دانشــجویی از منظر 
ــی  ــرد، در عــدم تحــرک و پویای فقــر نظــری و تئوریــک می ب
ایــن جریــان تاثیر گــذار بــوده اســت. بی شــک امــکان رهایــی 
در مقــام دانایــی نهفتــه اســت! درواقــع به خاطــر عــدم آگاهــی، 
ــوس شــده  ــه اســت مان ــرار گرفت ــه در آن ق ــی ک ــا وضعیت ب
ــه تغییــر  ــر همیــن اســاس نیــازی ب و خــو گرفتــه اســت و ب
ــی  ــی و سیاس ــر اجتماع ــود از منظ ــفناک موج ــت اس وضعی
نمی بینــد. در مقــام مقایســه -هرچنــد کــه قیاســی مع الفــارق 
اســت- جنبــش دانشــجویی مــاه مــی 1968 فرانســه 
ــات  ــر نظری ــی ب ــران مبتن ــجویی ای ــش دانش ــالف جنب برخ

کــه جناحــی -کــه در دومیــن دوره انتخابــات شــورای شــهر 
توانســت ســکان اداره تهــران را در ســال 81 به دســت 
ــه، اشــتباهات  ــات و شــعارهای عوام گریان ــا اقدام ــرد- ب بگی
ــن  ــردم از ای ــدی م ــات و ناامی ــان اصالح ــتراتژیک جری اس
ــاب  ــا انتخ ــر 84 ب ــات تی ــد در انتخاب ــق ش ــان موف جری
ــدرت  ــه ق ــوري ب ــت جمه ــه ریاس ــژاد ب ــود احمدی ن محم
برســد. بدیــن ترتیــب دولــت نهــم از ایــن فرصــت به خوبــی 
ــن  ــا عناوی ــال دانشــجویی ب ــای فع در جهــت حــذف نیروه
ســتاره دار و ممانعــت از ادامــه تحصیــل ایــن قشــر در مقاطع 
بعــدی گام برداشــت و عمــال ایــن جنبــش را بــه گسســت 
نســلی دچــار کــرد، به طوری کــه مابیــن دانشــجویان فعــال 
قدیمــی بــا نســل جدیــد هیــچ حلقــه واســطی بــرای انتقــال 
تجربیــات اجتماعــی و سیاســی وجــود نداشــت. به ویــژه پــس 
ــه مســائل  ــه بهان ــه 80 و ب از تحــوالت سیاســی اواخــر ده
برآمــده از آن بــا بــه تعطیلــی کشــاندن معــدود تشــکل های 
مســتقل دانشــجویی، عمــال فضــای سیاســی دانشــگاه ها را از 
جریــان بــا ســابقه و اصیــل دانشــجویی تهــی کــرد و بــا بــاال 
بــردن هزینــه فعالیــت دانشــجویی گونــه ای انســداد سیاســی 
را بــر دانشــگاه تحمیــل کــرد کــه عمــال ایــن رکــود و افــول 
حتــی بعــد از خــروج ایــن جریــان سیاســی از قــوه مجریــه 
در ســال 9۲ هــم هژمونــی خــودش را بــر فضــای دانشــگاه 
حفــظ کــرده اســت. تغییــر و دگرگونــی روندهــای اجتماعــی 
ــار  ــل مه ــواج غیرقاب ــر از ام ــران متاث ــه ای ــت جامع در کلی
ــه گســترش  ــای تکنیکــی آن از جمل جهانی شــدن و فراینده
اینترنــت و لــوازم جانبــی آن از دیگــر عوامــل موثر بــر رکود 
ــدن  ــواج جهانی ش ــع ام ــت، در واق ــجویی اس ــش دانش جنب
ــار  ــات و آث ــردش آزاد اطالع ــان گ ــعه جری ــار توس در کن
ــران  ــد ای ــال توســعه ای همانن ــع در ح ــر جوام ــت آن ب مثب
ــای  ــیه رفتن خصیصه ه ــه حاش ــر ب ــی نظی ــای منف پیامده
ذاتــی جریان هــای دانشــجویی از جملــه آرمان خواهــی و 
ــی سیاســی و نظــرورزی در حــوزه  ــی و عمل گرای عدالت طلب
ــش  ــا جنب ــن مبن ــر ای ــت. ب ــی داش ــز در پ ــت را نی سیاس
ــه  ــی، ب ــت بحران ــن وضعی ــروج از ای ــرای خ ــجویی ب دانش
ــادی  ــی انتق ــر بازخوان ــی نظی ــف در حوزه های ــی مضاع همت
تاریــخ ایــن جنبــش از منظــری تئوریــک و نظــری نیــاز دارد 
تا شــاید بــا آگاهــی از خطاهــای اســتراتژیکی نظیــر ادغام در 
جریــان قــدرت، چگونگــی مواجهــه بــا بزنگاه هــای تاریخــی و 
تغییــرات اجتماعــی و بــا محافظــت از اصــول ذاتــی جنبــش 
نظیــر حفــظ ســویه انتقــادی و آرمانــی آن بتوانــد دســت بــه 
بازســازی درونــی ایــن جنبــش زده و بــه تبــع آن بازگشــتی 

بــه حــوزه عمومــی جامعــه ایــران داشــته باشــد.

محمدرضا صدقی رضوانی
دکتری علوم سیاسی ۹۵

غیبــت و حــذف جنبــش دانشــجویی به عنــوان یــک جریــان 
قــوی اجتماعــی از عرصــه عمومــی و مدنــی در میــان تحــوالت 
ســریع سیاســی و اجتماعــی جامعــه ایــران در یــک دهــه اخیر، 
مســئله ای قابــل تامل و بررســی اســت؛ چــرا که در طــول تاریخ 
معاصــر ایــران همــواره در کنــار ســایر جنبش هــای اجتماعــی 
هماننــد جنبــش کارگــری، جنبــش چریکــی و جنبش زنــان در 
حــوزه سیاســی بســیار موثــر و حتــی دوران ســاز بــوده اســت. 
بــر ایــن اســاس قــوت و ضعــف و حــذف ایــن نیــروی عظیــم 
ــد تبعــات  ــران می توان اجتماعــی از حــوزه عمومــی جامعــه ای
ــه دنبــال داشــته  ــی ب و پیامدهــای سیاســی و اجتماعــی فراوان
باشــد. ایــن جنبــش در چنــد دهــه اخیــر چــون میزان الحــراره 
و دماســنج تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ایــران نقــش بزرگــی 
ایفــا کــرده اســت؛ هــرگاه جامعــه ایرانــی تحــت تاثیــر عوامــل 
داخلــی و خارجــی به ســمت نوعی رخــوت و خمودگــی متمایل 
ــدار  ــدان بی ــام وج ــجویی در مق ــش دانش ــت، جنب ــده اس ش
جامعــه بی محابــا بــر تــن ایــن اجتمــاع خــواب زده  و غافــل از 
تحــوالت نهیــب زده و بانــگ رهایــی بــرآورده اســت. بــا نگاهی 
گــذرا بــه تاریــخ سیاســی معاصــر ایــران می تــوان شــواهد ایــن 
مدعــا را بــه وضوح مشــاهده کــرد. در مقاطــع خاصــی از تاریخ 
تــوان و قــوت ایــن جنبــش بــه حــدی اســت کــه در قامت یک 
نیــروی سیاســی موثــر قــادر اســت در کنــار دیگــر نیروهــای 
ــی در  ــکل های صنف ــزاب و تش ــر اح ــه نظی ــی و نهادین سیاس
برهــه ای از دهــه 70 خورشــیدی نامــزدی به انتخابات ریاســت 
جمهــوری معرفــی کنــد که بــا بیشــترین آراء ممکــن در مقابل 
نامــزدی بــا پشــتوانه همــه نیروهــای پیــدا و پنهــان سیاســی و 
ــد. ایــن قدرت نمایی هــا در  ــه پیــروزی دســت یاب اقتصــادی ب
بزنگاه هــای تاریخــی نظیــر کودتــا، انقــالب و جنــگ کم شــمار 
نیســتند. در دوران جنــگ تحمیلــی بخــش مهمــی از نیروهایــی 
ــتی در  ــن  دوس ــالص و وط ــر اخ ــراس و از س ــدون ه ــه ب ک
جبهه هــا حضــور یافتنــد و فــارغ از هــر رنــگ و لعــاب سیاســی 
از مرزهــای ملــی، آیینــی ایــن کشــور دفــاع کردنــد، برآمــده 
از بدنــه جنبــش دانشــجویی بودنــد. بــر ایــن مبنــا بــه نظــر 
ــد  ــن پیام ــا، مهم تری ــن پوی ــدار و ذه ــدان بی ــن وج ــدان ای فق
و خســران غیبــت ایــن جنبــش از حــوزه عمومــی در دورانــی 
ــران در حــال گــذر از یــک  ــار دیگــر جامعــه ای اســت کــه ب
گــذرگاه دیگــر تاریخــی اســت. در روزهایی که فشــار  نیروهای 
خارجــی و خطاهای اســتراتژیک عمــدی و غیرعمــدی نیروهای 
داخلــی بــه التهــاب و بحــران اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی در 

یکــی از مهم تریــن جریانــات فکــری جهــان معاصــر )مکتــب 
فرانکفــورت یــا انتقــادی( بــود. ایــن جنبــش از نظــر تئوریــک 
ــرت مارکــوزه، از  ــات هرب ــر نظری به طــور مســتقیم تحت تاثی
ــرار  ــادی ق ــب انتق ــن اندیشــمندان و فیلســوفان مکت مهم تری
ــک  ــری و تئوری ــر فک ــوزه از منظ ــه مارک داشــت، به طوری ک
بــا نظریــه انســان تک ســاحتی خــود ایــن جنبــش اجتماعــی 
ــد را نه تنهــا در فرانســه بلکــه در کشــورهایی دیگــر  قدرتمن
ــی   ــن در حال ــرد. ای ــری می ک ــکا رهب ــان و آمری ــر آلم نظی
اســت کــه جنبــش دانشــجویی ایــران جــز در مقاطــع کوتاهی 
ــه 70  ــر ده ــی نظی ــری و مطالعات ــای فک ــب حلقه ه در قال
خورشــیدی و اوایــل دهــه 80 بــه امــر مطالعــه نظــری آن قدر 
جــدی نپرداخــت تــا جایی کــه کــه همیــن مســئله در مقاطــع 
حســاس تاریخــی در حــوزه عمــل اجتماعــی و اقــدام سیاســی، 
جنبــش را وارد بحــران نظــری و عملــی کــرد. شــاید اوج فقــر 
ــی  ــوان در بی عمل ــران را بت ــجویی ای ــش دانش ــک جنب تئوری
ــا  ــان در چگونگــی مواجهــه ب ــن جری سیاســی و اســتیصال ای
ــل ایــن نیروهــای اصیــل  ســناریوهایی دیــد کــه جنــاح مقاب
ــور  ــش مذک ــرای جنب ــر 84 ب ــا تی ــر 78 ت ــجویی از تی دانش
رقــم زد. در ایــن میــان تــالش جنــاح حاکــم در قطــع ارتبــاط 
ــردازان  ــا همــان معــدود نظریه پ ــان دانشــجویی ب ــه جری بدن
ــان و  ــق اخــراج آن ــوم سیاســی و اجتماعــی از طری حــوزه عل
ــا  ــراد و ی ــن اف ــاری بخشــی از ای ــع آن مهاجــرت اجب ــه تب ب
ــا انســداد سیاســی فضــای  ممانعــت از برگــزاری جلســات ب
ــوده  ــن جنبــش نب ــر نظــری ای ــر فق ــر در ام دانشــگاه بی تاثی
اســت. در ایــن زمــان بخشــی از نیروهــای جنبش دانشــجویی 
بــه نهادهــای سیاســی جامعــه مدنــی نظیــر احــزاب و اصناف 
-کــه خــود ســاختاری در برابــر بی ســاختاری جنبــش 
دانشــجویی بودنــد- پیوســتند و درحالی کــه در بعضــی 
زمینه هــا از جملــه طــرح مطالبــات مدنــی اشــتراکاتی داشــتند 
امــا از نظــر ماهــوی متفــاوت بودنــد. همیــن امــر ســبب شــد 
ضربــه  دیگــری بــر پیکــره ایــن جنبــش اجتماعــی وارد شــود. 
ــد  ــش دانشــجویی را بای ــع اوج بوروکراتیزه شــدن جنب در واق
در جــذب و ادغــام بخشــی از ایــن نیروها در ســاختار سیاســی 
قــدرت جســت و جو کــرد؛ چــرا کــه ایــن امــر باعــث جدایــی 
ــی و  ــش از آرمان خواه ــن جنب ــای ای ــتر نیروه ــه بیش هرچ
ــه خواســت های جامعــه شــد. پیامــد فقــر تئوریــک  تعهــد ب
و بوروکراتیزه شــده بخشــی از جنبــش دانشــجویی، غفلــت از 
تحــوالت سیاســی بعــدی جامعــه و عــدم آمادگــی نظــری و 
عملــی در مواجهــه  بــا تحــرکات سیاســی جنــاح مخالــف ایــن 
جنبــش بــود. در همیــن راســتا بزرگ تریــن چالــش جــدی در 
برابــر جنبــش دانشــجویی ایــران زمانــی بــه وقــوع پیوســت 



دانشگاه نباید خود را جدای از مسائل کشور بداند 

حجت االســالم ســعید صفــی، مســئول نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد گفــت: دانشــگاه نبایــد خــود را جــدای از مســائل 
کشــور بدانــد و الزم اســت چالش هــای کشــور بــرای دانشــگاه مســائل حقیقــی و واقعــی باشــند. وی افــزود: جنبش دانشــجویی در طــول حیات 
خــود هیــچ گاه از رســالتی کــه بــر عهــده داشــت از خــط و مشــی خــود عقب نشــینی نکــرد و رســالت خــود را همیشــه پیامبرگونــه انجــام داد.

حجت االســالم صفــی گفــت: الزم اســت تمــام دانشــجویان و دانشــگاهیان ســیر تاریخــی 16 آذر را مــرور کننــد تــا بــرای همیشــه در ذهن هــا 
بمانــد کــه چــه مســیری را دانشــجویان قبــل از انقــالب ترســیم کردنــد. وی گفــت: امــروز راه برون رفــت از مشــکالت کشــور، تنهــا بــا وجود 
اســاتید و دانشــجویانی اســت کــه در دانشــگاه ها قله هــای علمــی را طــی کــرده و از ایــن مســیر عبــور می کننــد. حجت االســالم صفــی ادامــه 
داد: دانشــجویان نبایــد بی هویتــی و ناامیــدی را در نظــر بگیرنــد و بایــد بداننــد کــه آینــده کشــور و مملکــت و حتــی آینــده منطقــه و جهــان 

اســالم از آن دانشــجویانی اســت کــه در دانشــگاه های کشــور تحصیــل می کننــد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و سوم / نیمه اول آذر 597 نگاه ویژه
سّیالیت جنبش دانشجویی و کنشگری مدنی

مرثیه ای برای یک رویا

ــق و  ــد از عالئ ــکل های جدی ــی، ش ــای سیاس ــدن فض ــاز ش ب
ســالیق سیاســی و عقیدتــی کــه توســط نخبــگان و روشــنفکران 
ــغ می  شــد، توانســت فضــای دانشــگاه را تحــت  سیاســی تبلی
ــال آن، جنبــش دانشــجویی نیــز  ــه دنب ــرار دهــد و ب ــر ق تأثی
فعال  تــر شــد. از ایــن تاریــخ بــه بعــد اســت کــه نهــال جنبــش 
دانشــجویی بــه تدریــج رشــد می کنــد و بــه عنــوان کنشــگری 
ــه نقــش  ــوان ب ــه می ت ــرای نمون فعــال وارد عمــل می  شــود. ب
دانشــجویان در جریــان ملــی شــدن صنعــت نفــت اشــاره کرد 
کــه بــه عنــوان بخشــی از بدنــه اصلــی ایــن جریــان در بطــن 
اتفاقــات حضــور داشــتند. شــاید مهم تریــن اتفــاق قابــل ذکــر 
ــل  ــد فاص ــوی دوم در ح ــیدن پهل ــلطنت رس ــه س ــس از ب پ
ــرداد  ــای ۲8 م ــاه 133۲، کودت ــهریورماه 13۲0 و مردادم ش
باشــد. نکتــه قابــل ذکــر در ایــن دوره انتقــال کانــون مبــارزه 
ــت  ــگاه اس ــه درون دانش ــا ب ــا از خیابان  ه ــت کودت ــه دول علی
ــن  ــاد. ای ــاق افت ــه 16 آذر 133۲ اتف ــال آن حادث ــه دنب ــه ب ک
تاریــخ نه تنهــا نقطــه عطفــی در جنبــش دانشــجویی در ایــران 
بلکــه در مبــارزات سیاســی کشــور بــود. جنبــش دانشــجویی 
کــه پیــش از ایــن تاریــخ بــه علــل مختلــف مجــال ظهــور پیدا 
نکــرده  بــود، پــس از ایــن تاریــخ بــه منزلــه مهم تریــن مرجــع 
ــای  ــاب جریان ه ــاه در غی ــم ش ــه رژی ــرض علی ــی معت سیاس
ــان مصــدق  ــر در زم ــع اگ ــرد. در واق ــت می ک ــی فعالی سیاس
تمامــی حرکت  هــای مردمــی از بــازار شــروع می  شــد و تکیــه 
اصلــی بــر بــازار بــود، بعــد از کودتــای ۲8 مــرداد و به خصوص 
ــی  ــدأ تحــرکات سیاســی- اجتماع ــس از 16 آذر 133۲، مب پ
و کانــون اصلــی مبــارزات سیاســی بــه دانشــگاه منتقــل شــد. 
ســر بــرآوردن مطالبــات سیاســی از درون دانشــگاه، فرآینــدی 
بــود کــه در دوران حکومــت پهلــوی جنبــش دانشــجویی آن 
ــوع حــوادث  ــال وق ــه دنب ــه کــرد. پــس از انقــالب، ب را تجرب
ــه  دانشــجویان در تســخیر  ــر مشــارکت فعاالن ــی نظی گوناگون
ســفارت ایــاالت متحــده آمریــکا، حضــور در جبهه  هــای جنگ 
ــدن  ــی دانشــگاه و انتقادی ش ــی سیاس ــه هویت یاب ــر ب و... منج
ــه  ــه  ای ک ــد، به گون ــجویی ش ــش دانش ــتر جنب ــه بیش ــر چ ه
واکنــش دانشــگاه بــه رخدادهــای سیاســی، فرآینــد سیاســت 
در حــوزه  عمومــی و تــالش بــرای تغییــرات و دگرگونی هــای 
ــه  ــرد بلک ــوه می ک ــی جل ــا طبیع ــی، نه تنه ــی و اجتماع سیاس
جــزء الینفــک جنبــش دانشــجویی تلقــی مــی  شــد. بــه ســبب 
افزایــش نهادهــای آموزشــی بــه دنبــال افزایش جمعیــت و نیاز 
بــه تحصیــالت عالــی در کنــار عواملی چــون توســعه اقتصادی 
ــجویی  ــش دانش ــنفکر، جنب ــه روش ــوژی طبق ــر ایدئول و تغیی
ــا دوره  ــران ت ــی ای ــی و سیاس ــروی اجتماع ــن نی ــه مهم تری ب
اصالحــات بــدل شــد. بــرای شــاهد مثــال قــدرت و اثرگــذاری 
ــالمی و  ــای اس ــه انجمن  ه ــوان ب ــجویی، می ت ــش دانش جنب
دفتــر تحکیــم وحــدت اشــاره کــرد کــه در طــول دهه شــصت 
بــه عنــوان جریــان غالــب دانشــجویی یکه تــاز عرصــه سیاســی 
کشــور بودنــد و توانســتند در انتخابات ریاســت جمهــوری 76، 

کاندیــدای مــورد نظــر خــود را راهــی پاســتور کننــد.
زوال یا جا به جایی پارادایم در جنبش دانشجویی

ــجویی از 16 آذر  ــش دانش ــد، جنب ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــا دولــت اصالحــات، یکــی از مهم تریــن پویش هایــی  133۲ ت
ــرای  ــی ب ــایان توجه ــیل های ش ــا و پتانس ــه قابلیت ه ــود ک ب
پیوســتن بــه کنشــگری سیاســی و یــاری رســاندن بــه نیروهای 

پــی مشــکالت فــراوان بــر ســر راه برگــزاری، جــو سیاســت زده 
ــه  ــکل ها ب ــی تش ــت های برخ ــن سیاس ــجویان و هم چنی دانش
ــه در آن،  ــده ک ــم انجامی ــدی از مراس ــاز جدی ــکل گیری ف ش
روز دانشــجو را -کــه نمــاد جنبــش دانشــجویی و روز شــهادت 
ســه دانشــجوی مبــارز و استکبارســیز اســت-  بــه روزی بــرای 
ــفانه  ــت. متاس ــرده اس ــدل ک ــادی ب ــی و ش ــن، پای کوب جش
ــه  ــزاری این گون ــب برگ ــی عجی ــا توجیهات برخــی تشــکل ها ب
جشــن ها را توجیــه می کننــد. البتــه هیچ کــس نمی توانــد 
ــا  ــود ام ــی ش ــن برنامه های ــه چنی ــجویان ب ــاز دانش ــر نی منک
غیرسیاســی جلــوه دادن روز دانشــجو بــه عنوان نماد کنشــگری 
دانشــجویان را نمی تــوان برتافــت. ایــن درحالــی اســت که ذات 
جنبــش دانشــجویی همــواره بــا فعالیت هــای سیاســی آمیختــه 
ــگاه  ــت و دانش ــواره سیاس ــخ، هم ــول تاری ــت. در ط شده اس
ــوان  ــه عن ــون ب ــي کــه دارالفن ــد. از زمان ــا هــم بودن همــزاد ب
اولیــن دانشــگاه در معنــاي کلــي در این کشــور تاســیس شــد تا 
تســخیر ســفارت آمریــکا توســط دانشــجویان پیــرو خــط امام، 
دانشــجویان همــواره نقــش اساســی در کنشــگری های سیاســی 
داشــته اند. جامعــه ایــران امــا پــس از انقــالب تحــوالت عمیقی 
داشــته اســت. مناقشــات داخلــی دهــه 60، گفتمان ســازندگی، 

اولویــت نخســت، خــارج کــرده اســت. بــه همین ســبب، جنبش 
دانشــجویی، نوعــی جابه جایــی پارادایــم را تجربــه می کنــد بــه 
گونــه ای کــه عمــده فعالیت هــای دانشــجویان، از کنش سیاســی، 
معطــوف بــه کنــش اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی شــده اســت. 
حضــور دانشــجویان در ســازمان های مردم نهــاد نظیر »جمعیت 
امــام علــی )ع(« یــا نقــش جدی آنــان در تولیــد آثــار فرهنگی و 
هنــری، از جملــه شــواهد ایــن مدعا اســت. اگرچــه الزم بــه ذکر 
اســت کــه در میــان گروهــی از دانشــجویان، هم چنــان فعالیــت 
ــن  ــا محوریــت کنــش سیاســی ادامــه دارد. بدی دانشــجویی ب
ترتیــب دانشــجویان هم چنــان اثرگــذار هســتند، امــا اولویــت 
ــش  ــت. جنب ــده اس ــاوت ش ــان متف ــذاری آن ــوزه اثرگ و ح
دانشــجویی، از حــوزه کنشــگری سیاســی در فعالیت هــای 
مدنــی، بــه کنشــگری در ســایر حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی 
ــوان  و افتصــادی گرایــش پیــدا کــرده اســت. چکیــده وار می ت
ــی« در  ــان دانشــجویان، »سیاســت زندگ ــروز، در می ــت ام گف
برابــر »زندگــی رهایی بخــش« اولویــت پیــدا کــرده اســت. در 
واقــع اگــر جنبــش دانشــجویی، در گذشــته از حقــوق سیاســی 
دفــاع می کــرد، حــال بــه نحــوی از حقــوق فرهنگــی و اجتماعی 
بــا محوریــت حــق تکثــر و تنــوع دفــاع می کنــد کــه در رابطــه 

تکمیلــی بــا کنشــگری گذشــته خــود اســت.
فرجام سخن

بنابــر آن چــه تاکنــون گفته شــد، ســیر جنبــش دانشــجویی در 
ــن  ــی این چنی ــیم بندی کل ــک تقس ــوان در ی ــران را می ت ای
عدالت  خــواه  و  آرمان  خــواه  دانشــجوی  کــرد:  ترســیم 
ــا  ــا نیمــه 1370 کــه سیاســت آمیختــه ب دهه هــای 13۲0 ت
حماســه را متأثــر از گفتمــان چــپ مدنظــر داشــت و جــان بر 
کــف خــود را یگانــه ناجــی ملــت می  دانســت، از نیمــه دهــه 
1370 تــا کنــون، بــه دانشــجویی بــدل می  شــود کــه اندیشــه 
ــی  ــر و دموکراس ــوق بش ــد، از حق ــر می پروران آزادی در س
ــی روی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــد و ب دم می زن
ــی و  ــته از آرمان گرای ــرانجام خس ــز س ــروز نی ــی  آورد و ام م
اندیشــه ورزی های طوالنــی گذشــته، بــا نزدیکــی بــه گفتمــان 
لیبرالــی، روحیــه   محافظه کارانــه ای را در پیــش می گیــرد تــا 
فــارغ از سیاســت پــر خطــر و بــا پرهیــز از اقدامــات هزینه زا، 
آینــده  خــود را تضمیــن کنــد و بــا انعطــاف فراوانــی کــه در 
شــرایط گوناگــون دارد، بســتر مناســب تری را بــرای زندگــی 
در جامعــه مهیــا کنــد. در واقــع جنبــش دانشــجویی در ایران، 
ــای  ــواره از ظرفیت ه ــی، هم ــگر مدن ــک کنش ــوان ی ــه عن ب
ــا  ــه ت ــی گرفت ــت سیاس ــی -از فعالی ــت مدن ــف فعالی مختل
ــتفاده  ــر، اس ــی بهت ــتای زندگ ــی- در راس ــی و فرهنگ اجتماع
ــورت  ــه ص ــران، ب ــجویی در ای ــش دانش ــت. جنب ــرده اس ک
مطلــق بــه ســوی فعالیت هــای مدنــِی سیاســی یــا اجتماعــی 
و فرهنگــی، جهت گیــری نمی کنــد، بلکــه نوعــی ســّیالیت دارد 
کــه در هــر دوره مبتنــی بــر شــرایط، بــه نحوی عمــل می کند. 
در شــرایط امــروز سیاســی ایــران کــه بــا نوعــی غبارآلودگــی 
مواجــه هســتیم، در فضــای انســداد سیاســِی جامعه کــه هزینه 
فعالیــت سیاســی بــاال مــی رود، فعالیت هــای اجتماعــی، 
فرهنگــی و هنــری در جهــت آمــوزش تــوده مــردم، بهتریــن 
کنــش مدنــی اســت. اگــر از ایــن زاویــه کنشــگری جنبــش 
دانشــجویی را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم، حکمــی جــز زوال 

جنبــش دانشــجویی صــادر خواهیــم کــرد.

و بــرای آن هــا راه حــل یافــت شــود. اگــر بهایــی بــه جنبــش 
دانشــجویی در دانشــگاه داده نشــود هــم بــه رکــود دانــش 
ــت  ــم و در نهای ــرده ای ــک ک ــه کم ــود جامع ــه رک ــم ب و ه
باعــث ایجــاد بحــران در هــر دو مــورد می شــود. متاســفانه 
اهمیــت جنبــش دانشــجویی در کشــور مــا شــناخته نشــده 
اســت. بــه جنبــش دانشــجویی بیشــتر به مثابــه یــک خطــر 
ــود  ــرای بهب ــت ب ــک فرص ــوان ی ــه به عن ــود، ن ــگاه می ش ن
ــجویی  ــش دانش ــد. جنب ــد تغییران ــه نیازمن ــاختارهایی ک س
در کشــور تحــت فشــار اســت و بــه نظــر می رســد 
بخش هایــی از حاکمیــت تصمیــم گرفته انــد بــه انــزوای آن 
ســرعت ببخشــند. در ایــن بیــن بایــد بــه روز هایــی ماننــد 
ــی  ــک فرصــت نگریســت؛ فرصت ــه ی ــه  مثاب ــانزده آذر ب ش
ــه وجــود آمــده  ــن ســکون و خموشــی ی ــرای شکســتن ای ب
بــرای دانشــجویان کــه اگــر بــه آن بی اعتنایــی شــود 
ــی  ــفانه برخ ــود. متاس ــدل ش ــش ب ــک چال ــه ی ــد ب می توان
ــالت  ــردن رس ــوش ک ــا فرام ــجویی ب ــکل های دانش از تش
ــا برگــزاری  اصلــی خــود، هم پــای برخــی سیاســت گذاران ب
ــن  ــدید ای ــه تش ــن روز ب ــن در ای ــر جش ــی نظی برنامه  های

ــد.  ــن می زنن ــت زده دام ــای سیاس فض
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مقدمه
ــجویی،  ــش دانش ــه »جنب ــنیده اید ک ــا ش ــون، باره ــا تاکن حتم
ــد  ــر پیون ــه ب ــن گفت ــت«. ای ــی اس ــه مدن ــان جامع دیده ب
ــاره دارد.  ــی اش ــه مدن ــجویی و جامع ــش دانش ــک جنب نزدی
موضــوع نوشــتار پیــش رو نیــز بررســی جنبــش دانشــجویی، 
ــت.  ــی اس ــگران مدن ــن کنش ــی از کلیدی تری ــوان یک ــه عن ب
ــه  ــم پرداخــت ک ــن موضــوع خواه ــه ای ــه ب ــع در ادام در واق
جنبــش دانشــجویی در ایــران، بــه عنــوان یکــی از کنشــگران 
مدنــی، تاکنــون چــه مســیرهایی را پیمــوده و چــه نمودهایــی 

ــته اســت.  داش
جامعه مدنی و فعالیت های معطوف به آن

ــورداری از انباشــت  ــه ســبب برخ ــی، ب ــه مدن ــف جامع تعری
ــای  ــده و داوری ه ــل نش ــکالت ح ــری، مش ــای نظ فرض ه
ارزشــی، امــری دشــوار اســت. تــا کنــون بیــش از 76 تعریــف 
از جامعــه مدنــی ارائــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، هــگل 
در کتــاب »فلســفه حــق«، جامعــه مدنــی را حــوزه ای از 
ســازمان ها کــه بیــن خانــواده در یــک ســوی طیــف و دولــت 
ــد.  ــف می کن ــد، تعری ــرار می گیرن ــف، ق ــر طی ــوی دیگ در س
در ایــن تعریــف، جامعــه مدنــی، نــه بــه معنــای کل جامعــه 
یــا مجمــوع شــبکه نهادهــا و روابــط اجتماعــی، بلکــه بخشــی 
ــه  ــای داوطلبان ــوزه انجمن ه ــه ح ــن ب ــت. هم چنی از آن اس
ــر  ــم درگی ــر نخواهی ــاره دارد. اگ ــت اش ــواده و دول ــان خان می
ــی  ــه مدن ــف جامع ــرای تعری ــری ب ــوزه نظ ــای ح جدال ه
بشــویم، می تــوان چکیــده وار گفــت کــه هســته مرکــزی تمــام 
تعاریــف ارائــه شــده از جامعــه مدنــی، بــر آزادی انســان بــرای 
انجمن ســازی و گســترش فرهنــگ »مدنیــت« تأکیــد دارنــد. 
در واقــع جامعه مدنــی، مجموعه ســازماندهی اجتماعــی، ارادی، 
مســتقل از دولــت، قاعده منــد و خالــی از خشــونت اســت کــه 
ــرای  ــا ب ــراد، ی ــع مشــترک اف ــداف و مناف ــی کســب اه در پ
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــل می کن ــات مشــترک، عم ــان احساس بی
ــت  ــت اس ــتقل از دول ــای مس ــه نهاده ــی، جامع ــه مدن جامع
ــی و سیاســی را تســهیل  ــای اقتصــادی، اجتماع ــه فعالیت ه ک
ــوزه  ــز، ح ــی نی ــای مدن ــب، فعالیت ه ــن ترتی ــد. بدی می کن

ــود. ــامل می ش ــف را ش ــای مختل ــیعی از کنش ه وس
نگاهی گذرا به جنبش دانشجویی در ایران

جنبــش دانشــجویی در ایــران را منطقــا بایــد پــس از تأســیس 
ــال  ــران در س ــگاه ته ــی دانش ــران، یعن ــگاه ای ــتین دانش نخس
ــگاه در  ــکل  گیری دانش ــدای ش ــرد. در ابت ــی  ک 1313 بررس
ایــران، فعالیــت دانشــجویی بــه علــت عواملــی چنــد از قبیــل: 
ســیطره فزاینــده اســتبداد و ســاخت بســته، مســتحکم و 
اقتدارگــرای حکومــت در دوره رضاشــاه، عــدم رشــد کمــی و 
کیفــی دانشــگاه، محــدود شــدن دانشــگاه بــه قشــرهای خــاص 
در جامعــه و ســطح محــدود فعالیــت، عــدم تجربــه سیاســی 
ــرک و  ــی تح ــش توانای ــک جنب ــه ی ــه مثاب ــجویان و... ب دانش
کنــش سیاســی را نداشــت؛ در نتیجــه بــه شــکل غیرسیاســی 
ــس  ــا پ ــرد. ام ــت  می  ک ــدود فعالی ــای مح ــب انجمن ه در قال
از شــهریور 13۲0 و خــأ قــدرت ناشــی از فروپاشــی حکومــت 
ــوی دوم و  ــای حکومــت پهل ــت پایه ه ــوی اول، عــدم تثبی پهل

16 آذر و روز هــای انتخابــات تنهــا مواقعــی اســت کــه 
دانشــجویان همیشــه در حاشــیه کانــون توجهــات مســئولین و 
جامعــه می شــوند و مجالــی بــرای دیده شــدن دارنــد. بــه همین 
ــه آذرمــاه شــور و شــوق بســیاری  ــا ورود ب خاطرهــر ســال ب
ــای  ــزاری برنامه ه ــرای برگ ــجویی ب ــن دانش ــان فعالی در می
ــخنرانان  ــور س ــد. حض ــود می آی ــی به وج ــی و فرهنگ سیاس
سیاســی در آذرمــاه و بــه مناســبت روز دانشــجو در بســیاری از 
ــد و بســیاری از تشــکل های  ــدا  می کن ــش پی دانشــگاه ها افزای
ــان  ــلیقه و سیاســت های اجرایی ش ــور س ــه فراخ دانشــجویی ب
ــد  ــد. هرچن ــدام می کنن ــرح اق ــای مط ــوت از چهره ه ــه دع ب
شــیب سیاسی شــدن دانشــگاه ها در حوالــی روز دانشــجو، تنــد 
ــان  ــی در می ــی دل زدگ ــا نوع ــدد برنامه ه ــی تع ــوده و گاه ب
ــی  ــته فعل ــت بس ــا در وضعی ــد ام ــاد می کن ــجویان ایج دانش
ــر و  ــرای اظهارنظ ــا ب ــی گران به ــور غنیمت ــگاه های کش دانش
ــزاری  ــان، برگ ــن می ــد. در ای ــه حســاب می آی تضــارب آرا ب
برنامه هــای منتهــی بــه روز دانشــجو در برخــی دانشــگاه ها در 

فعــال در حــوزه  عمومــی را از خــود نشــان مــی داد. امــا در دولت 
اصالحــات، جنبــش دانشــجویی بــه ســبب نزدیکی بیــش از حد 
بــه قــدرت و حــوادث متعــددی کــه بــه دنبــال آن پیــش آمــد، 
انشــقاقی بــزرگ را تجربــه کــرد که ضربــه  مهلکی بر پیکــره آن 
بــود. در دولــت نهــم نیــز بــا امنیتــی شــدن فضــای دانشــگاه ها، 
تعطیلــی و بســته شــدن بســیاری از دفاتــر انجمن های اســالمی، 
ــجویان  ــار دانش ــجویی، احض ــریات دانش ــترده  نش ــف گس توقی
ــات  ــجویان و... لطم ــراج دانش ــی، اخ ــای انضباط ــه کمیته ه ب
جبران  ناپذیــری بــه جنبــش دانشــجویی وارد شــد. بــا افزایــش 
هزینــه  فعالیــت دانشــجویی در ایــن ایــام، دیگــر کمتــر کســی 
ــل  ــزان قاب ــه می ــه ب ــت و در نتیج ــود داش ــراز وج ــرأت اب ج
توجهــی از اثرگــذاری جنبــش دانشــجویی در عرصــه  سیاســی و 
اجتماعــی کشــور کاســته شــد. بــا روی کار آمــدن دولت حســن 
روحانــی، جنبــش دانشــجویی جــان دوبــاره ای یافــت. در دولــت 
یازدهــم بســیاری از انجمن هــای اســالمی تأســیس یا بازگشــایی 
شــدند و بســیاری از فعالیــن دانشــجویی به دانشــگاه بازگشــتند. 
ــق  ــجویی رون ــای دانش ــز فعالیت ه ــت نی ــت وق ــا در دول ام
گذشــته را بازنیافتــه اســت؛ چــرا کــه دولــت از دانشــجو نقــش 
مدنــی نمی خواهــد و هم چنیــن دانشــگاه و دانشــجو نیــز اولویــت 

ــود. ــی نمی ش آن تلق
بســیاری از تحلیل گــران، بــا مقایســه وضعیــت امــروز جنبــش 
دانشــجویی بــا گذشــته آن، حکم بــه زوال و انحطــاط این جنبش 
می دهنــد و حتــی گاه مدعی انــد کــه امــروزه چیــزی بــه اســم 
ــم از  ــا می توانی ــا تنه ــدارد و م ــود ن ــجویی وج ــش دانش جنب
جریــان دانشــجویی ســخن بگوییــم. ایــن تحلیل گــران، عمدتــا 
ــر  ــجو -نظی ــای روز دانش ــتن برنامه ه ــم داش ــش چش ــا پی ب
ســوی  از  کــه  اســتنداپ کمدی هایی  و  جشــن ها  برخــی 
ــن  ــر ای ــود- ب ــزار می ش ــجویی برگ ــای داش ــی مجموعه ه برخ
نظرانــد کــه جریــان دانشــجویی نوعــی سیاســت گریزی و حتــی 
سیاست ســتیزی را در پیــش گرفتــه اســت و ایــن در مقایســه با 
گذشــته ایــن جریــان کــه روزگاری، نقــش اول عرصــه سیاســی 
کشــور را دارا بــود، ســندی بــر زوال و انحطــاط آن اســت. امــا به 
عقیــده نگارنــده، جنبــش دانشــجویی در ایــران به دنبــال عواملی 
ــه  ــد ن ــه می کن ــم را تجرب ــی پارادای ــی جابه جای ــون، نوع گوناگ
انحطــاط و زوال. در واقــع بــرای تحلیــل بهتــر وضعیــت کنونــی 
جنبــش دانشــجویی در ایــران، بایــد ارزش گذاری هایــی کــه پایه 
ســنجش آن در گذشــته اســت را رهــا کــرد و بــا نگاهــی جدید، 

ایــن مســأله را مــورد مداقــه قــرار داد.
پیش تــر اشــاره شــد کــه فعالیت هــای مدنــی، حــوزه ای 
ــادی را  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس ــترده از فعالیت ه گس
ــدا و  ــران، در ابت ــجویی در ای ــش دانش ــود. جنب ــامل می ش ش
ــای  ــیع فعالیت ه ــف وس ــات، در طی ــت اصالح ــان دول ــا پای ت
ــا  ــود. ام ــر فعالیت هــای سیاســی متمرکــز ب ــا ب ــی، عمدت مدن
ــجویی  ــش دانش ــر جنب ــون ب ــه تاکن ــالیان و آن چ ــه س تجرب
ــده  ــی مان ــن دانشــجویی، باق ــی فعالی ــن جمع گذشــته، در ذه
ــجویان،  ــرای دانش ــی ب ــت سیاس ــاالی فعالی ــه ب ــت. هزین اس
کمااینکــه در طــی ســالیان گذشــته مســبوق بــه ســابقه بــوده 
ــی شــدن  ــار عوامــل دیگــر چــون سیاســت پول اســت، در کن
ــای  ــی، هزینه ه ــد اقتصــادی کنون ــرایط ب ــه در ش دانشــگاه ک
تحصیلــی بیشــتری را در مقایســه بــا گذشــته بــر دانشــجویان 
تحمیــل می کنــد، کنش سیاســی را بــرای فعالیــن دانشــجویی، از 

ــز  ــز افت و خی ــد دوره ی متمای ــی، چن ــات و اصول گرای اصالح
بــوده کــه تاثیــر خــودش را بــر روح جامعه و فرهنگ سیاســی 
نهــاده اســت. ایــن امــر همــراه بــا تحــوالت نســلی، بحرانهــای 
ــبک  ــیت زدگی و س ــی، جنس ــتغال، مصرف گرای ــش و اش دان
زندگــی متاثــر از فضــای مــدرن جهانــی، مجموعــه ای را بــه 
وجــود آورده اســت کــه خروجــی آن دانشــجوی غیرسیاســی 
ــواده،  ــر خان ــا نظی ــه ای از نهاد ه ــد. مجموع ــه 90 می باش ده
ــی  ــدرت سیاس ــای ق ــن و ناکارامدی ه ــرورش، دی آموزش و پ
ــرده  ــا ک ــی بی اعتن ــوالت سیاس ــه تح ــبت ب ــجو را نس دانش
اســت. ایــن بی اعتنایــی حتــی بــه پیگیــری مطالبــات صنفــی 
ــن  ــه یافت ــت. ادام ــری یافته اس ــز تس ــجویان نی ــود دانش خ
ایــن رونــد در دانشــگاه، ایــن نهــاد را دچــار نوعــی ســکون و 
خفتگــی خواهــد کــرد و باعــث می شــود نتوانــد کاســتی های 
خــود را اصــالح کنــد. بــه ایــن ترتیــب دانشــگاه بــه کانونــی 
ــه  ــل می شــود ک ــدون روح تبدی ــد متخصصــان ب ــرای تولی ب
ــازار باشــند،  ــا ب ــزار دســت بوروکراســی ی فقــط می تواننــد اب
بــدون آن کــه توانایــی تولیــد و زایش اندیشــه داشــته باشــند. 
در حالی کــه جامعــه مــدرن نیــاز دارد کــه در مــورد آن 
اندیشــیده شــود و بحران هــا و چالش هــای آن شــناخته شــود 



مراسم روز دانشجو را غیرسیاسی نکنید

دکتــر محمدرضــا فراهانــی، معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت، بــا تاکیــد بــر این کــه مراســم روز دانشــجو نبایــد غیرسیاســی 
شــود اظهــار داشــت: نمی خواهیــم روز دانشــجوی دولتــی برگــزار کنیــم، مــا یــک برنامــه رســمی و ملــی بــرای ایــن مراســم داریــم کــه همان 
کفایــت می کنــد، مابقــی را خــود دانشــجوها برگــزار کننــد. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت سیاســی برگــزار کــردن مراســم های ویــژه ایــن روز 
گفــت: برخــی اوقــات دانشــگاه ها اقداماتــی کرده انــد کــه خــالف سیاســت های وزارتخانــه بــوده اســت، مثــال در ایــن روز مراســم جشــن و 
شــادی و موســیقی همــراه بــا اســتندآپ کمــدی برگــزار کرده انــد؛ تاکیــد می کنــم برنامه هــای متفرقــه خودتــان را بــه نــام 16 آذر و در ایــن 
ایــام برگــزار نکنیــد، ایــن روز سیاســی اســت و ایــن نــوع برگــزاری مراســم های روز دانشــجو در واقــع ماهیــت اصلــی ایــن روز بــه حاشــیه 
مــی رود. از طرفــی برخــی دانشــگاه ها بــرای برگــزاری مراســم های ایــن روز بــرای تشــکل ها شــرط و شــروط می گذارنــد و آن هــا را مجبــور 

می کننــد یــا یــک مراســم مشــترک برگــزار کننــد، یــا یــک ســال در میــان بــه نوبــت مراســم برگــزار کننــد و ایــن روش صحیــح نیســت.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و سوم / نیمه اول آذر 697 نگاه ویژه
اقتناعی: گفت و گو، حلقه مفقود جامعه دانشجویی

ــجویی را در  ــش دانش ــات جنب ــتی اتفاق ــن بایس ــر م از نظ
فضــای زمانــی خــودش مــورد بررســی قــرار دهیــم. ویژگــی 
ــودن  ــش ب ــه خوی ــد زمان ــش دانشــجویی، فرزن ــی جنب اصل
اســت. از ســویی هــدف اصلــی جنبــش دانشــجویی تمریــن 
ــه ای  ــای حرف ــن فعالیت ه ــت و ای ــوده اس ــت ورزی ب سیاس
پیامدهایــی بــرای جامعــه داشــته اســت امــا بایســتی توجــه 
ــه در  ــم ک ــی بودی ــدی سیاس ــاالن مبت ــا فع ــه م ــرد ک ک
خــال احــزاب سیاســی مجبــور بــه بــازی حرفــه ای سیاســی 
شــدیم. اگــر حــزب سیاســی در ایــران وجــود داشــت، خــود 
ــان  ــه هم ــتیم و ب ــه ای نمی دانس ــت حرف ــه فعالی ــزم ب را مل
ــان  ــم. در آن زم ــگاه می پرداختی ــت در دانش ــق سیاس مش
ــز  ــی نی ــای سیاس ــت و نیروه ــود نداش ــی وج ــزب سیاس ح
بــرای شکســتن برخــی از ســدها بــه مــا مراجعــه می کردنــد. 
مــا حــس می کردیــم کــه پرچــم دار امیــد مــردم هســتیم و 
مجبــور بــه فعالیــت سیاســی در عرصــه خــارج از دانشــگاه 
ــت  ــتیم فعالی ــت داش ــم دوس ــوان بودی ــم ج ــا ه ــم. م بودی

ــم. ــزرگ سیاســی انجــام دهی ب
پیامدهای منفی فعالیت جنبش دانشــجویی در ســپهر سیاســی 

کشــور را بــه ســبب خــاء احــزاب سیاســی می دانید؟
ــل  ــت، مای ــار شماس ــی در اختی ــه بزرگ ــی عرص ــا. وقت قطع
بــه فعالیــت هســتید. آن زمــان متوجــه نبودیــم کــه تمریــن 
سیاســت ورزی مربــوط بــه درون دانشــگاه ها اســت و آن قدر 
ــه  ــور دادن در هم ــی مان ــا توانای ــه م ــود ک ــی ب ــا خال فض
ــات  ــم، در انتخاب ــا بیایی ــه خیابان ه ــتیم؛ ب ــا را داش زمینه ه
ــتیم  ــس بفرس ــه مجل ــده ب ــم، نماین ــس مشــارکت کنی مجل
و بــر فراکســیون ها اثــر بگذاریــم و غیــره. درخصــوص 
انتخابــات ســال 84 نیــز بحــث  فــراوان اســت امــا جنبــش 
ــه در  ــکالتی ک ــرخوردگی ها و مش ــود س ــا وج ــجویی ب دانش
ــار آن  ــای خاتمــی دچ ــوری آق ــدت ریاســت جمه طــول م
شــد، هم چنــان اعــالم کــرد اگــر یــک کاندیــدا بــه صحنــه 
ــا آن زمــان  ــه حمایــت و فعالیــت اســت ام ــد حاضــر ب بیای
ــر  ــدون تاثی ــجویی را ب ــش دانش ــات، جنب ــزرگان اصالح ب
ــد،  ــات شکســت خوردن ــه در انتخاب ــی ک ــتند و هنگام دانس

ــد. ــم انداختن ــر تحکی ــر گــردن دفت تمــام تقصیرهــا ب
ــای  ــپر ب ــجویی س ــش دانش ــز جنب ــوارد نی ــی م در برخ
جریان هــای سیاســی شــده اســت. این طــور نیســت؟

 برخــی از بــزرگان جریــان اصالحــات در آن زمــان بــه مــا 
ــی  ــا زمان ــد ت ــگاه می کردن ــام ن ــای پیاده نظ ــوان نیروه به عن
ــه  ــم خواســت مســتقل شــود و به نوعــی ب ــر تحکی کــه دفت
ــر  ــن ام ــن ای ــر م ــه از نظ ــود. البت ــل ش ــزب تبدی ــک ح ی
ــال  ــه دنب ــا ب ــم باره ــرا ه ــان اقتدارگ ــود. جری ــتباه ب اش
زمین گیــر کــردن جنبــش دانشــجویی بــود. بایســتی توجــه 
ــان  ــور محرکــه جری ــر تحکیــم وحــدت، موت کــرد کــه دفت
ــی  ــر آن به خوب ــال 76 و 78 تاثی ــود و در س ــات ب اصالح
محســوس اســت. ضربــه نهایــی بــه دفتــر تحکیــم وحــدت 
ــر شــرایط  ــل تغیی ــه دلی ــار ب در ســال 88 وارد شــد و این ب
ــه چرخــش نســل و اســتقرار  ــه ســال 78، از جمل نســبت ب
دولتــی تمامیت خــواه، دفتــر تحکیــم زمین گیــر شــد و دیگــر 
ــد. مــن معتقــدم کــه اگــر در دوران  نتوانســت فعالیــت کن
ــرای دفتــر تحکیــم وحــدت  اصالحــات، آن انشــقاقی کــه ب
اتفــاق افتــاد رخ نمــی داد؛ دو اتفــاق در انتظــار دفتــر تحکیــم 
ــا این کــه فضــای جنبشــی هم چنــان ادامــه  ــود. ی وحــدت ب
می یافــت یــا آن کــه ایــن تغییــر نســل و گــذار از  فعالیــت 
جنبشــی بــه فعالیــت نهــادی به طــور سیســتماتیک در 

کــرد کــه جامعــه ایرانــی دچــار چنیــن تغییــری شده اســت. 
اکنــون شــاهد شــیفت پارادایمــی جامعــه از چــپ بــه راســت 
هســتیم و ایــن مســئله نیــز متاثــر از تحــوالت جهانــی اســت. 
ــی  ــواده ایران ــه و خان ــای جامع ــر اولویت ه ــر، تغیی ــه دیگ نکت
در شــرایط ثبــات حاکمیــت ملــی اســت. مدتــی اســت کــه 
ــه  ــا ب ــذا اولویت ه ــود دارد ل ــه وج ــبی در جامع ــت نس امنی
ــر  ــئله دیگ ــد. مس ــر می کن ــادی تغیی ــائل اقتص ــمت مس س
ــت و  ــی اس ــت سیاس ــرای فعالی ــه ب ــداوم هزین ــود م وج
ــت.  ــانده اس ــت زدگی رس ــی سیاس ــران را به نوع ــه ای جامع
ــه ســبب حاکمیــت فضــای آرمانــی  در ســال های گذشــته ب
بــر جامعـــه، هزینه هــای 
ــه جــان  ــت سیاســی ب فعالی
خریــده می شــد امــا اکنــون 
اکنــون  نیســت.  چنیــن 
ــه  دغدغــه اصلــی جامعــه ب
بــدل  اقتصــادی  مســائل 
ــا  ــت و خانواده هـ شده اســ
ــای  ــری معیاره ــه یک س ب
عقالنــی و اقتصــادی دســت 

پیــدا کرده انــد. 
در حــال حاضــر و متناســب بــا فضــای اجتماعــی کشــور، 
طیفــی موســوم به برانــدازان بــه تدریــج میان دانشــجویان 
ــت  ــش نخس ــت. پرس ــکل گیری اس ــال ش ــر در ح جوان ت
مــن ایــن اســت کــه آیــا در دوران فعالیــت شــما اندیشــه 
ــه  ــه چ ــش دوم آن ک ــته و پرس ــود داش ــدازی وج بران
ــن  ــل ای ــب در مقاب ــن اصاح طل ــوی فعالی ــی از س واکنش

طیــف بایــد نشــان داده شــود؟ 
ــد  ــف سیاســی مانن ــای مختل ــا طیف ه ــت م در دوران فعالی
ــری  ــت اهلل منتظ ــف آی ــی و طی ــی- مذهب ــی، مل ــط امام خ
ــف  ــا طی ــد ام ــت می پرداختن ــه فعالی ــت ها ب و مارکسیس
ــواه  ــه دانشــجو تغییرخ ــا ک ــتیم. از آنج ــلطنت طلب نداش س
ــه  ــلطنت طلبی ب ــم س ــپ و ه ــوژی چ ــم ایدئول ــت و ه اس
تغییــر منتــج می شــوند در نتیجــه بــرای دانشــجویان 
ــر  ــب ب ــوژی غال ــالب ایدئول ــان انق جــذاب هســتند. در زم
ــای چــپ  ــه از جذابیت ه ــون ک ــا اکن ــود ام ــپ ب ــان چ جه
در جهــان کاســته شــده تغییرخواهــان بــه دنبــال ایدئولــوژی 
ــک  ــلطنت  طلبی ی ــن س ــر م ــد. از نظ ــلطنت طلبی می رون س
ــجو  ــت. دانش ــروصدا اس ــر س ــا پ ــی ام ــال ته ــوم کام مفه
ــی  ــرای مدت ــتی ب ــود بایس ــپ بش ــد چ ــر بخواه ــی اگ حت
ــه ای  ــدان حوصل ــی چن ــجوی کنون ــا دانش ــد ام ــه کن مطالع
ــت.  ــریع اس ــر س ــال تغیی ــدارد و به دنب ــه ن ــرای مطالع ب
ــردن  ــی متشــکل ک ــه ســلطنت طلبی توانای ــدم ک ــن معتق م
ــت.  ــی اس ــه آن مقطع ــش ب ــدارد و گرای ــجویان را ن دانش

ــان  ــه می ــوب، مباحث ــای خ ــی از راهکاره ــن یک ــر م ــه نظ ب
دانشــجویان اســت. دانشــجویان اگــر در یــک فضای  بــه دور از 
شــعارزدگی، رو بــه مباحثــه بیاورنــد، تهی بــودن طــرف مقابــل 
ــو  ــا گفت وگ ــه م ــوده جامع ــه مفق ــود. حلق ــخص می ش مش
اســت. اگــر بحــران فقــدان گفت وگــو در جامعــه حــل 
ــم  شــود، بســیاری از مشــکالت حــل می شــود. حــس می کن
ــه گفت وگــو روی  ــی بایســتی ب کــه دانشــجویان اصــالح طلب
بیاورنــد. الزامــا نبایســتی گفت وگــو تنهــا محــدود بــه حیطــه 
ــب  ــجوی اصالح طل ــاالن دانش ــتی فع ــد. بایس ــت باش سیاس
ســایر افــراد را مطلــع کننــد کــه هــدف مــا از سیاســت ورزی 

ــرای قــدرت.  ــه جنــگ ب تدبیــر امــور اســت و ن

علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد ۹۵

پیــش مصاحبه: جنبش دانشــجویی همــواره نقــش پررنگی در 
رخداد هــای سیاســی کشــورمان داشــته اســت. بــه مناســبت 
ــا گفت و گویــی در مــورد علــل  ــرآن شــدیم ت روز دانشــجو ب
ــر  ــا امی ــر ب ــال های اخی ــای دانشــجویی در س ــول جریان ه اف
اقتناعی،عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران ســازندگی 
ایــران و یکــی از فعالیــن دانشــجویی ســال های نه چنــدان دور 
ــن گفت و گــو در ادامــه آمده اســت. داشــته باشــیم. شــرح ای
ــجویی در  ــش دانش ــکل گیری جنب ــل ش ــما عل ــر ش از نظ

ــت؟ ــران چیس ای
ــران  ــجویی در ای ــش دانش ــه جنب ــد ک ــن باورن ــیاری برای بس
مقــارن بــا دوم خــرداد 76 اســت و کمــی پیــش از آن شــکل 
ــه  ــتم و ب ــق نیس ــزاره مواف ــن گ ــا ای ــن ب ــت. م ــه اس گرفت
عقیــده مــن جنبــش دانشــجویی در ایــران و بــه طــور خــاص 
انجمن هــای اســالمی و به نوعــی دفتــر تحکیــم وحــدت پیــش 
از انقــالب و در دهــه 50 فعالیت هــای ابتدایــی خــود را آغــاز 
کــرده  اســت. در ابتــدای انقــالب نیــز بــا تســخیر ســفارت این 
ــه یــک فــرم مشــخصی دســت  جنبــش متشــکل تر شــد و ب
ــته و  ــود داش ــه 80 وج ــدای ده ــا ابت ــش ت ــن جنب ــت. ای یاف
ــه فعالیــت  ــی در ســپهر سیاســی ایــران ب در ســه دهــه متوال
ــا و  ــاس نیازه ــر اس ــه ب ــت ک ــوان گف ــت. می ت ــه اس پرداخت
ــاوت  ــجویی متف ــش دانش ــری جنب ــه جهت گی ــت زمان خواس
بــوده اســت. در حقیقــت در دهــه 60 تفکــر غالب و برخواســته 
ــش  ــت و جنب ــوده اس ــی ب ــری انقالب ــه، تفک ــن جامع از بط
ــارغ از  ــرد؛ ف ــی می ک ــر را نمایندگ ــن تفک ــز ای ــجویی نی دانش
این کــه در الیه  هــای باالیــی قــدرت چــه تفکــری حاکــم بــوده 
اســت. جنبــش دانشــجویی به نوعــی در خــالء وجــود احــزاب 
ــات  ــده مطالب ــده و کانالیزه کنن ــران، انتقال دهن ــه ای در ای حرف
اکثریــت جامعــه بــوده اســت. گاهــی، جهت گیــری حاکمیــت 
متناســب بــا مطالبــات جنبــش دانشــجویی بوده اســت و نمونــه 
آن در اوایــل دهــه 60 موجــود اســت و گاهــی هم چــون دهــه 
ــا  ــت. ام ــته اس ــی نداش ــر هم خوان ــا یک دیگ ــات ب 70 مطالب
ــت  ــه فعالی ــه ده ــش دانشــجویی در س ــه مشــترک جنب وج
خــود پــس از انقــالب ایــن بــوده اســت کــه صــدای برخاســته 
از جنبــش دانشــجویی در حقیقــت صــدای غالــب و اکثریــت 
جامعــه بــوده اســت و گاه حکومــت بــا ایــن مطالبــات همــگام 

بوده اســت و گاه در مقابــل آن ایستاده اســت.
اگــر بــه فعالیت  هــای جنبــش دانشــجویی در ایــن ســه دهــه 
نــگاه بیاندازیــم، آن قــدر گســترده بــوده کــه نمونــه  مشــابهی 
در تاریــخ سیاســی ایــران وجــود نــدارد. در زمانی کــه 
چنــدان ارتباطــات مجــازی به صــورت امــروزی وجــود 
نداشــت، دانشــجو رســالت آگاهی رســانی را بــر عهــده 
داشــته اســت. اکنــون از بدنــه جنبــش دانشــجویی نیز شــاهد 
ــران در الیه هــای مختلفــی از قــدرت هســتیم و  حضــور مدی

ــت.  ــوع اس ــال وق ــاق در ح ــن اتف ــز ای ــون نی هم اکن
بــا توجــه بــه ســخنان شــما، هــدف اصلــی از فعالیــت در 
ــا فعالیــت  ــوده اســت؟ آی ــم وحــدت چــه ب ــر تحکی دفات

ــوده اســت؟ حرفــه ای سیاســی مدنظــر ب
بــه نظــر مــن دانشــگاه محــل تمریــن سیاســت ورزی و ایفــای 
ــی  ــدف اصل ــا ه ــر م ــه اســت. از نظ ــی در جامع ــش اصل نق
ــف  ــای وظای ــی ایف ــوزش چگونگ ــجویی، آم ــش دانش جنب
شــهروندی اســت؛ یعنــی اگــر دانشــجو حتــی پــس از پایــان 
ــل  ــذارد، حداق ــار بگ ــی را کن ــت سیاس ــل فعالی دوران تحصی
بــه فــردی مفیــد در خانــواده و جامعــه خــود تبدیــل شــود. 
در حقیقــت فضــای فعالیــت جنبشــی در ســبک زندگــی مــا 
اثرگــذار بــود. هــر چقــدر غلظــت فعالیــت سیاســی افــراد در 
دانشــگاه ها بیشــتر بــود، ســبک زندگــی آن فــرد بــه ســبک 
زندگــی سیاســی نزدیک تــر می شــد. به طــور مثــال در 
دوران دانشــجویی مــا، تفریــح آخریــن اولویــت  بــود. تفریحات 
مــا بیشــتر در گعده هــای سیاســی تعریــف می شــد و محــدود 
ــن آن  ــود. تصــور م ــینما ب ــه س ــن ب ــی و رفت ــه کتاب خوان ب
ــش  ــی جنب ــتر سیاس ــده از بس ــا برآم ــن فض ــه ای ــت ک اس

ــوده اســت.  دانشــجویی وقــت ب
ــن اســت کــه فعالیت هــای جنبــش دانشــجویی  تصــور ای
ــدود  ــت مح ــق سیاس ــنگری و مش ــره روش ــا در دای غالب
ــدای تاســیس  ــم وحــدت از ابت ــر تحکی ــا دفت می شــود ام
ــود  ــا وج ــه ب ــی گرفت ــذار سیاس ــم و اثرگ ــات مه تصمیم
ــت  ــرای فعالی ــات الزم ب ــه و امکان ــدان تجرب ــه چن آن ک
حرفــه ای سیاســی در دســت نداشــته اســت. گاهــی ایــن 
ــد  ــز مانن ــی نی ــای بزرگ ــه پیامده ــدون تجرب ــت ب فعالی
تســخیر ســفارت و انتخابــات ســال 84 بــه همــراه داشــته 

ــد؟ ــه می دانی ــیب را چ ــن آس ــل ای ــت. دلی اس

ــاور  ــه ب ــود. ب ــل ب ــل حل و فص ــم قاب ــر تحکی ــود دفت دل خ
ــع  ــدت و به تب ــم وح ــر تحکی ــقاق در دفت ــروژه انش ــن پ م
آن انحــالل دفتــر تحکیــم وحــدت، پــروژه ای ناشــی از 
ــان  ــرا و جری ــان اقتدارگ ــان جری ــان می ــق پنه ــک تواف ی
ــی  ــه ایران ــا جامع ــود. نه تنه ــب ب ــرای اصالح طل انحصارگ
ــد.  ــه مهلکــی دی ــه ضرب ــن حادث ــز از ای ــت نی بلکــه حاکمی
شــاید بــرای شــما عجیــب باشــد امــا جریــان اصالح طلــب 
ــا شــریک نمی خواســت.  ــرد ام ــازی را ب ــک مقطعــی ب در ی
جبهــه مشــارکت در وهلــه اول به شــدت بــه دنبــال تاســیس 
ــق نشــد در  ــه موف ــود و زمانی ک تشــکل درون دانشــگاه ها ب

پــی حضــور نیرو  هــای خــود 
در دفتــر تحکیــم برآمــد که 

بــاز هــم نــاکام مانــد. 
علــت  افــراد  از  برخــی 
جنبــش  فعلــی  انفعــال 
ــر فضای  دانشــجویی را تغیی
ذهنــی دانشــجویان از چــپ 
ــا  ــد. ت ــرال می دانن ــه لیب ب
را  گــزاره  ایــن  چه حــد 

می دانیــد؟ صحیــح 
از نظــر مــن تغییــر نگرشــی از فعالیــت جنبشــی بــه فعالیــت 
نهــادی صــورت گرفتــه اســت. اکنــون شــاهد پارادایم راســت 
بــه معنــای لیبــرال در دانشــگاه ها نیســتیم و نهایتــا سوســیال 
دموکراســی را می بینیــم. دانشــجو در فضــای دانشــگاهی 
دانشــجو  و  نــدارد  را  محافظه کارانــه  فعالیــت  توانایــی 
هم چنــان آرمان گراســت. شــاید بــه ســبب تجربیــات 
دیگــران ظــرف عقالنیــت بیشــتری در اختیــار دارنــد، امــا در 
شــرایط امــروزی جنبــش دانشــجویی، تنهــا دانشــجوها مقصر 
نیســتند بلکــه بحــث اســاتید نیــز مطــرح اســت. در زمــان 
ــی مشــوق  ــد و به نوع ــا بودن ــراه م ــاتید هم ــا، اس ــت م فعالی
فعالیــت سیاســی محســوب می شــدند. اگــر وضعیــت امــروز 
ــاتید  ــت اس ــب وضعی ــه مرات ــد، ب ــف بار باش ــجو اس دانش
اســف بارتر اســت. در دانشــگاه هم چنــان اســاتید ارزشــمندی 
داریــم ولــی بــا توجــه بــه فیلترهــای ورود اســاتید، دانشــگاه 

ــت. ــی رسیده اس ــه کاری فعل ــرایط محافظ ــن ش ــه ای ب
ــر  ــد. اگ ــی دارن ــن وضعیت ــز چنی ــاتید نی ــکل های اس تش
ــع بیشــتری  ــوند، نف ــل ش ــاتید تعطی ــروز تشــکل های اس ام
بــه دانشــگاه می رســانند؛ چــرا کــه بعضــا مشــاهده 
می شــود اگــر واقعــا بعضــی از اســاتید خیرخــواه بــه داد آن 
ــگاه اقتصــادی و  ــک بن ــه ی تشــکل نرســند، آن تشــکل ها ب
محلــی بــرای زد و بنــد سیاســی بــدل می شــود. مــن بــر ایــن 
مســئله تاکیــد داریــم. تشــکل دانشــگاهی کــه نمی توانــد از 
حــق خــود دفــاع کنــد و در مدیریــت دانشــگاه اعمــال اراده 
ــال  ــی اعم ــای کالن سیاس ــد در فض ــور می توان ــد، چط کن
نظــر کنــد؟ واضــح اســت بعضــی از اســاتید  بــا چنیــن پایگاه 
اجتماعــی ضعیفــی، دچــار سوءاســتفاده خواهنــد شــد. دیــری 
ــز در  ــگاهی« نی ــب »دانش ــن برچس ــه ای ــد ک ــد پایی نخواه

ــاد. ــق خواهــد افت فضــای اجتماعــی از رون
بــه نظــر شــما، خانــواده در فضــای فعلــی دانشــگاه ها چــه 

دارد؟ نقشی 
در مناظــره ای در دهــه 80 بیــان کــردم کــه جنبــش 
دانشــجویی در حــال اســتحاله ارزشــی- فرهنگــی اســت. در 
واقــع کمــی تنــد بیــان کــردم و بایســتی بگوییــم کــه ارزش ها 
ــان  ــتی بی ــت. بایس ــر اس ــت خوش تغیی ــجویان دس در دانش

جنبش دانشجویی با وجود سرخوردگی ها و مشکالتی [
کــه در طــول مــدت ریاســت جمهــوری آقــای خاتمــی 
گــر یــک کاندیــدا  دچــار آن شــد، همچنــان اعــالم کــرد کــه ا
ــت  ــت اس ــت و فعالی ــه حمای ــر ب ــد حاض ــه بیای ــه صحن ب
امــا آن زمــان بــزرگان اصالحــات، جنبــش دانشــجویی را 
بدون تاثیر دانستند و هنگامی که در انتخابات شکست 
خوردند، تمام تقصیرها بر گردن دفتر تحکیم انداختند.

]



نمایش ۵ فیلم ایرانی در جشنواره »کراال«

بیست وســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم »کــراال« در کشــور هنــد میزبــان نمایــش پنــج فیلــم ایرانــی در بخــش رقابتــی و ســینمای 
جهــان اســت. بــه گــزارش ایســنا، ایــن رویــداد ســینمایی کــه بــا نمایــش فیلــم اســپانیایی زبــان »همــه می داننــد« بــه کارگردانــی 
اصغــر فرهــادی افتتــاح خواهــد شــد و در بخــش رقابتــی بین المللــی آن ســه فیلــم »حکایــت دریــا« ســاخته بهمــن فرمــان آرا، »اتــاق 
تاریــک« از روح اهلل حجــازی و »همچنــان کــه می ُمــردم« بــه کارگردانــی مصطفــی ســیاری بــه نمایندگــی از ســینمای ایــران حضــور 
دارنــد. »3 ُرخ« ســاخته جعفــر پناهــی و »درســاژ« از پویــا بادکوبــه نیــز در بخــش ســینمای جهــان بیست وســومین جشــنواره فیلــم 
»کــراال« هنــد بــه روی پــرده می رونــد. هم چنیــن طبــق اعــالم پیشــین، مجیــد مجیــدی کارگــردان ایرانــی بــه عنــوان رئیــس هیــات 
داوران بخــش اصلــی جشــنواره »کــراال« انتخــاب شــده اســت. بیست وســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم »کــراال« از تاریــخ 7 تــا 13 

دســامبر ۲018 )16 تــا ۲۲ آذرمــاه( در کشــور هنــد برگــزار می شــود.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و سوم / نیمه اول آذر 797 فر هنگ و هنر
گرگ بازی، یک هیجان نا فرجام

جزء بهتر از کل!
نوشتاری بر ملودرام »همه می دانند« آخرین ساخته  اصغر فرهادی

نیــز مخاطــب ایجــاد می شــود و دقیقــا همــان جایــی اســت 
ــه بعضــی  ــه ب ــد. پرســش هایی ک ــم می افت ــم از ریت ــه فیل ک
ــان  ــود. هم  زم ــخی داده نمی ش ــم پاس ــان فیل ــا پای ــا ت از آن ه
ــالش  ــه گذشــته )ف ــی، بازگشــت ب ــت داســتان اصل ــا روای ب
ــز صــورت  ــوروارد( نی ــالش ف ــده )ف ــه آین ــک( و ارجــاع ب ب
می گیــرد کــه غالبــا بــه پیش  رفتــن داســتان کمکــی 
نمی کنــد. بازگشــت بــه گذشــته ها غالبــا مربــوط بــه 
گذشــته  کاراکتر هــای اصلــی اســت و اگــر فــرض را بــر ایــن 
ــم  ــا در فیل ــخصیت پردازی آن ه ــدف ش ــا ه ــه ب ــم ک بگیری
ــن  ــت. هم چنی ــوده اس ــق نب ــال موف ــده اند، اص ــده ش گنجان
ــغول  ــا مش ــخصی دائم ــوال ش ــه معم ــا ک ــالش فوروارده ف
راه رفتــن در راهــروی ســفیدی بــا درهــای مختلــف اســت و از 
زوایــه پشــت دیــده می شــود نیــز بیانگــر پیچیدگــی موجــود 
در فیلــم نیســت و غرق شــدن در هزارتــوی ساخته شــده 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــق  نمی ش ــادگی محق ــنده به س ــن نویس در ذه
صرفــا ایجــاد ســوال در ذهــن مخاطــب و پاســخ ندادن بــه آن 
در فیلــم دلیلــی بــر پیچیدگــی و معمایی بــودن فیلــم نیســت. 
ــم در  ــن فیل ــای موجــود در ای ــی و معم ــا پیچیدگ شــاید تنه
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــه آن ه ــد ک ــاق می افت ــازی اتف ــان ب زم
قوانیــن ایــن بــازی امــری کامــال طبیعــی  اســت و نیــازی بــه 

ــدارد. ــی خاصــی ن ــه و کارگردان فیلمنام
هنــر یــک کارگــردان ایــن اســت کــه بــا اســتفاده متعــادل از 
هــر دو مقولــه فــرم و محتــوا در کنــار یک دیگــر، بــه گونــه ای 

ــا  ــه در آن ج ــت. ایرن ــپانیا آورده اس ــه اس ــود ب ــا خ را ب
بــه پســری عالقه منــد می شــود کــه رازی را بــا او در 
میــان می گــذارد؛ این کــه مــادرش پیش تــر در عشــق 
نافرجــام بــا یکــی از بومیــان آن جــا، پاکــو )خاویــر بــاردم(، 
ــک راز  ــن ی ــع، ای ــت. در واق ــته اس ــش شکس ــوده و قلب ب
ــد«؛  ــه می دانن ــه »هم ــت ک ــی اس ــه موضوع ــت بلک نیس
ــی  ــد، معمای ــگان نمی دانن ــه هم ــری ک ــئله دیگ ــا مس ام
ــس  ــم! پ ــی می بری ــه آن پ ــم ب ــه فیل ــه در ادام ــت ک اس
از گذشــت یک ســوم ابتدایــی فیلــم، اتفــاق ناگهانــی و 
تحریک کننــده ای -کــه بــه تاثیــر از میشــائیل هانکــه 
همــواره در آثــار فرهــادی وضعیــت بغرنــج داســتان حــول 
ــه  ــورد: ایرن ــم می خ ــه رق ــرد- بدین گون ــکل می گی آن ش
ــود  ــد می ش ــی ناپدی ــم عروس ــای مراس ــان در میانه ه ناگه
ــی  ــردی محل ــه توســط ف ــردد ک ــوم می گ و به ســرعت معل
ــب  ــورو طل ــزار ی ــرای آزادی وی 300 ه ــوده شــده و ب رب
کــرده اســت. ایــن پیشــامد ناگــوار پــس از مطلــع شــاد و 
مفــرح فیلــم، زمینــه را بــرای پرده بــرداری از شــکایت های 
ناگفتــه  شــخصیت ها فراهــم می کنــد. این جاســت کــه 
ــالف  ــورد اخت ــتان درم ــان شــخصیت های داس ــا می تنش ه
ــرده و  ــاز ک ــر ب ــل ها س ــاوت نس ــواده و تف ــی، خان طبقات
ســویه های تاریــک شــخصیت هایی کــه هرگــز از شــر 
زخــم عشــق های قدیمــی و کینه هــای کهنــه رهایــی 

ــود. ــدار می ش ــت، پدی ــد یاف نخواهن
فرهــادی کــه اســتاد پرداختــن بــه تنــش طبقاتی و جنســیتی 
و هم چنیــن شــرح دادن مســائل ریــز و درشــتی اســت کــه 
می توانــد روح مــردم و یــک جامعــه را ماننــد خــوره 
بخــورد. در Everybody Knows نیــز همــان خطــوط اصلــی 
ــکار  ــانی و آش ــط انس ــی رواب ــی پیچیدگ ــینمایی اش یعن س

شــخصیت ها همــراه شــویم و پاســخ ابهاماتمــان را بگیریــم، بــا 
یــک ارجــاع بــه زمــان حــال، تمــام داســتان آن شــب از زبان 
بازیگــران گفتــه می شــود و بــه نظــرم، تمــام هیجــان یافتــن 
پاســخ در دل فیلــم بــا یــک بازپرســی ســاده از بیــن مــی رود.

اصــوال مشــکل اساســی »گــرگ بــازی« حفره هــای موجــود در 
فیلمنامــه آن اســت. داســتان فیلــم از ابتــدا تــا انتهــا رونــدی 
نزولــی را طــی می کنــد و ترکیــب بــازی هیجان انگیــز مافیــا با 
یــک فیلــم ترســناک- معمایی بــه ســطحی ترین شــیوه ممکن 
ــازد.  ــع می س ــم را ضای ــاص فیل ــوژه خ ــه و س صــورت گرفت
شــخصیت پردازی نیــز در فیلمنامــه ایــن اثــر وجــود نــدارد و 
تعــدد شــخصیت ها صرفــا به خاطــر بــه حدنصــاب  رســیدن 
افــراد جهــت بــازی مافیــا احســاس می شــود و پرداختــی در 
ــم  ــا مشــاهده نمی شــود. در تمــام طــول فیل شناســنامه آن ه
ــه جــای پاســخ دادن  ــه، ب ــا کم تجرب ــرواز ام ــردان بلندپ کارگ
ــوال  ــب س ــول از مخاط ــس معم ــا، بر عک ــوال های م ــه س ب
ــا  ــی در دســتش دارد کــه از م ــگار او هــم کارت ــد و ان می کن
پنهــان کــرده و هدفــش از ســاخت ایــن فیلــم جســورانه امــا 

گنــگ، معلــوم نیســت.
ــم،  ــور بگیری ــازی« فاکت ــف »گــرگ ب ــه ضعی ــر از فیلمنام اگ
بافــت یک  ســان و یک جنــس بازی هــا -کــه بــا بافــت 
ــکات  ــه ن ــز مطابقــت دارد- از جمل ــم نی ــی فیل و ســاختار کل
مثبــت آن اســت. در میــان بازیگــران صاحــب نــام ایــن پروژه 
نیــز بــدون شــک بهتریــن بــازی متعلــق بــه علــی مصفاســت 
ــار  ــرش در کن ــس بی حدوحص ــردی و اعتمادبه نف ــه خونس ک
شــوخ  طبعی کنترل شــده ای کــه بــه کاراکتــرش اضافــه 
کــرده اســت، همــه آن چیــزی اســت کــه شــخصیت منفــی 
ــی  ــازی خوب ــا ب ــلی ام ــه توس ــاز دارد. هانی ــه آن نی ــر ب دکت
به ویــژه در فالش بک هــا از خــود بــه نمایــش نگذاشــته 
اســت. موســیقی هیجان انگیــز هوشــیار خیــام و تدویــن 
ــوت  ــاط ق ــر نق ــز از دیگ ــر نی ــتانه مهاج ــص مس بی عیب و نق

ــد. ــاب می آین ــه حس ــم ب فیل
ــای  ــایر فیلم ه ــازی« را از س ــرگ ب ــه »گ ــوع، آن چ در مجم
ــد،  ــز می کن ــدری متمای ــر ق ــال اخی ــد س ــده در چن ساخته ش
همیــن ژانــر متفــاوت اســت کــه بــا اندکــی دقــت و خالقیــت 
ــد.  ــری باش ــم موفق ت ــت فیل ــه می توانس ــگارش فیلمنام در ن
حــال بایــد دیــد عبــاس نظــام دوســت کــه نخســتین فیلــم 
ســینمایی خــود را چنیــن ســاخته اســت، آیــا بــاز هــم قصــد 
ادامــه دادن فیلمســازی خــود در ایــن مســیر را دارد یــا او هــم 
ــا  بــه ســراغ ژانر هــای مرســوم مــی رود؟ امیــد اســت کــه ب
وجــود فیلمســازان توانمنــد و مســتعد، بتوانیــم شــاهد تنــوع 
موضــوع و ژانــر در ســینمای کشــورمان بیش از پیش باشــیم.

عملکــرد فرهــادی را در واکاوی الیه هــای عمیــق شــخصیتی 
ــر  ــی دیگ ــگ و زبان ــه فرهن ــق ب ــه متعل ــش -ک کاراکترهای

می باشــند- قابل قبــول ارزیابــی کــرد.
فــارغ از فیلمنامــه، فرهــادی بــازی خوبــی نیــز از بازیگرانش 
ــریه  ــد نش ــد، منتق ــتیو پان ــه اس ــت؛ به طوری ک ــه اس گرفت
ســینمایی The Wrap، درمــورد همــکاری زوج بــاردم و کروز 
این طــور می نویســد: »پنه لوپــه  کــروز و خاویــر بــاردم 
به نــدرت در همــکاری بــا یک دیگــر اجرایــی تــا ایــن حــد 
ــی  ــارا لن ــش گذاشــته اند«. بارب ــه نمای ــود ب احساســی از خ
ــود  ــازی چشــمگیری از خ ــز ب ــاردم نی ــش همســر ب در نق

نشــان داده اســت.
به طورکلــی، دومیــن تجربــه فیلمســازی فرهــادی در خــارج 
ــس  ــته« در پاری ــم »گذش ــاخت فیل ــس از س ــران، پ از ای
ــا  ــت. ب ــت او دانس ــه نخس ــر از تجرب ــوان موفق ت را می ت
ــور  ــل کش ــده در داخ ــای ساخته ش ــا فیلم ه ــال ام ــن ح ای
توســط ایــن کارگــردان کمــاکان از آثــار خارجــی او بهتــر 
 Everybody ــوان ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــر هســتند ب و پخته ت
Knows را نســخه  بی رمــق و تکــراری »دربــاره  الــی« 
ــان  ــر هم ــز ب ــا نی ــادی در این ج ــه فره ــرا ک ــت؛ چ دانس
منــوال به جــای توجــه بــه قربانــی، بــه افــرادی کــه 
از ایــن ناپدید شــدن متأثــر شــده اند پرداختــه اســت. 
و  خــوب  فیلمنامــه  علی رغــم   Everybody Knows در 
ــر  ــی بدت ــه نهای ــته آن، نتیج ــران برجس ــای بازیگ تالش ه
تشــکیل دهنده  اجــزای  تک تــک  عملکــرد  مجمــوع  از 
فیلــم شــده اســت. امیــد اســت کــه فرهــادی بــا سرمشــق  
ــی  ــای خارج ــاز، در پروژه ه ــارب ممت ــن تج ــراردادن ای ق
آینــده خــود موفق تــر ظاهــر شــود و همــواره نــام ایــران و 

ــدازد. ــا بیان ــر زبان ه ــر س ــی را ب ایران
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ــوارد محــدودی  ــران در م ــینمای ای ــر در س ــال های اخی در س
ــر  ــه ای را ب ــد قص ــه بخواهن ــم ک ــی بوده ای ــاهد فیلم های ش
ــود  ــا وج ــد. ب ــت کنن ــی روای ــوز- معمای ــر مرم ــاس ژان اس
کم  هزینــه  بــودن ســاخت ایــن نــوع فیلم هــا و نداشــتن 
محدودیت هــای آن چنانــی در ممیزی هــا، دالیــل کمبــود 
ــی در ســینمای پــس از  ــر ترســناک- معمای ــی در ژان فیلم های
ــه مراتــب بهتــر  ــوان در وجــود نســخه هایی ب انقــالب را می ت
در ســینمای دنیــا، احتمــال عــدم اســتقبال مخاطب و شکســت 
در گیشــه و نبــود امکانــات و تجهیــزات بــرای ســاخت چنیــن 
پروژه هایــی در ســینمای کشــورمان جســت وجو کــرد. بــا ایــن 
ــه حضــور در پشــت  ــه تجرب ــاس نظام دوســت -ک ــال، عب ح
 صحنــه چندیــن پــروژه ســینمایی را دارد- در نخســتین تجربــه 
ــده  ــه جــان خری ــزرگ را ب ــن ریســک ب ــی خــود ای کارگردان
ــر معمایــی ســاخته اســت. بنابرایــن در قــدم  و فیلمــی در ژان
ــزان در  ــه می ــا چ ــت ت ــه نظام دوس ــارغ از این ک ــت ف نخس
ــق عمــل کــرده اســت،  ــاوت خــود موف ــروژه متف ــرد پ پیش ب
جســارت او در فیلمســازی قابــل تحســین اســت. امــا در ادامــه 
نگاهــی بــه نقــاط ضعــف و قــوت فیلــم او خواهــم انداخــت.

ــازی  ــول ب ــازی« ح ــرگ ب ــم »گ ــتان فیل ــی داس ــط اصل خ
معروفــی بــه همیــن نــام -کــه در ایــران بیشــتر تحت عنــوان 
مافیــا شــناخته می شــود- می گــردد. از همــان آغــاز تیتــراژ و 
بــه ســختی خوانده شــدن اســامی که بــه صــورت دوار نوشــته 
ــت  ــرار نیس ــه ق ــم ک ــی می بری ــه پ ــن نکت ــه ای ــوند، ب می ش
در ایــن فیلــم  همه چیــز را به راحتــی بفهمیــم و شــاید نبایــد 
بفهمیــم! فیلــم آغــاز می شــود و هیجــان مــا از تعریف کــردن 
خوابی ترســناک توســط پرســتو )نــگار جواهریــان( در لحظات 
ــود.  ــدان می ش ــذاب دوچن ــی ج ــدن فیلم ــرای دی ــن ب آغازی
ــی  ــم یعن ــی فیل ــل اصل ــدن مح ــان مشخص ش ــن زم همچنی
همــان خانــه  مرمــوزی کــه زمــان آدرس دادن پشــت تلفــن 
بــه ایــن نکتــه تاکیــد می شــود کــه راه منتهــی بــه ایــن خانــه 
یــک طرفــه اســت و  مســیر بازگشــتی وجــود نــدارد، حــس 
ــز  ــی ج ــد و راه ــا می کن ــده الق ــه بینن هیجــان بیشــتری را ب

ــذارد. ــی نمی گ ــم باق ــای فیل ــا کاراکتر ه ــدن ب همراه ش
ــمت  ــرد؛ قس ــیم ک ــمت تقس ــه دو قس ــوان ب ــم را می ت فیل
ــا  ــه ب ــه ک ــای خان ــدن چراغ ه ــل از خاموش ش ــت، قب نخس
ــب  ــان مخاط ــا هیج ــی صرف ــبتا طوالن ــی نس مقدمه چینی های
را بــاال می بــرد و قســمت دوم، بعــد از خاموش شــدن 
چراغ هاســت کــه پرســش هایی در ذهــن کاراکتر هــا و 

ــتمین  ــوان هش ــد( عن ــه می دانن »Everybody Knows« )هم
ســاخته کارگــردان نام آشــنای کشــورمان، اصغــر فرهــادی 
ــون  ــار پیرام ــای انتشــار اخب ــه از نخســتین روزه اســت ک
ــب  ــود جل ــه ســوی خ ــات را ب ــواره توجه ســاخت آن، هم
کــرده اســت. ســاخت فیلمــی اســپانیایی زبان توســط 
ــه  ــر دو مرتب ــال های اخی ــه در س ــی -ک ــی ایران کارگردان
ــار حضــور  ــرده اســت- در کن ــکار را کســب ک ــزه اس جای
بازیگــران سرشناســی چــون خاویــر بــاردم، پنه لوپــه  
کــروز و ریــکاردو داریــن در ایــن پــروژه را می تــوان 
ــای  ــرای تماش ــینما ب ــی س ــتیاق اهال ــل اش ــن دالی مهم تری
ــوان  ــه عن ــران آن ب ــز اک ــه نی ــر دانســت. در ادام ــن اث ای
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــه هفتادویکمی ــم افتتاحی فیل
ــال  ــت. ح ــش برانگیخ ــش از پی ــا را بی ــن، کنجکاوی ه ک
کــه چندمــاه از اکــران گســترده ایــن فیلــم در کشــورهای 
مختلــف جهــان می گــذرد، بــرآن شــدیم تــا نگاهــی 
اجمالــی بــه ایــن ســاخته  بحث برانگیــز فرهــادی بیاندازیــم.

ــفر 1۲  ــاخت Everybody Knows را س ــا س ــادی منش فره
ــد؛  ــان می کن ــپانیا بی ــوب اس ــه جن ــود ب ــش خ ــال پی س
ــروز( پــس از  ــه  ک ــورا )پنه لوپ ــت ل ــا بازگش ــتان ب داس
ــت  ــپانیا جه ــتایی در اس ــش در روس ــه زادگاه ــال ها ب س
ــاز  ــرش آغ ــر کوچک ت شــرکت در مراســم عروســی خواه
ــن(،  ــکاردو داری ــدرو )ری ــورا، آلخان ــر ل ــردد. همس می گ
ــن  ــه در آرژانتی ــان -ک ــه جدیدش ــل کار در خان ــه دلی ب
تــازه تحویــل گرفته انــد- او را در ایــن ســفر همراهــی 
نمی کنــد. امــا لــورا پســر و دختــر لجوجــش، ایرنــه 

پاســخ معماهــای ایجاد شــده در فیلــم را بدهــد کــه بیننــده بــا 
زحمــت و یــا چندبــار دیــدن فیلــم پاســخی بــرای آن هــا پیدا 
کنــد. پایــان بــاز گذاشــتن فیلم کــه امــروزه در ســینمای ایران 
ــر نیســت بلکــه  شــایع اســت، در بعضــی مــوارد نه  تنهــا هن
ــر،  ــویی دیگ ــت. از س ــئولیت اس ــار مس ــانه خالی کردن از ب ش
آن چــه می توانــد پاســخ کارگــردان بــه پرســش چرایــی عــدم 
ــن  ــده در ذه ــوال های ایجاد ش ــه س ــناریو ب ــخ گویی س پاس
مخاطــب باشــد، در دو موقعیــت فیلــم قابــل ردگیــری اســت؛ 
اول آن جــا کــه در ابتــدای فیلــم، شــخصیت پرســتو از اجــرای 
ــوی از  ــز عض ــدگان نی ــه بینن ــد ک ــت می کن ــری صحب تئات
ــتن  ــخ  گذاش ــن رو، بی پاس ــتند. از ای ــی آن هس ــل اجرای عوام
ســواالت در پایــان فیلــم می توانــد قصــد عمــدی کارگــردان 
جهــت بــازی دادن مخاطبــان حاضــر در ســالن ســینما باشــد. 
دوم در دیالوگ هــای رد و بــدل  شــده میــان بازپرســان گیــج و 
ســردرگم اســت؛ زمانــی کــه یکــی از آن هــا می گویــد: »بایــد 
خودمــان ایــن بــازی را بــازی کنیــم تــا بــه حقیقــت برســیم«.

ــه دلیــل ورود مرتضــی، شــخصیت مرمــوز  ــازی ب دور دوم ب
ــازی را  ــده و ب ــدا ش ــا پی ــت از کج ــوم نیس ــه معل ــم -ک فیل
ــن  ــود. ای ــاس تر می ش ــت- حس ــه اس ــدی گرفت ــال ج کام
حساســیت بــا اخــراج ســعید )احســان گــودرزی( توســط همــا 
ــر  ــی ب ــه ســعید مبن ــازی و اخطــار او ب ــه توســلی( از ب )هانی
ــد،  ــد می کن ــازی را تهدی ــراد حاضــر در ب این کــه خطــری اف
بــه اوج خــود می رســد. امــا درســت در جایــی کــه بایــد بــا 

ــد،  ــته دارن ــه در گذش ــه ریش ــی را ک ــرار پنهان ــدن اس ش
ــباب  ــه را اس ــدن ایرن ــار ربوده ش ــد. او این  ب ــال می کن دنب
ــرار داده  ــانی ق ــط انس ــا در رواب ــن پیچیدگی ه ــدن ای نمایان
اســت؛ گویــی هــر چقــدر او بیشــتر از متــن فیلــم و مــادرش 
ــکاف های  ــه ش ــد ب ــتر می توان ــادی بیش ــد، فره دور باش
ــردازد. وی  ــخصیت ها بپ ــته ش ــی گذش ــود در زندگ موج
ــگارش ســناریویی ســاده، شــخصیت های  ــا ن ــز ب ــار نی این ب
شــرایط  در  کــه  را  مهربــان  و  بی ریــا  بســیار خوب، 
ــار یک دیگــر نشــانده اســت  ــد، کن ــرار گرفته ان دشــواری ق
و مخاطــب را وادار بــه قضاوت کــردن درمــورد آن هــا 
می کنــد. فرهــادی اصــوال پیــش از این کــه کارگــردان 
ــردد؛  ــره محســوب می گ ــد فیلمنامه نویســی چی ــی باش خوب
در بهره گیــری از ایــن ضربــه بیرونــی و ویران گــر بــه 
ــه افشــای  ــی دســت ب ــی مثال زدن ــا مهارت ــواده، ب ــن خان ای
نقــاط ضعف هــا، شــکاف ها و خطاهــای کاراکترهایــش 
می زنــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه اوج ایــن ملــودرام 
ــا  ــخصیت ها نارضایتی ه ــت و ش ــده نیس ــدان درگیرکنن چن
ــن  ــد. هم چنی ــان نمی کنن ــی بی ــود را به خوب ــکایات  خ و ش
ــن در  ــکاردو داری ــته ری ــادی از گذش ــه فره ــی ک جزئیات
ــد،  ــرار می ده ــب ق ــار مخاط ــورا در اختی ــر ل ــش همس نق
ــا  ــورا ب ــل ازدواج ل ــال دلی ــرای مث ــدک اســت؛ ب بســیار ان
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی می مان ــوم باق ــده و نامفه او گیج کنن
ــن  ــاری از مهم تری ــر و معی ــا هــر مت ــر فرهــادی ب ــر اخی اث
فیلم هــای ســال ۲018 محســوب می شــود و هم چنیــن 
ــا  ــی ب ــه »وقت ــاردم ک ــر ب ــه  خاوی ــن گفت ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــک  ــخصیت ها و ی ــط، ش ــاره رواب ــف درب ــه ای ظری فیلمنام
ــد«،  ــت کنی ــد دق ــد، بای ــروکار داری ــی س ــگ خارج فرهن
ــید و  ــم پوش ــک چش ــای کوچ ــن ضعف ه ــوان از ای می ت



الیحه بودجه سال 98 در هیات دولت تصویب شد

ــا موضــوع  ــح و بعــد از ظهــر یکشــنبه، 11 آذر، ب ــران صب ــت، جلســه فوق العــاده هیات وزی ــگاه اطالع رســانی دول ــا از پای ــه گــزارش ایرن ب
بررســی الیحــه بودجــه ســال 98 کل کشــور تشــکیل شــد و تبصره هــای پیشــنهادی ارقــام کالن و ویژگی هــای بودجــه مــورد بحــث و تبــادل 
نظــر قــرار گرفــت و الیحــه بودجــه ســال 98 در آن بــه تصویــب رســید. محمدباقــر نوبخــت روز دوشــنبه، 1۲ آذر، در نشســتی غیرخبــری 
درمــورد الیحــه بودجــه ســال آینــده گفــت: تدویــن الیحــه بودجــه ســال 98 کل کشــور در دولــت بــه پایــان رســید و پنجشــنبه ایــن هفتــه 
تقدیــم مجلــس شــورای اســالمی می شــود. وی بــا اعــالم اینکــه فرآینــد بودجه ریــزی ســال آینــده از 15 تیرمــاه کلیــد خــورد، گفــت: باتوجــه 
بــه شــرایط تحریــم، تدویــن الیحــه بودجــه 98 دشــوار بــود امــا بودجــه معقولــی تنظیــم شــد. نوبخــت کاهــش فشــار تحریم هــا بــه مــردم، 

تــالش بــرای تامیــن کاالهــای اساســی و توجــه بــه تولیــد و اشــتغال را از ویژگی هــای الیحــه بودجــه ســال آینــده دولــت اعــالم کــرد.
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هفت تپه ملتهب

زندگــی فــرد را تحت تاثیــر قــرار دهــد. امــا عمدتــا هــرگاه از 
تجــاوز بــه کــودکان ســخن می گوییــم، ایــن اســترس و فشــار 
ــود  ــواده او نمی ش ــور و خان ــودک مذک ــه ک ــدود ب ــا مح تنه
بلکــه تمامــی جامعــه را در بهــت و وحشــت چنیــن وقایعــی 
ــن  ــی از ای ــن شــیوع بســیار حوادث ــد. هم چنی ــی ده ــرار م ق
دســت، نگرانــی ســایر والدیــن ســاکن آن شــهر و منطقــه را 
ــی  ــون PTSD بیشــترین اختالل ــی آورد. تاکن ــراه م ــز به هم نی
اســت کــه پــس از تجــاوز گــزارش شــده اســت امــا ایــن تنها 
میراثــی نیســت کــه از متجــاوز بــه یــادگار می  ماند؛ متاســفانه 
ــوءمصرف  ــن و س ــس پایی ــزت نف ــی، ع ــاری جنس بی  بندوب
موادمخــدر نیــز از واکنش هــای شــایع بــه تجــاوز می باشــد. 
ایــن موضــوع تــا آن جــا پیــش مــی رود کــه برخــی آمارهــا 
ــتفاده در  ــکلی از سوءاس ــابقه ش ــدی س ــیوع 90 درص از ش
ــکالت  ــایع ترین مش ــی از ش ــد. یک ــخن گفتهان ــن س معتادی
ــد،  ــرار می گیرن ــی ق ــتفاده جنس ــورد سواس ــه م ــی ک کودکان
احســاس شــرمندگی اســت. زیــرا آن هــا به نحــوی خودشــان 
را مقصــر چنیــن حادثــه ای میداننــد؛ خــود را به علــت منفعل 
بــودن یــا بــه ایــن دلیــل کــه به نحــوی متجــاوز را تحریــک 
کرده انــد و دالیلــی از ایــن دســت مقصــر می شناســند. 
ــه شــکل نشــخوار فکــری در ذهــن  چنیــن افــکاری دائمــا ب
ــد  ــرای وی می  پروارن ــاور را ب ــن ب ــردد و ای ــودک می  گ ک
کــه شــاید اگــر »بــه گونــه دیگــری رفتــار می کــردم، چنیــن 
ــن احســاس شــرمندگی  ــرای مــن رخ نمــی داد«. ای ــی ب اتفاق
حتــی بــرای رویدادهــای پــس از گــزارش سوءاســتفاده نیــز 
ــی  ــرمندگی از دعواهای ــد؛ ش ــته باش ــود داش ــد وج می توان
ــده  ــن موضــوع به وجــود آم ــن به خاطــر ای ــان والدی ــه می ک
اســت، شــرمندگی از بــه زنــدان افتــادن شــخص خاطــی و یــا 

ــد. در نوشــتار  ــرم می کنن ــز شــده اند- دســت و پنجــه ن نی
پیــش رو قصــد دارم اتفاقــات فــوق را از منظــر اقتصــاد و 

ــم. ــر شــخصی از اقتصــاد، بررســی کن ــع تعبی ــه تب ب
ــاز  ــه آغ ــت تپ ــران نیشــکر هف ــدا از خواســته های کارگ ابت
می کنــم. بــار دیگــر بــه آن چــه خواســت کارگــران نیشــکر 
ــم. ســه مــورد در حــال  هفــت تپــه اســت نگاهــی بیاندازی
ــد؛  ــکیل می دهن ــران را تش ــی کارگ ــته  عموم ــر خواس حاض
1-پرداخــت معوقــات ۲- آزادی کارگــران دســتگیر شــده 
ــورای  ــا ش ــی ی ــه دولت ــی ب ــت از خصوص ــر مالکی 3- تغیی
ــرف  ــده از ط ــات پرداخت نش ــت معوق ــری. درخواس کارگ
کارگــران  از  هرکــدام  قــرارداد  اســاس  بــر  شــرکت 
ــچ  ــه هی ــان اســت و ب ــرعی آن ــی و ش ــق قانون بی شــک ح
عنــوان نبایــد دولــت ایــن حــق کارگــران را نادیــده بگیــرد. 
شــرکت اگــر در حــال ضرردهــی اســت می توانــد کارگــران 
ــتخدام  ــورت اس ــا در ص ــد، ام ــتخدام کن ــری را اس کم ت
ــروی  ــوق نی ــه پرداخــت حق ــون موظــف ب ــر اســاس قان ب
ــرارداد،  ــن ق ــی از ای ــورت تخط ــت و در ص ــود اس کار خ
دولــت موظــف اســت نســبت بــه اخــذ ایــن حــق کارگــر 
اقدامــات الزم را انجــام دهــد. لــذا وقتــی پیگیــری کارگــران 
نســبت بــه احقــاق حقــوق خــود بــا پاســخ مناســب روبــه رو 
نمی شــود، کارگــران دســت بــه اعتــراض و اعتصــاب 
ــر آزادی  ــی ب ــران مبن ــته کارگ ــن خواس ــد. دومی می زنن
برخــی از کارگــران معتــرض بــه دلیــل وضعیــت ملتهــب و 
ــا  ــه نظــر نمی رســد کــه ت ــه، ب امنیتی شــدن فضــا در منطق

ــوص  ــای مخص ــالگی آموزش ه ــن چهار س ــد و از س بیاموزن
ــی در  ــیب های جنس ــکان آس ــد، ام ــاز کنن ــودکان را آغ ک
کــودکان را بســیار کاهــش می دهنــد و از پیامد هــای ســخت 
ــد. ــری می کنن ــر جلوگی ــنین باالت ــای آن در س و طاقت فرس

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اگــر نگوییم ســهم اختالالت 
ــا  ــی رود ام ــن م ــی از بی ــن رویدادهای ــنگین چنی ــار س و ب
ــاالن  ــن و بزرگ س ــد. والدی ــش یاب ــدودی کاه ــد تاح می توان
حامــی و یاری رســان می تواننــد در ایــن بهبــودی ســهم 
بســزایی داشــته باشــند. نهادهــای مدنــی و دانشــگاهی 
شــاید بیــش از همــه ســهم عمــده ای در آگاهی بخشــی 
ــرای  ــی ب ــن رویدادهای ــرش چنی ــراز و پذی ــی از اب و تابوزدای
کــودک و ســایر شــهروندان داشــته باشــند. پیشــگیری قطعــا 
ــی  ــن نابه هنجاریهای ــا چنی ــه ب ــرای مواجه ــن راه ب موثرتری
ــر پوســت  ــی در زی ــن جریان های ــه چنی ــا مادامی ک اســت ام
ــج  ــن راه، تروی ــاید موثرتری ــد ش ــوع باش ــال وق ــهر درح ش
ــراز درد و  ــرای اب ــان ب ــه قربانی ــی ب ــگ جرات بخش فرهن
فقــدان شــرمندگی باشــد؛ زیــرا انــکار مســئله و مشــکل تنهــا 
بــه بدتــر شــدن وضعیــت می انجامــد و بــه کاهــش شــانس 
کــودک بــرای بهبــودی منجــر می شــود. بــه نظــر می  رســد 
ــه  ــن و غیرانســانی  ترین مواجه ــن، غیرمنصفانه  تری دردناک  تری
ــی  ــگاه قربان ــی جای ــت جابه جای ــن دس ــی از ای ــا رویدادهای ب
و متهــم اســت. همان طــور کــه ذکــر شــد، نهایــت اقدامــی 
ــازات و  ــد مج ــرای اش ــد، اج ــت برمی آی ــوی دول ــه از س ک
ــورت  ــد ص ــن نمی توان ــش از ای ــی بی ــت و اقدام ــدام اس اع
گیــرد امــا بایــد شــرایط به گونــه ای رقــم خــورد کــه امنیــت 
چنــان شــکل گیــرد و فراگیــر شــود کــه دیگــر شــاهد چنیــن 
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ــد  ــن فرآین ــس از آن ای ــود و پ ــا می ش ــت کارخانه ه مالکی
بــه نابــودی و فــرار ســرمایه از کشــور منجــر می شــود کــه 
ــده  نتیجــه  ای جــز از بیــن رفتــن کامــل بخش هــای باقی مان
از صنعــت کشــور نخواهــد داشــت. حــال فــرض کنیــم کــه 
کارگــران از دولــت خواهــان خریــد دوبــاره کارخانــه باشــند؛ 
ــه   ــس از آن هزین ــد و پ ــن خری ــه  ای ــن صــورت هزین در ای
کارگــران بایــد از منابــع دولتــی تامیــن شــود کــه ایــن منابع 
از بخش هــای مالیــات و منابــع طبیعــی کشــور و در نهایــت 
ســرمایه گذاری های دولتــی بایــد تامیــن شــوند. ایــن منابــع 
ــش  ــه بخ ــی رود ن ــمار م ــه ش ــران ب ــت ای ــی مل ــق تمام ح
بســیار کوچکــی از آنــان کــه خواهــان خریــد ایــن کارخانــه 
هســتند. پــر واضــح اســت کــه وضعیــت ایــن کارخانــه در 
ــور  ــه ورشکســتگی اســت )همان ط ــک ب ــال حاضــر نزدی ح
کــه در ســال 94 نیــز این گونــه بــود و منجــر بــه واگــذاری 
کارخانــه شــد(، لــذا خریــد دوبــاره ایــن کارخانــه حتــی اگــر 
ــه کســری حســاب های  ــز حــل شــود ب مســائل مذکــور نی
ــارت دیگــر هــر ســاله  ــه عب ــت منجــر خواهــد شــد. ب دول
ــای  ــن هزینه ه ــه تامی ــد ب ــی بای ــاب دولت ــی از حس بخش
تولیــد و حقــوق کارگــران شــرکت نیشــکر تخصیــص یابــد. 
بــه نظــر نمی رســد چنیــن عملــی از طــرف دولــت عقالنــی 
باشــد و نتیجــه ایــن خواســته ها چیــزی جــز افزایــش تســلط 

ــود. ــازار نخواهــد ب ــر اقتصــاد و بیــرون رانــدن ب دولتــی ب
عــالوه بــر مــوارد فــوق، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد 
ــه  ــا ضرردهــی شــرکت -کــه منجــر ب کــه ورشکســتگی ی
معوقــات و وضعیــت نابســامان می شــود- باتوجــه بــه 
ــی  ــازار ط ــانات ب ــور و نوس ــادی کش ــت کالن اقتص وضعی
ســالیان اخیــر و هم چنیــن دولتی بــودن شــرکت -کــه خــود 
ــر ســر پیشــرفت مدیریتــی و تکنولوژیکــی  ــزرگ ب ــع ب مان
ــه نظــر نمی رســد.  ــن ب ــری دور از ذه شــرکت اســت- ام
ــن  ــار گرفت ــا در اختی ــد ب ــت می توان ــدگاه کــه دول ــن دی ای
ــه و  ــرکت را گرفت ــتگی ش ــوی ورشکس ــد جل ــزار تولی اب
وضعیــت شــرکت را بهبــود بخشــد، حاصــل نگاهــی 

ــه اقتصــاد اســت. ــه مقول ــطحی ب ــه و س عامیان
ــه  ــه ب ــوق، آن چــه ک ــت ف ــه وضعی ــا توجــه ب ــت ب در نهای
نظــر می رســد دولــت بایــد بــرای بهبــود وضعیــت کارگــران 
نیشــکر هفــت تپــه انجــام دهــد، امــری جــز بازپس گیــری 
ــت  ــه در وضعی ــا آن چ ــت. ام ــران نیس ــن کارگ ــوق ای حق
فعلــی نبایــد تحــت تاثیــر تحلیل هــای احساســی از شــرایط 
ــد  ــراد اســت. بای ــت اف ــوق مالکی ــرد، حق ــرار گی ــود ق موج
ــت  ــوق مالکی ــه حق ــرض ب ــه تع ــه هرگون ــه داشــت ک توج
ــر ریشــه   ــت، تیشــه ای ب در مســائل اقتصــادی توســط دول

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــازار در کش ــرمایه گذاری و ب س
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ــه رشــد و تکامــل جســمی  ــن مرحل دوران کودکــی مهم تری
ایــن دوران  و آســیب در  روانــی کــودک می باشــد  و 
پیامدهــای طوالنی مــدت در آینــده را در پــی خواهدداشــت. 
کم تــر  آزارهــای جنســی  و  آســیب ها  کــه  از آن جــا 
ــان  ــه بی ــادر ب قابل  شناســایی هســتند و کــودکان معمــوال ق
ــی در  ــل جبران ــای غیرقاب ــذا پیامده ــند، ل ــیب نمی باش آس

ــد. ــم می زنن ــودک رق ــرای ک ــده ب ــال و آین ح
هنــوز از اتفاقــات تلــخ چند مــاه گذشــته در مشــهد و 
ــد  ــه چن ــاوز ب ــر تج ــه خب ــود ک ــته ب ــهرها نگذش ــایر ش س
ــئله را  ــن مس ــر ای ــار دیگ ــور  ب ــرب کش ــودک در غ ک
بــر ســر زبان هــا انداخــت.در ســال  های اخیــر خبــر 
تعــرض جنســی بــه کــودکان یــا آزار جنســی در مــدارس، 
ــر  ــه دار و متاث ــه را خدش ــی جامع ــان عموم ــار اذه چندین ب
کــرده اســت. مــوارد کــودک آزاری ســتایش، کیمیــا، آتنــا، 
ــا، مبینــا، اهــورا نمونه هــای عمومــی شــده  ایــن ســال ها  پری
ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــترش ش ــبب گس ــه س ــه ب ــود ک ب
ــرد  ــی ک ــوان پیش بین ــا می ت ــید. منطق ــوم رس ــالع عم اط
ــز  ــه هرگ ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــراوان دیگ ــای ف نمونه ه
ــی  ــان باق ــر پنه ــه مه ــر ب ــان رازی س ــکار نشــده و چن آش
ــیب های  ــبب ورود آس ــا س ــن کودک آزاری ه ــد. ای مانده ان
ــواده او می شــود. از شــایع ترین  ــه کــودک و خان بســیاری ب
ــه  ــوان ب ــراه دارد، می ت ــه هم ــه تجــاوز ب ــار و نتایجــی ک آث
ــانحه(  ــس از س ــترس پ افســردگی، اضطــراب و PTSD )اس
ــای  ــی جنبه ه ــده و تمام ــد آین ــه می توان ــرد ک ــاره ک اش

شــرکت  نــام  نخســتین بار  افــراد  از  بســیاری  شــاید 
ــتان  ــه را زمس ــت تپ ــه و اعتراضــات هف ــت تپ نیشــکر هف
ــی اعتراضــات کارگــران ایــن شــرکت  ســال گذشــته در پ
ــا  ــند. ام ــنیده باش ــی ش ــه پرداخت ــاه معوق ــن م ــه چندی ب
فعالیت هــای صنفــی کارگــران خوزســتانی شــرکت نیشــکر 
ــی  ــای صنف ــاله دارد. فعالیت ه ــابقه ای 44 س ــه س هفت تپ
ــس از  ــال پ ــال 53، 13 س ــرکت از س ــن ش ــران ای کارگ
ــندیکای  ــیس س ــا تاس ــرداری کارخانــه، ب ــروع بهره ب ش
ــاز  ــه آغ ــت تپ ــکر هف ــت نیش ــت و صنع ــران کش کارگ
ــه  ــرکت ب ــن ش ــران ای ــات کارگ ــابقه  اعتراض ــت. س گش
ــس از  ــران پ ــه کارگ ــردد ک ــاز می گ ــال های 84 و 85 ب س
اعتراضــات نســبت بــه معوقــات 3 ماهــه خــود، بــه فــروش 
یــک هکتــار از 1۲ هکتــار از زمین هــای کارخانــه اعتــراض 
ــل  ــی از قبی ــه اعمال ــر ب ــات منج ــن اعتراض ــد و ای کردن
بســت  نشســتن در کارخانــه و اماکــن دولتــی  شــد. کارخانــه 
ــا  ــس از ورشکســتگی در ســال 94 ب ــه پ ــت تپ نیشــکر هف
ــه بخــش خصوصــی  ــال ب ــارد ری پیــش پرداخــت 60 میلی
واگــذار گردیــد و جزئیــات قــرارداد در اختیــار عمــوم قــرار 
ــی  ــران در پ ــز کارگ ــته نی ــال گذش ــاه س ــد. دی م داده نش
عــدم پرداختــی معوقــات چندیــن ماهــه خــود دســت بــه 
ــر  ــی ب ــی مبن ــا وعده های ــه ب ــد ک ــی زدن اعتراضــات متفاوت
پرداخــت معوقه هــا از طــرف مدیرعامــل شــرکت مواجــه 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش ــدند. اعتراضــات س ش
ــی  ــی مختلف ــای امنیت ــا برخورده ــتان 96 ب ــب زمس ملته
ــت  ــه عل ــاره ب ــز دوب ــال نی ــاه امس ــد. آبان م ــه ش مواج
ــاه،  ــه م ــدت س ــه م ــران ب ــی کارگ ــات در پرداخت معوق
ــت  ــر دس ــار دیگ ــه ب ــکر هفت تپ ــرکت نیش ــران ش کارگ
ــه  ــد. از جمل ــتان زدن ــترده در خوزس ــات گس ــه اعتراض ب
ایــن اعتراضــات می تــوان بــه راهپیمایــی در شــهر شــوش، 
تحصــن در مقابــل اســتانداری و ســایر اماکــن دولتــی 
اشــاره کــرد. عمــده خواســته های کارگــران در اعتراضــات 
اخیــر را می تــوان پرداخــت معوقــات، تغییــر مالکیــت 
ــی و آزادی  ــه بخــش دولت ــه از بخــش خصوصــی ب کارخان
کارگرانــی کــه در پــی اعتراضــات دســتگیر شــدند دانســت. 
ــاورزی  ــی کش ــام صنف ــت نظ ــر وق ــری، دبی ــم خنیف حکی
ــه  ــود ک ــرده ب ــدواری ک ــار امی ــال 94 اظه ــوش، در س ش
ــات  ــت معوق ــکل پرداخ ــرکت مش ــت ش ــر مالکی ــا تغیی ب
ــس از گذشــت 3 ســال  ــران پ ــا کارگ ــع خواهدشــد. ام رف
ــدیدتر  ــا ش ــه از قض ــی -ک ــکالت قدیم ــا مش ــان ب هم چن

حتــی شــرمندگی از بــه دادگاه رفتــن والدیــن. تمامــی این هــا 
ــن  ــن چنی ــا ای ــه ب ــی مواجه ــت چگونگ ــیت و اهمی حساس
رویدادهایــی را در ســطح خانــواده، مدرســه، سیســتم قضایی و 
ــن اهمیــت فرهنگ ســازی  جامعــه نشــان می دهــد و هم چنی
ــوزش  ــد. آم ــگ می کن ــش پررن ــش از پی ــوزش را بی و آم
می توانــد در ایــن میــان نقــش اساســی را ایفــا کنــد. 
آموزش هــای جنســی در خانــواده، مــدارس و نهادهــای 
تربیتــی بخشــی از فرآینــد توســعه فرهنگــی اســت کــه بایــد 
مدنظــر قــرار گیــرد. بایســتی تابــوی آمــوزش جنســی بــرای 
کــودکان شکســته شــده و دربــاره  حریــم بــدن بــه کــودک 

تعلیــم داده شــود.
در ســال های اخیــر شــنیدن اخبــار تجــاوز جنســی بــه 
ــی  ــس از مدت ــد و پ ــد پتــک ســر  و  صدا می کن کــودکان مانن
ــرد  ــر ک ــدی صب ــاوز بع ــا تج ــد ت ــود و بای ــوش می ش فرام
ــدون  ــود؛ ب ــادآوری ش ــز ی ــی نی ــای قبل ــاید تجاوزه ــا ش ت
ــی اندیشــیده شــود.  ــن مســئله راه حل ــرای حــل ای ــه ب آن ک
ــران نیســت و در بســیاری  ــه ای ــوط ب ــا مرب ــاق تنه ــن اتف ای
ــده در  ــن پدی ــا ای ــه ب ــا مقابل ــد، ام ــاق می افت از کشــور ها اتف
همه جــا یکســان نیســت. طبــق آمارهــای جهانــی یک پنجــم 
ــه ســن  ــل از رســیدن ب ــا و یک ســیزدهم پســرها قب دختره
ــد  ــد. نبای ــرار می گیرن ــی ق ــاوز جنس ــورد تج ــالگی م 18 س
ــد  ــه احم ــبیه ب ــی ش ــم. مجرمان ــا را نادیده بگیری ــن آماره ای
تن  تــن در همه جــا حضــور دارنــد و طبیعتــا نمی توانیــم 
آن هــا را بــر اســاس ظاهــر شناســایی کنیــم؛ پــس بایــد بیش 
از پیــش مراقــب فرزنــدان خــود باشــیم. دانســتن ایــن نکتــه 
بســیار مهــم اســت کــه همیشــه پیشــگیری بهتــر از درمــان 
اســت؛ هرچــه والدیــن تربیــت جنســی کــودک خــود را بهتــر 

پایــان اعتراضــات بــا پاســخ مناســبی روبــه رو شــود. البتــه 
ــان  ــز آن ــی اعتراضــات صلح آمی دســتگیری کارگــران در پ
ــد.  ــرده و  نمی کن ــود نک ــت موج ــه وضعی ــی ب ــز کمک نی
ــه  ــت کارخان ــر مالکی ــران، تغیی ــوم کارگ ــته س ــا خواس ام
از مالکیــت خصوصــی بــه مالکیــت شــورای کارگــری 
ــر  ــه نظ ــران، ب ــارت کارگ ــت نظ ــی تح ــت دولت ــا مالکی ی
خواســتاری برخواســته از حــق کارگــران نیســت. ایــن مهــم 
ــد  ــل بررســی اســت؛ نخســت بای خــود از چنــد منظــر قاب
اشــاره کــرد کــه مالکیــت بخــش دولتــی بــه ســبب عــدم 
ــازی  ــاس حداکثرس ــر اس ــار ب ــدم رفت ــی و ع ــار عقالی رفت
ســود در نهایــت هم چــون ســایر کارخانه هــای دولتــی 
ــن  ــه دارای قوانی ــران و ســایر کشــورهایی ک موجــود در ای
بــه  هســتند،  تولیــدی  بخش هــای  دولتــی  مالکیــت 
ــه  ــت -ک ــه دول ــه بودج ــیب ب ــنگین و آس ــی س ضررده
خــود برآمــده از مالیــات و منابــع طبیعــی کشــور اســت- 
می شــوند. ثانیــا، ســلب مالکیــت از بخــش خصوصــی 
نیــاز بــه خریــد دوبــاره کارخانــه دارد. بــه عبــارت دیگــر 
دولــت حــق نــدارد بــا اســتفاده از نیــروی قهــری، شــرکت 
ــی  ــراد خاص ــه اف ــق ب ــه متعل ــه را -ک ــت تپ ــکر هف نیش
اســت- بــه علــت معوقــات پرداختــی کارگــران از صاحبــان 
ــا شــورای  ــت خــود ی ــرد و ســپس آن را تحــت مالکی بگی
ــی  ــن عمل ــم چنی ــرض کنی ــر ف ــد. اگ ــری اداره کنن کارگ
صــورت پذیــرد، در وهلــه نخســت ایــن عمــل منجــر بــه 
ــران جهــت کســب  ــران در ای اعتراضــات سراســری کارگ
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مشهدی ها در کتاب خوانی رتبه باالیی دارند

امیرحســین کرمــی، مســئول روابــط عمومــی نشــر ترانــه گفــت: مشــهد در طــرح تخفیــف پاییــزه کتــاب در کشــور رتبــه یــک را در 
ــرای  ــرایط ب ــن ش ــا ای ــگاه ب ــه نمایش ــت ک ــور نیس ــتند و این ط ــوان هس ــهدی  ها کتاب خ ــت؛ مش ــت آورده اس ــی به دس کتاب خوان
آن هــا کافــی باشــد. در صورتــی  کــه اگــر بــه ایــن مســئله بهــا داده شــود مطمئنــا نمایشــگاه مشــهد از نمایشــگاه تهــران شــلوغ تر 
خواهــد شــد. وی خاطرنشــان کــرد: امســال اســتقبال مــردم از نمایشــگاه بهتــر بــوده اســت، و بــه نظــرم بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــه مشــتری  ــان ک ــم زم ــا امســال ه ــام شــد ام ــه ســرعت تم ــف ب ــای تخفی ــر اســت، پارســال بن ه ــف راحت ت ــن تخفی ــن ب گرفت
ــر اســتقبال  ــی ب ــه نظــر مــن تاثیــر خوب ــن ب ــن تخفیــف را تهیــه و از آن اســتفاده کنــد و ای ــاز می کــرد می توانســت ب احســاس نی

مــردم از نمایشــگاه گذاشــته اســت.
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ــت.  ــکار شده اس ــان و آش ــای پنه ــار خصومت ه ــرگ دچ م
ایــن مســئله ریشــه در فرهنــگ شــرقی دارد؛ فرهنــگ مــا 
نگاهــی قهرمان پــرور و نیازمنــد بــه قهرمــان دارد. برشــت، 
ــه  ــان گالیل ــارش از زب ــی از آث ــس، در یک نمایش نامه نوی
ــاز  ــان نی ــه قهرم ــه ب ــی ک ــد: »بدبخــت اســت ملت می گوی
دارد«. در تاریــخ همــواره و در هــر عرصــه ای به دنبــال پیدا 
کــردن یــا ســاختن قهرمــان بوده ایــم. متاســفانه انتظــار مــا 
از هــر فــرد بــا حداقلــی از شــهرت، همه چیــز تمــام بــودن 
اســت. نویســنده، هنرمنــد یــا سیاســت مدار بایــد تراشــیده 
ــواره از  ــان، هم ــژه ایرانی ــرقی ها به وی ــد. ش ــا باش ــکار م اف
ــرای  ــم ب ــم بپذیری ــد. نمی توانی ــج می برن ــی رن ایده آل گرای
مثــال یــک نویســنده نوشــتار یــا بنیــان روایــی قــوی دارد 
ــائل  ــاده ترین مس ــا س ــی ب ــت رویاروی ــوان و طاق ــا ت ام
احساســی را نــدارد. هدایــت نویســنده ای قابــل اســت امــا 
روحیــه و شــخصیتی شــکننده دارد. آیــا ایــن مســئله دلیلــی 
ــوع  ــس از وق ــت پ ــت؟ هدای ــته های اوس ــی نوش ــر نف ب
ــا  ــن روزه ــه ای ــک ماجــرای شکســت عشــقی ســاده -ک ی
ــه  ــد- ب ــه می کنن ــه ای تجرب ــرات و گاه لحظ ــه ک ــراد ب اف
زن ســتیزی روی مــی آرود. ایــن عکس العمــل نیــز بــر 
ــوان  ــت عن ــی، تح ــای روان ــف عکس العمل ه ــای تعری مبن
ــه  ــت. البت ــرح اس ــث و ط ــل بح ــوع قاب ــک موض ــکار ی ان
مجبــور نیســتیم ایــن موضــوع را بــا بیــان موضوعــی دیگــر 
ــاب آن  ــتند در ب ــانه ای مس ــی نش ــچ عنوان ــه هی ــه ب -ک
نداریــم- جایگزیــن کنیــم. رویکــرد خشــم آلود یــا انــکاری 

ــا تنهــا ســتاره ادب  ــاز ی می خــورد. کســانی کــه او را یکه ت
ــده گرفتــن بســیاری  ــز در اغــراق باعــث نادی ــد نی می دانن
ــای او  ــال بی مبن ــکار کام ــا اف ــف ی ــاط ضع ــا، نق از کژی ه
ماننــد کهن گرایــی نصفــه و نیمــه اش می شــوند. زبــان 
ــال مخــدوش  ــفانه سســت و کام ــتار او متاس ــن در نوش که
اســت. مــا بــه عنــوان نســل جدیــد وظیفــه داریــم درصــدد 
رعایــت تعــادل، انصــاف و پــرورش نــگاه کل نگــر برآییــم. 
بایــد از قهرمان پــروری بگریزیــم و روی بــه پــرورش 
ــا  ــدت و ب ــوی طوالنی م ــه نح ــود ب ــات خ ــش و ادبی دان
کیفیــت بیاوریــم. بــا ایــن همــه بایــد بپذیریــم کــه هدایــت 
ــات  ــنایی ادبی ــنت آش ــر، س ــات معاص ــر او از ادبی و تاثی
ــی  ــران زدودن ــر مــدرن ای ــا غــرب و نث فارســی معاصــر ب
نیســت. رویــش شــیوه جدیــد روایــت و روایت گــری 
ــا  ــی دارد کــه قطع ــا کالســیک پدران ــو ی همچــون شــعر ن
ــی گویانی  ــه فارس ــا زمانی ک ــت. ت ــی از آن هاس ــت یک هدای
در جهــان باقــی باشــند، میــراث او نیــز هم چــون بســیاری 
ــدار اســت.  ــدگار و پرطرف ــی مان ــات فارس ــزرگان ادبی از ب
بــه قــول ســهراب کــه می گویــد: »بــد نگوییــم بــه مهتــاب 
اگــر تــب داریــم«. الزم نیســت بــا پلــه ســاختن از تخریــب 
دیگــران بــه اوج یــا شــهرت برســیم. یــاد بگیریــم همــواره 
ــازل  ــی از پ ــوان بخش ــه عن ــزرگان ادب را ب ــک از ب هری
بــزرگ فرهنــگ فارســی بشناســیم و از فرهنــگ یــا ادبیــات 
جزایــر متعــدد و دورافتــاده نســازیم و اقلیــم فرهنگــی خــود 

ــم. ــه کــه هســت بپذیری را همانگون

آمنه مجذوب صفا
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ــخنان  ــاوی س ــی ح ــازی، کلیپ ــای مج ــش در فض چندی  پی
مــورد  در  ایرانــی  نیمه مشــهور  کارگردانــان  از  یکــی 
شــخصیت یــا خصوصیــات صــادق هدایــت پخــش شــد کــه 
نگارنــده را بــه عنــوان کم ترینــی در ادبیــات، بــه فکــر فــرو 
ــا گذشــت  ــد داشــته باشــد کــه ب ــرد. چــه دلیلــی می توان ب
تقریبــا هفتــاد ســال از مــرگ هدایــت، هنــوز انــدر خــم یــک 
ــادل  ــت متع ــا هدای ــورد ب ــم در برخ ــم و نمی توانی کوچه ای
ــالت  ــا تمای ــرادی ب ــا اف ــیاری خصوص ــراس بس ــیم؟ ه باش
ــه  ــه از هدایــت چیســت؟ ب ــا افــکاری خوش بینان مذهبــی ی
ــراث  ــت و می ــا هدای ــان در برخــورد ب نظــر می رســد ایرانی
او هم چــون بســیاری مــوارد از ایــن دســت، دچــار افــراط و 
ــه  ــان ک ــت را چن ــم هدای ــه نمی توانی ــط هســتند. این ک تفری
هســت یــا بــود بپذیریــم، نــه گنــاه او کــه از ماســت؛ چــرا 
ــت از  ــان او، هدای ــان و مخالف کــه به  زعــم بســیاری از موافق
جملــه پیشــتازان و نویســندگان دارای ســبک خــاص اســت. 
هدایــت بــه گــواه عمــده محققــان و منتقــدان یــا دشــمنان 
ــه  ــی ک ــت. کس ــرو اس ــنده ای پیش ــت  دارانش، نویس و دوس
ــوده  ــر ب ــش پیش  ت ــت از دوران خوی ــوان گف ــد می ت ــه ج ب
ــکان خــود نمی گنجیده اســت.  ــان و م ــا در ظــرف زم و قطع
ــض،  ــب و بغ ــدون ح ــم ب ــرا نمی توانی ــتی، چ ــا به  راس ام
ــیدن  ــل پیش کش ــم؟ دلی ــد کنی ــاری از او را نق ــا آث ــر ی اث
ــن بی اســاس چیســت؟ ــم چنی ــالت خصوصــی او آن ه تمای

ــراغ  ــه س ــد ب ــت بای ــش ها نخس ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــار او  ــا آث ــری ب معرفــی هدایــت رفــت و آشــنایی نزدیک ت
ــرام  ــا احت ــتی ی ــگ مرده دوس ــه در فرهن ــرد. آن چ ــدا ک پی
بعــد از مــرگ در ایــران رایــج اســت به علــت نحــوه مــرگ 
ــت.  ــه اس ــروز یافت ــدیدتر ب ــر و ش ــیار غلیظ ت ــت بس هدای
بســیاری هدایــت را تنهــا به علــت شــیوه مــرگ انتخابــی، بــه 
ــت  ــف دیگــری بی نهای ــردی بســیار شــجاع و طی ــوان ف عن
ضعیــف قضــاوت کرده انــد. با توجــه بــه ســخنان متعــدد و 
ــم چــه بســیارند  ــق در می یابی ــف و کمــی تحقی ــع مختل مناب
ــه  ــز ب ــت، هرگ ــرگ هدای ــت نحــوه م ــه عل ــه ب کســانی ک
ســراغ خوانــدن آثــار او نرفته انــد؛ چــرا کــه از تاثیــر او بــر 
نحــوه تفکــر خــود هــراس دارنــد. ایــن گــروه همــان افــرادی 
ــن  ــد. ای ــج می برن ــرط رن ــی مف ــه از کمال گرای ــتند ک هس
دســته از افــراد نمی خواهنــد مســحور قلــم شــخصی شــوند 
ــان نزدیــک نیســت  ــگاه آن ــه ن ــه زندگــی ب کــه نگاهــش ب
ــت هم چــون  ــق نیســت. هدای ــان منطب ــا نگــرش آن ــا ب و ی
ــت  ــا زیس ــات م ــه ای از ادبی ــرگردان در گوش ــی س روح
ــس از  ــه پ ــش از هم ــه بی ــب این ک ــا جال ــت. ام کرده اس

ــش  ــر گرای ــای در تغیی ــه معن ــن موضــوع ب ــه ای نســبت ب
او نیســت. هدایــت ایــن شــیوه و نــگاه را در اکثــر آثــارش 
ــف  ــه و طی ــوان مجموع ــور می ت ــت. چط ــرده اس ــظ ک حف
ــردان را  ــی م ــر و معرف ــا تحقی ــتیزی ی ــیعی از مردس وس
بــه عنــوان افــراد ضعیــف دیــد ولــی بــاز هــم بــه ادعایــی 
چنــان بــدون ســند و مــدرک تکیــه کــرد؟ نــگاه هدایــت 
بــه مــردان همــواره متغیــر اســت و آن هــا را گاه در قالــب 
رفیقــی خائــن یــا مــردی زن ذلیــل و... ترســیم می کنــد. آیــا 
ــه هم جنســان خــود مثبــت  ــل او و دیدگاهــش ب اگــر تمای
بــود، می توانســت چنیــن تصویــر متغیــری از مــردان ارائــه 
کنــد؟ آیــا شــخصی کــه در نفــرت از زنــان نهایــت افــراط 
را دارد، نمی توانســت به طــور علنــی تمایــالت متفــاوت 
ــد؟  ــان بده ــردان نش ــین م ــراط در تحس ــا اف ــود را ب خ
ــتدل،  ــخنان مس ــن س ــر ای ــی اگ ــه حت ــر این ک ــه دیگ نکت
ــم  ــه قل ــه ای ب ــا لطم ــند، آی ــی باش ــده و پذیرفتن تثبیت ش
و روایــت توانمنــد راوی بوف کــور وارد می کنــد؟ بــه 
ــز  ــیاری نی ــا بس ــت و مطمئن ــن نیس ــده چنی ــان نگارن گم
ــه  ــی ب ــرای خودنمای ــد ب ــرا بای ــد. چ ــن عقیده ان ــر همی ب
ــگاه  ــر ن ــوی دیگ ــم؟ از س ــاس بروی ــخنان بی اس ــراغ س س
قدیس گونــه بــه هدایــت و پذیرفتــن عالیــق و نوشــته های 
او بــه نحــو مطلــق نیــز از دیــدگاه نگارنــده مطــرود اســت؛ 
ــراط و  ــای اف ــانی زمینه ه ــر انس ــرروی ه ــه به ه ــرا ک چ
تفریــط خاصــی در انتخــاب عالیــق خویــش دارد. در 
ــه چشــم  ــه کــرات و تکــرار ب ــراط ب ــن اف ــت هــم ای هدای

اساطیر ایران )قسمت چهارم(

ــم دارد. ــزار چش ــوش و ده ه ــه هزارگ ــر ک ایزد  مه
در باورهــای ایــران باســتان هــر شــخصیت مینــوی )مثــال 
ایــزدان( ایــن اســتعداد را دارد کــه صــورت مــادی داشــته 
باشــند و حتــی برخــی معتقدنــد کــه جهــان مــادی، شــکل 
ــه  ــن روســت ک ــوی اســت و از ای ــان مین تجســم یافته جه
موجــودات آســمانی می تواننــد بــه اشــکال گوناگــون 

ــد. ــد تیشــتر و بهــرام درآین ــادی مانن م
ــا  ــی ب ــوارند؛ گردونه های ــه س ــر گردون ــم ب ــان مه خدای
چهــار اســب کــه غالبــًا بــا خــدای گردونــه تناســب دارنــد، 
ــرف و  ــاران، ب ــر، ب ــا اب ــه آناهیت ــار اســب گردون ــال چه مث

تگــرگ اســت. 
برخــی خدایــان از اهمیــت بیشــتر و برخــی از اهمیــت کم تر 
برخوردارنــد. نیایــش نــه در نیایشــگاه یــا معبــد، بلکــه در 
ــرودوت  ــا انجــام می شــد. ه ــه کوه ه ــر قل ــاز و ب ــی ب فضای
ــر  ــه ب ــتند ک ــادت داش ــتان ع ــان باس ــد: »ایرانی می گوی
بلندتریــن قلــه کوه هــا بــرای زئــوس قربانــی دهنــد، آنــان 
گنبــد آســمان را زئــوس می نامنــد و بــرای خورشــید، مــاه، 

ــد«. ــی می دهن ــز قربان ــش و آب نی ــن، آت زمی
مهــر/ میتــره/ میتــرا )Mithra(: ســنت پرســتش ایــن ایــزد 
بــه دوران هــای بســیار کهــن و احتمــاال پیــش از زردشــت 
می رســد. او خــدای ســرزمین های دیگــری نیــز بــوده 
ــره  ــه صــورت میت ــام او ب ــی، ن ــد دوران ودای اســت. در هن
ــی از  ــود و یک ــر می ش ــتی ظاه ــان و دوس ــوم پیم ــا مفه ب
خدایــان گــروه فرمان  رواســت. در ســنت هنــدی گردونــه ای 
ــا هــزار ســتون و هــزار در  درخشــان و اقامــت  گاه زریــن ب

ازلــی بــود. بــه عبــارت دیگــر، واســطه میــان آفریــدگار و 
آفریــدگان اســت.

مهــر دارنــده دشــت های فــراخ اســت و هزارگــوش و 
ــا کــه می تواننــد  ده هــزار چشــم دارد و بازوانــی بلنــد و توان
بــه ســوی همــه جهــان دراز شــوند. در تفاســیر پهلــوی آمده 
ــه خــود  ــن گــوش و چشــم ها به طــور جداگان ــه ای اســت ک
ــد. او همــه هســتی  ــه گماشــته مهر ان فرشــتگانی هســتند ک
و مردمــان آن را زیــر نظــر دارد تــا کســی پیمــان نشــکند.

ــه روز  ــا ن ــت. آن ج ــرز اس ــوه الب ــاالی ک ــر ب ــای او ب ج
ــرم،  ــاد ســرد و گ ــه ب ــه تاریکــی و ن ــه شــب، ن اســت و ن
ــرزمین های  ــه س ــا ب ــت. از آن ج ــه کثاف ــی و ن ــه ناخوش ن
آریایــی می نگــرد. ایــن آرامــگاه بــه پهنــای زمیــن اســت، 
ــا شــنیدن آوای  ــی مهــر در همه جــا حاضــر اســت و ب یعن
ــتابد.  ــان می ش ــاری آن ــه ی ــدگان آگاه گشــته و ب ــتم دی س
ــکنان  ــان ش ــان و پیم ــه دروغ گوی ــا ب ــن دنی ــر در همی مه
ــد. ــرگردان می کن ــان و س ــان را پریش ــد و آن ــزا می ده س

ــر دوش ســپری ســیمین و در  ــن، ب ــی زری ــن زره ــر ت او ب
دســت گــرزی ســنگین دارد، گــرزی کــه دارای صــد گــره 
ــاخته  ــخت س ــز زرد و زر س ــت و از فل ــه اس ــد تیغ و ص
شــده اســت. او بــر گردونــه ای می نشــیند کــه چهــار 
ــاخته  ــیمین س ــن و س ــای زری ــرا، دارای نعل ه ــب نامی اس
ــد.  ــایه ندارن ــب های او س ــند. اس ــپندمینو، آن را می کش س
او در داوری پایــان جهــان مــادی نیــز بــا ســروش و ایــزد 
ــل  ــد پ ــود )مانن ــل چین ــای پ ــرکت دارد و در پ ــن ش رش

ــد. ــارت می کن ــا نظ ــر قضاوت ه ــراط( ب ص
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در شــماره گذشــته بــه معرفــی امشاســپندان یــا فرشــتگان 
ــه  ــن شــماره ب ــزدا اشــاره شــد. در ای ــرب درگاه اهورام مق

ــود. ــه می ش ــزدان پرداخت ــی ای معرف
پــس از آفرینــش امشاســپندان، اهورامــزدا ایــزدان را 
ــوان  ــا دی ــل آن ه ــی مقاب ــای منف ــه نیروه ــد ک می آفرین
هســتند. دیــوان در جهــان اهریمنــی قــرار دارنــد و از 
ــش از  ــزدان پی ــی ای ــتند. برخ ــن هس ــای اهریم آفریده ه
زردشــت نیــز جنبــه خدایــی داشــتند، ماننــد مهــر، ناهیــد 
)آناهیتــا(، وای، تیشــتر، بهــرام و رپیثویــن. زیــرا پیشــتر بیان 
ــن  ــود، )آیی ــان خ ــج در زم ــن رای ــت آیی ــه زردش ــد ک ش
رایــج آریاییــان( را اصــالح کــرد. از ایــن رو برخــی عناصــر 
ــا آیین هــای  کهــن نیــز در کیــش او وجــود دارد. برخــی ب
ــد، ماننــد ایــزد آتــش و ایــزد هــوم، و  دینــی ارتبــاط دارن
بعضــی از آن هــا مفاهیــم اخالقــی و انتزاعــی ماننــد راســتی 
ــپندان  ــام امشاس ــی ن ــد. حت ــخص یافته ان ــه تش ــتند ک هس
نیــز در ایــن مقولــه قــرار می گیــرد، چــرا کــه بــه روایتــی 
امشاســپندان بــه روایتــی صفــات خــود اهورامــزدا هســتند 
ــی  ــای طبیع ــاد پدیده ه ــی نم ــد. برخ ــه تشــخص یافته ان ک
ــز  ــدادی نی ــمان. تع ــید و آس ــزد خورش ــد ای ــتند مانن هس
از قهرمانان انــد کــه دارای برخــی ویژگی هــای مینــوی 
ــد،  ــزدان گاهــی توصیفــات بشــری دارن هســتند. گرچــه ای
امــا ویژگی هــای ایــزدی آن هــا ورای انســان اســت، ماننــد 

از  پایین تــر  او در در دیــن زردشــتی در مقامــی  دارد. 
اهورامــزدا قــرار می گیــرد و آفریــده او محســوب می شــود 
تــا از آفرینــش او پاســداری کنــد. او خــدای عهــد و پیمــان 
ــد.  ــی می کن ــتی نگهبان ــم و راس ــا، نظ ــت و از پیمان ه اس
ــان  ــی پیم ــت، حت ــر پیمان هاس ــارت ب ــم او نظ ــه مه وظیف
ــه پیمــان آفرینــش اســت؛  ــزدا و اهریمــن ک ــان اهورام می
ــان زناشــویی  ــد پیم ــان انســان ها مانن ــان می ــن پیم هم چنی
یــا پیمــان میــان دو کشــور. او دشــمن پیمان شــکنان اســت 
ــه خــدای جنــگ می شــود. از  ــل ب ــن صــورت تبدی و در ای
ایــن رو ســربازان پیــش از رفتــن بــه جنــگ بــا کشــورهای 
ــد و  ــام می دادن ــی انج ــه درگاه او نیایش های ــر، ب ــد مه ض
ــه خــود گرفــت  ــی خاصــی ب ــا صــورت آیین ــن نیایش ه ای
و بعدهــا زیربنــای کیــش مهــر یــا میتراییســم را در غــرب 
بــه وجــود آورد. مهــر یشــت ســرودی در اوستاســت کــه 
ــش از  ــود. او پی ــف می ش ــر توصی ــزد مه ــی ای در آن زیبای
ــید از  ــا خورش ــراه ب ــود، هم ــر می ش ــید ظاه ــوع خورش طل
ــید  ــروب خورش ــس از غ ــی رود و پ ــرب م ــه مغ مشــرق ب
ــرای  ــد. ب ــا نظــارت کن ــر پیمان ه ــا ب ــد ت ــن می آی ــه زمی ب
ــه  ــدای همیش ــت خ ــه صف ــن وظیف ــام دادن ای ــر انج بهت
بیــدار را دارد و هرگــز خــواب بــه چشــمان او نمی آیــد. او 
دشــمن دیــو خــواب اســت. همراهــی او بــا خورشــید نیــز 
باعــث شــده اســت کــه بعدهــا مهــر معنــی خورشــید پیــدا 
ــته  ــز دانس ــنایی نی ــروغ و روش ــر ف ــن رو مظه ــد. از ای کن
ــاور  ــد. در ب ــر او پوشــیده نمان ــز ب ــا هیچ چی شــده اســت ت
ــروغ  ــد و ف ــروغ پدیدآم ــن ف ــطه بی ــر واس ــتانیان، مه باس
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