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دانشگاه خاموش و اخالل در روند جامعه پذیری سیاسی
قاسم شهریاری
دکتری علوم سیاسی 94
جامعــه پذيــري سياســي فرآينــدي اســت مســتمر و پويــا کــه
بــر اســاس آن ،نهادهــاي اوليــهای ماننــد خانــواده و نهادهــای
ثانويــهای چــون دانشــگاه بــر گرايشهــا و ديدگاههــاي سياســي
شــخص اثــر مــي گذارنــد و در تصميــم گيــري هــاي مربــوط بــه
حــوزه سياســت ،عامــل تعيينکننــدهاي بــه شــمار مــي رونــد.
جامعهپذیــری سیاســی نقــش مهمــی در اســتمرار حیــات یــک
نســل دارد؛ از طریــق پروســه جامعهپذیــری سیاســی اســت کــه
نس ـلهای قدیمیتــر فرهنــگ سیاســی جامعــه را بــه نس ـلهای
جدیدتــر منتقــل میکننــد و بــا توجــه بــه چنیــن انتقالــی اســت
کــه هــر جامع ـهای موفــق میشــود ،فرهنــگ سیاســی خــود را
اســتمرار ببخشــد .بنابرایــن ،نقــش عوامــل تاثیرگــذار بــر ایــن
فرآینــد ،تاثیــر بســزایی در موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت فرآینــد
جامعــه پذیــری و پیامدهــای آن دارنــد.
دانشــگاه ،یکــی از نهادهــای ثانویــه اســت کــه در مقطــع ســنی
حساســی ،در فرآینــد جامعــه پذیــری ایفــای نقــش مینمایــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور ما دانشــگاه در قســمت عمــدهای
از فعالیتهــای سیاســی تاثیرگــذار اســت ،اگــر ایــن نهــاد بــه
خوبــی نقــش خــود را ایفــا نکنــد ،فرآینــد جامعه پذیری سیاســی
افــراد دچــار اخــال میگــردد .مهمتریــن وجــه تاثیرگــذاری
دانشــگاه در جامعــه پذیــری سیاســی ،آمــوزش سیاســی اســت.
ایــن آمــوزش سیاســی در دانشــگاه بــه دو صــورت انجــام
میگیــرد؛ یــا از طریــق آمــوزش آکادمیــک و دروس دانشــگاهی
و یــا از طریــق تجریــه فعالیــت سیاســی .قســمت اول در برنامــه
مصــوب دانشــگاهها قــرار گرفتــه اســت و قســمت دوم را عمدتـ ًا
تشــکلهای دانشــجویی بــر عهــده دارنــد.
بــه طورکلــی آمــوزش سیاســی را به دو دســته تقســیم کــرده اند:
الــف) مســتقیم یــا تعلیــم سیاســی .ب) غیــر مســتقیم یا مشــاهده.
اگــر ایــن تقســیم بنــدی را مبنــا قــرار دهیــم ،تشــکلهای
دانشــجویی هــم بــه روش مســتقیم و هــم بــه روش غیر مســتقیم
بــه آمــوزش سیاســی در جامعــه دانشــجویی اقــدام میکننــد.
آنهــا ممکــن اســت کــه کامــا بــه تعلیــم و آمــوزش مســائلی
ماننــد ســاخت دولــت ،هــدف از تشــکیل احــزاب سیاســی و
جنبههــای مفیــد و غیــر مفیــد آن هــا ،قــوت یــک ایدئولــوژی
سیاســی و یــا برعکــس جنبههــای ضعــف آنهــا و خالصــه
خصوصیــات نظــام سیاســی اقــدام نماینــد و یــا بــه اشــکال
غیرمســتقیم ،مســائلی را در زمینههــای سیاســی پیگیــری کنــد
کــه در اصــل سیاســی نیســتند ولــی تمایالتــی را در افراد دانشــجو
بــه وجــود میآورنــد .برخــی از نقشهــای مهــم تشــکلهای
دانشــجویی در آمــوزش سیاســی عبارتنــد از:
 .1ایجــاد روابــط متقابــل دانشــجویان :فعالیــت در محیطهــای
دانشــگاهی ســبب میشــود کــه دانشــجویان ،تجربیــات و مهارهایی
بیاموزنــد کــه بــرای زندگــی آینــده آنهــا مفیــد خواهــد بــود و
در عیــن حــال بــه جــذب و یکپارچگــی آنهــا در جامعــه سیاســی
کمــک میکنــد .روابــط متقابــل دانشــجویان بــا یکدیگــر در
محیطهــای دانشــگاهی باعــث میشــود کــه دانشــجویان بــه طــور
غیــر مســتقیم اعمــال و رفتــار مدیــران و مســئولین را از نزدیــک
مشــاهده و نمونـهای از نهادهــای اجتماعــی را لمــس کننــد.
 .2بازتولیــد فرهنــگ سیاســی :تشــکلهای دانشــجویی بــه همــراه
نقــش آگاهســازی خــود از طرفــی و مقولــه خبررســانی از طــرف
دیگــر بــه همــراه تحلیــل اخبــار در واقــع کار آمــوزش سیاســی را
انجــام میدهنــد .دانشــکدهها و دانشــجویان و طبقــات مختلــف
دانشــگاهی هــدف عمــده چنیــن برنامههایــی هســتند .ایــن
تشــکلهای دانشــگاهی از یــک طــرف ،نهادهــا و ســاختهای
سیاســی موجــود را بــه دانشــجویان معرفــی میکننــد و بــه آنهــا
میقبوالننــد و از طــرف دیگــر بــا خلــق یــک نظام ارزشــی سیاســی
و نمادین ،احســاس وابســتگیهای عاطفی و ذهنی را در دانشــجویان
نســبت بــه ایــن ســاختها بــه وجــود میآورنــد و ســبب تحکیــم،
ثبــات و مشــروعیت هرچــه بیشــتر آنهــا میشــوند.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،بــر آن شــدیم تــا وضعیــت
موجــود در تشــکلهای دانشــجویی دانشــگاه فردوســی را مــورد
بررســی قــرار دهیــم .در حــال حاضــر در دانشــگاه فردوســی،
تعــداد  9858دانشــجو در گــروه علــوم انســانی 3232 ،دانشــجو
در گــروه علــوم پایــه 5481 ،دانشــجو در گــروه فنــی و مهندســی،
 4234دانشــجو در گــروه كشــاورزی و دامپزشــكی و 304
دانشــجو در گــروه هنــر مشــغول بــه تحصیــل میباشــند كــه
از ایــن تعــداد  11044دانشــجو در مقطــع كارشناســی و 12167
دانشــجو در مقطــع تحصیــات تكمیلــی میباشــند .بدیــن
منظــور پرسشــنامهای حــاوی ســواالتی در مــورد عضویــت ،نحــوه
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ارسال الیحه منع خشونت علیه زنان تا دو هفته آینده به مجلس

خبرنامه

نائــب رییــس فراکســیون زنــان مجلــس ،بــا تاکیــد بــر بررســی الیحــه منــع خشــونت علیــه زنــان تــا قبــل از فصــل بودجــه ،گفــت :راهکارهای
قانونــی ایــن الیحــه نقــش موثــری درکاهــش خشــونت دارد .خانــه ملــت نوشــت :فاطمــه ذوالقــدر بــا اشــاره بــه ایــن کــه طبــق اظهــارات معاون
زنــان ریاســت جمهــوری ،بررســی الیحــه تامیــن امنیــت و مقابلــه بــا خشــونت علیه زنــان در کمیســیون قضایــی دولــت به پایان رســیده اســت،
گفــت :طبــق پیگیریهــای بــه عمــل آمــده ایــن الیحــه تــا دو هفتــه آینــده بــه مجلــس ارســال میشــود ،بنابرایــن بــه محض ارســال بــه مجلس
بررســی ایــن الیحــه بــا اولویــت بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد .نماینــده تهــران ،بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی زنــان و
اهمیــت جلوگیــری از خشــونت علیــه ایــن قشــر ،بایــد بررســی الیحــه را ســریع در دســتور کار قــرارداد ،افــزود :ارســال الیحــه بــه مجلــس بنا به
پیگیریهــای نماینــدگان تــا دو هفتــه آینــده انجــام میشــود ،امــا بایــد دیــد چــه زمانــی در دســتور کار بررســی قــرار میگیــرد؛ البتــه بــه دلیــل
اهمیــت موضــوع بــه طــور حتــم رایزنــی بــا هیــات رئیســه مجلــس برای بررســی ســریع الیحــه انجــام میشــود .نائــب رییــس فراکســیون زنان
مجلــس ،بــا اشــاره بــه ایــن کــه موضــوع مهم جامعــه زنان خطــر اسیدپاشــی اســت ،افزود :تــا کنــون حوادثــی در ایــن زمینــه رخ داده و متاســفانه
جانــی بــا مجــازات پایینــی مجــدد بــه جامعــه بازگشــته اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه فــرد مقابل بــه دلیل اســید تــا آخر عمــر زندگــی همراه
بــا مشــکالتی دارد؛ بنابرایــن بایــد قانونــی را تصویــب کــرد کــه هیــچ فــردی جــرأت اقــدام به اســید پاشــی را نداشــته باشــد.
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سلفیســم ( ،)salafismنوعــی «جریــان» در تاریــخ متاخــر
اســامی بــه شــمار مــیرود کــه در عیــن ارتــزاق از
ســلفگرایی ،مبتنــی بــر مناســبات خاصــی از قــدرت
سیاســی بــا رویکــرد منحصربــه فــرد اســت کــه در معنــای
کالن ،بــر تمامــی رهیافتهــا و جریانهــای ایدئولوژیــک
دولتــی و غیردولتــی قابــل اطــاق اســت کــه در صــدد
تجدیــد خالفــت تاریخــی و برســاختن جوامــع ســنی مذهــب
بــر پایــه قرائــت ســلفی از اســام میباشــد .در تعریــف
عملیاتــی ،سلفیســم مقولــهای مشــکک و دارای مراتب اســت
کــه در عالــم خــارج طیــف وســیعی از ســلفیگری ســنتی،
معتــدل و افراطــی را در برمیگیــرد .بــا اعــام تشــکیل
دولــت اســامی عــراق و شــام ،داعــش ،تلقــی و برداشــت
رادیــکال از سلفیســم جــای برداشــتهای ســنتی و معتــدل
را گرفــت و در ســایه تعریــف آشــفتهای کــه از مفهــوم
«اهــل ســنت» میشــود ،ایــن گــروه پــارهای از مفاهیــم
از جملــه ســلف را مصــادره بــه مطلــوب و در تقابــل بــا
ســایر فرقههــای اســامی ،از جملــه شــیعیان قلمــداد
کــرد .نوشــتهها دربــاره چرایــی و چگونگــی تاســیس ایــن
گــروه بســیار اســت و چندوچــون شــکلگیری آن در
عــراق ،آبشــخورهای نظــری و معرفــت شــناختی آن مــورد
بحثهــای نظــری فراوانــی قــرار گرفتــه اســت .بــا ایــن
حــال همچنــان میتــوان بــه گمانــه زنــی دربــاره فرجــا ِم
کار ایــن جریــان از منظــر ارتبــاط آن با سلفیســم نگریســت.
جریــان داعــش ،یــک جریــان ســلفگرا بــه شــمار مــیرود.
تاکیــد بــر ظواهــر و نقــل بــه جــای باطــن و عقــل و همچنین
ِ
ســاحت اســام از پیرایههــای زندگــی مــدرن از
زدون
مهمتریــن مختصــات ایــن جریــان اســت .احیــای بــردهداری،
برداشـ ِ
ـت بــه شــدت افراطــی و تقریبــا بــی ســابقه از قــرآن،
ِ
دوران جدیــد و تاکیــد بــر رابطــه نابرابــر در میان
حداقــل در
گروههــای مختلــف در درون جامعــه اســامی از جملــه
دســتاوردهای ایــن گــروه بــه شــمار مــیرود .ایــن پدیــده
نویــن در جهــان اســام ،بــا تاکیــد بــر نوعــی فرقــه گرایــیِ

خودبنیــا ِد مخــرب ،معنــای جدیــدی را بــرای ایــن مفهــوم
بــه ارمغــان آورد .خودبنیــاد از آن رو کــه ایــن جریــان بــا
تفســیر انحصارطلبانــه از «فرقــه ناجیــه» مبــدع ارزشهــا
و باورهــای جدیــدی اســت کــه اکثریــت مســلمانان آن را
خــاف کتــاب و ســنت می یابنــد و مخــرب ازآن جهــت
کــه ایــن جریــان بــا تکفیــر فــرق اســامی و حتــی جوامــع
مســلمان در قالــب ماموریــت خــاص بــه اقــدام تخریبــی
علیــه آنــان مبــادرت کــرده اســت و آشــکارا ایــن اعمــال
را مقــدس میشــمارد .در ســایه همیــن عقایــد ،خشــونت،
تــرور ،انتحــار و ســایر اعمــال شــنیع و ضدانســانی بــه ابزاری
بــرای مقابلــه و تکفیــر بــا همــه گروههــای اســامی مــورد
اســتفاده ایــن جریــان قــرار گرفــت .از آن جــا کــه جریانــات
سیاســی ســلفگرا ناگزیــر بــر بنیادهایــی مذهبــی خیمــه
مفاهیــم معمــول و مســتعمل اســامی،
میزننــد ،مصــادره
ِ
کــه هــر مســلمانان بــه صــورت روزانــه بــا آنهــا و بــه
واســطه آنهــا تکالیــف دینــی خــود را انجــام میدهــد؛

ِ
ســاحت
توســط داعــش ،ضربــهای جبــران ناپذیــر بــر
ایدئولوژیهــای اســامگرا و ســلفگرا وارد کــرد .چــرا کــه
زیــن پــس هــر گــروه اســامی میبایســت در ابتــدا نســبت
خــود را بــا داعــش روشــن کنــد و مواضــع خــود را نســبت
بــه توحــش و ســبعیت صــورت گرفتــه به وســیله ایــن گروه
عیــان ســازد و بعــد از آن بــه فعالیتهــای معمــول خــود
بپــردازد .پــر واضــح اســت کــه بخشــی از تـ ِ
ـوان هــر گــروه
ســلفگرا بایــد صــرف توجیــه و تبییــن موقعیــت جدیــد
و اعــام موضــع آشــکار بــا تروریســم نویــنِ بهکارگرفتــه
شــده توســط ایــن جریــان باشــد .از آن گذشــته بــه نظــر
میرســد احیــای جریــان ســلف گرایــی افراطــی ،بعــد از
ِ
مختلــف
مدتهــا کــه اخــوان المســلمین در کشــورهای
عــرب توانســته بــود برداشــتی معتــدل و تقریبــا متســاهل از
سلفیســم را رواج دهــد ،نشــان داد کــه رادیکالیســم مکنــون
در اندیشــههای فرقهگــرا میتوانــد حتــی در دوران جدیــد
و بــا اســتفاده از ملزومــات و امکانــات عصــر مــدرن ،بــه

طــرز شــگفت آوری شــنیع و خشــن باشــد.
بــا ایــن همــه توافــق نظــری و اتحــاد تشــکیالتی نیروهــای
فعــال در عــراق ،اعــم از اســامی و غیــر اســامی ،توانســت
بــه قائلــه و جریــان داعــش در عــراق مهــر پایانــی بکوبــد.
بــا ایــن وجــود پرســش اصلــی همچنــان گشــوده باقــی
ماندهاســت :آیــا بــا از بیــن رفتــن جریــان داعــش میتــوان
سلفیســم افراطــی خــود را در
مدعــی شــد کــه اندیشــه
ِ
قالبهــای دیگــر بازتولیــد نخواهــد کــرد؟ پیــش بینــی
آینــده منطقــه و ســلفگرایی بــا توجــه بــه نقــش آفرینــی
گروههــای مختلــف و بازیگــران منطقــهای و فرامنطقــهای
اگــر نگوییــم غیــر ممکــن ولــی بــه شــدت دشــوار اســت.
تعــدد متغیرهــای دخیــل و آشــفتگیِ نظــری دربــاره برخــی
مفاهیــم موجــود در اندیشــه و جریانــات
از مهمتریــن
ِ
ســلف گــرا بــر ایــن دشــواری میافزایــد .بــا ایــن وجــود
بررســی تاریــخ سیاســی و عقیدتــی ایــن منطقــه حکایــت از
آن دارد کــه بــروز جریانـ ِ
ـات افراطگــرا همچــون داعــش نــه
نخســتین و نــه قاعدتــا آخریــن شــکل از بــروز رادیکالیســم
میتوانــد باشــد .از آن جــا کــه بنیادهــای مذهبــی در درون
خــود میتوانــد بــه صــورت بالقــوه امــکان برداشــتهای
متفــاوت و حتــی متعــارض را بپرورانــد ،ارائــه برداشــتهای
ضدمــدرن و رادیــکال ممتنــع نمیباشــد .بــا ایــن وجــود
نمیتــوان بــه گونــهای دقیــق مدعــی شــد چــه جغرافیــای
ســرزمینی َمســکن جدیــد گروههــا و جریانــات تنــدرو در
درون جامعــه اســامی خواهــد بــود ،امــا از هــم گســیختگی
اجتماعــی ،بــاز شــدن شــکافهای متعــدد قومــی و مذهبــی
در برخــی از کشــورهای اســامی همچــون ترکمنســتان،
ازبکســتان ،افغانســتان و پاکســتان آنهــا را بــه کاندیداهایــی
بــرای ظهــو ِر شــکل تــازهای از افراطگرایــی منبعــث از
سلفیســم تبدیــل کــرده اســت .بــا بدبینــی بایــد گفــت هــم
اینــک صــدای زنــگ خطــ ِر بــه وجــود آمـ ِ
ـدن گروههایــی
همچــون داعــش در اقصــی نقــاط منطقــه خاورمیانــه و
آســیای مرکــزی بــه گــوش میرســد ،بایــد بــرای مقابلــه
بــا آن ،تضعیــف پایههــای عقیدتــی آن و همچنیــن
ممانعــت از تســری آن بــه داخــل مرزهــای ایــران ،هــم
اکنــون آمــاده شــد.

بنبست نشینی!
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ســید جمــال الدیــن اســدآبادی بیــش از یــک قــرن پیــش
بــرای مصــون مانــدن از خشــم ناصرالدیــن شــاه و هــم چنیــن
بیــان ســخنانی کــه شــاید گفتــن آن در فضــای آن روز جامعه
ممکــن نبــود ،در حرم حضــرت عبدالعظیم حســنی(ع) بســت
نشســت .شــاید کمتــر کســی تصــور میکــرد کــه پــس
از گذشــت بیــش از صــد ســال از آن روزهــا افــرادی بــا
بستنشــینی بــه همــان ســیاق بــه مهندســی معکــوس بنــای
تاریــخ ایــران بپردازنــد.
بستنشــینی در مکان هایــی خــاص از دیربــاز ،مبتنــی
بــر نیازهــای اجتماعــی بــرپایــه امــور عرفــی و ســنتی بــه
عنــوان راهــی بــرای بیــان اعتــراض ،مرســوم و در طــول
زمــان همــواره میــان حاکــم و محکــوم و ظالــم و مظلــوم در
جریــان بــوده اســت .اگرچــه میتــوان نمونههــای محــدود
بستنشــینی را در ایــران عهــد صفــوی جســتوجو کــرد
امــا بنــا بــه دالیلــی در دوره قاجاریــه بــه اوج خــود رســید
و بــدل بــه ســنت شــد .شــیوه معمــول بستنشــینی چنیــن
بــود کــه وقتــی شــخصی تقاضایــی داشــت ،در محــل امــن و
مقدســی بســت مینشســت و اعــام میکــرد تــا وقتــی بــه
درخواســتش رســیدگی نشــود از آن جــا خــارج نخواهدشــد.
ایــن اقــدام در عــرف اجتماعــی قابــل قبــول بــوده اســت
امــا بعدهــا از حالــت معمــول خــود یعنــی بستنشــینی در
مکانــی مقــدس بــرای مطــرح کــردن خواســتهها خــارج و
حتــی بــه گزینــهای تبدیــل شــد کــه افــراد مجــرم بــرای فرار
از مجــازات از ایــن رســم ســوء اســتفاده می کردنــد .ایــن
رونــد تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی امیرکبیــر بــه شــدت
مقابــل آن ایســتاد و آن را بــرای مدتــی متوقــف کــرد چراکــه
بستنشــینی عمدتــا در ســفارتخانهها مانــع از ایــن میشــد
کــه حکومــت بــر مــردم اقتــدار الزم را اعمــال کنــد.
شــاید مهمتریــن دلیــل بستنشــینی را بتــوان خودکامگــی
حاکمــان و هــ م چنیــن نبــود دســتگاه قضایــی قانــونمنــد
مــورد قبــول مــردم برشــمرد .همــان طــور کــه پیشتــر ذکــر

شــد یکــی از برجســتهترین نمونههــای بستنشــینی در
تاریــخ ایــران بستنشــینی ســید جمالالدیــن اســدآبادی
در حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی(ع) بــود کــه توســط
ناصرالدیــن شــاه شکســته شــد .همــان حرمــی کــه بعدهــا
بــه قتــل گاه خــود ناصرالدیــن شــاه بــدل شــد .ایــن حــرم
کــه شــاید بتــوان بعــد سیاســی آنرا بســیار پررنگ تــر از
بعــد مذهبــی آن دانســت پــس از گــذر از پیچ هــای تاریخــی،
اکنــون اتفــاق مشــابهی را در خــود میبینــد ،اتفاقــی کــه
اگرچــه در شــکل و فــرم بــا همــان ســبک و ویژگــی اســت
امــا از نظــر محتــوا و جانمایــه متفــاوت و بــا درونمایــهای
طنزگونــه اســت .در واقــع بــه تعبیــر مارکــس« :تاریــخ دوبــار
تکــرار میشــود :بــار اول بــه صــورت تــراژدی و بــار دوم بــه
صــورت کمــدی» .اکنــون واقعــا نمیدانــم کــه مارکــس ایــن
ســخن را در توصیــف «بهــاریهــا» گفتــه اســت یــا آنهــا
کوشــیده اند کــه خــود را مصــداق ایــن ســخن نماینــد.
در شــرایطی کــه مــردم ایــران مشــغول کمــکرســانی بــه
زلزلـ ه زدگان کرمانشــاه بودنــد ،بقایــی ،مشــایی و احمدینــژاد
بــا برقــراری یــک نمایــش سیاســی در اعتــراض بــه دادگاهی
شــدن بقایــی ،بــا بستنشــینی در حــرم حضــرت عبدالعظیــم
بــه ایــراد ســخنان رادیکالــی علیــه دولــت ،قــوه قضائیــه و بــه
طــور خــاص «خانــواده الریجانــی» پرداختنــد .ایــن ســه نفــر
در بخشــی از اطالعیــه خــود بــا اشــاره بــه احــکام ظالمانــه
قــوه قضائیــه و همچنیــن برخــورد نامناســب بازجویــان ،ایــن
قــوه را بــه تــاش بــرای بســتن دهان هــا و شکســتن قلم هــا
متهــم کردنــد .اگرچــه انتقاداتــی بــه قــوه قضائیــه وارد اســت
ن کــه احمدینــژاد و تیمــش بــا آن کارنامــه ســیاه
امــا ایــ 
در برخــورد بــا مخالفیــن بخواهنــد بــه ایــن مســئله اعتــراض
کننــد ،چیــزی جــز هوچی گــری و بــازی سیاســی بــرای فــرار
از پاســخگویی بــه نظــر نمیرســد .نیــک پیداســت کــه
احمدینژادیهــا بــرای باقــی مانــدن در صــدر اخبــار و
قرارگرفتــن در معــرض توجهــات مــردم و رســانهها حاضــر
بــه انجــام هـرکاری هســتند ،خــواه بــردن زنبیــل قرمــز بــه
دادگاه باشــد و خــواه تهدیــد بــه انتشــار اســناد محرمانــهای
کــه هیــچ وقــت منتشــر نشــد.

حــال بایــد دیــد کــه نهادهــای قــدرت تــا چــه زمانــی
میتواننــد رفتارهــای احمدینــژاد را کــه خــود در رســاندن
او بــه چنیــن جایگاهــی نقــش دارنــد ،تحمــل میکننــد .فردی
کــه در طــول هشــت ســال دولــت خــود کشــور را چنــد دهــه
بــه عقــب رانــد .بــا سیاســتهای پولــی و مالــی نادرســت
ارزش پــول ملــی ایــران بــه یــک ســوم کاهــش داد ،بــا کاغــذ
پــاره خوانــدن قطعنامههــای شــورای امنیــت ،مســبب بــه
وجــود آمــدن اجمــاع جهانــی بــی ســابقهعلیــه ایــران شــد
و منافــع ملــی ایــران را دچــار تهدیــد بــی ســابقهای کــرد.
ن مهــر نیــز کــه احمدینــژاد آن را برجســتهترین
مســک 
وجــه کارنامــه خــود میدانســت ،در جریــان آزمــون
ســخت زلزلــه اخیــر غــرب کشــور مــردود شــد .در ایــن
شــرایط احمدینــژاد و یارانــش بــرای فــرار از زیــر بــار
انتقــادات تنــد و صریحــی کــه از جانــب مقامــات دولتــی و
افــکارعمومــی نســبت بــه کیفیــت ســاخت مســکنمهــر به
آن هــا وارد شــد ،ســعی کردنــد بــا اتخــاذ روشــی جدیــد از
زیــر بــار انتقــادات بگریزنــد.
در حالــی کــه در همــ ه جــای دنیــا انتظــار اجتماعــی از
سیاســتمداران ایــن اســت کــه در شــرایطی که افــکار عمومی
جریحــهدار شدهاســت بــه پاســخگویی انتقــادات بپردازنــد و
درد مــردم را تســکین دهنــد ،احمدینژادیهــا بــا ایجــاد ایــن
نمایــش سیاســی در پــی پــاک کــردن صــورت مســئله و انتقال
توجهــات رســانهها بــه ســمتی بودنــد کــه خــو د میخواســتند.
بــه نظــر میرســد کــه احمدینــژاد کــه خاطــره خوبــی از
ایجــاد دوقطبیهــای سیاســی دارد بــار دیگــر ادامــه حیــات
سیاســی خویــش را در گــرو ایجــاد یــک دوقطبــی کاذب دیگر
میدانــد .همانطــور کــه در مواجهــه بــا آیــت اهلل هاشــمی
رفســنجانی در جریــان انتخابــات ریاســتجمهوری ســال 84
و بــا ایجــاد دوقطبــی فقــر و اشــرافیت بــه نتیجــه رســید،
ایــن بــار نیــز در پــی آن میباشــد کــه بــا ایجــاد دو قطبــی
پاکدســتی در برابــر فســاد ،خــود را در مقابــل الریجانیهــا
قــرار دهــد .اینگونــه هــم میتوانــد محکومیتهــای قضایــی
اعضــای کابینـهاش را ناشــی از ایــن تقابــل نشــان دهــد و هــم
بــا ســخن گفتــن از آزادی و برابریهــای اجتماعــی ،در مقــام

یــک اپوزیســیون ،تاییــد بخــش کثیــری از معترضــان وضــع
موجــود را بــه دســت آورد .افــرادی کــه در زمــان ریاســت
او بــر قــوه مجریــه توجهــی بــه خواســتها و دغدغههــای
آنهــا نداشــت و حتــی بــه شــدت خواســتههای آنــان را
ســرکوب میکــرد.
احمدینــژاد در حــال حاضــر کــه تســلطی بــر منابــع
دولتــی نــدارد و بــه طبــع آن واجــد شانســی بــرای جلــب
نظــر افــراد محــروم جامعــه نیســت ،در طمــع جلــب
نظــر آنــان بــا توســل بــه شــوریدن علیــه دســتگاه قضــا
برآمدهاســت .نکتــهای کــه در ایــن میــان جلــب توجــه
میکنــد تهدیــدات مکــرر احمدینــژاد و حلقــه نزدیــک
او بــه افشــاگری اســت .امــری کــه در تمــام کشــورهای
توســعه یافتــه وظیفــه مطبوعــات اســت امــا در کشــور مــا
بــه دلیــل عــدم وجــود مطبوعــات آزاد ایــن امــر میســر
نیســت و احمدینژادیهــا بــه بهتریــن نحــو از آن ســوء
اســتفاده میکننــد .کمااینکــه تیــم احمدینــژاد در زمــان
دولــت نهــم و دهــم نیــز بــا محدودتــر کــردن رســانهها از
ایــن ضعــف بــه خوبــی اســتفاده و ضعفهــای دولــت خــود
را پنهــان کردنــد .در فضایــی کــه رســانههای رقیــب امــکان
فعالیــت نداشــتند ،تیــم رســانهای دولــت وقــت کوشــید بــا
حمایــت کامــل رســانه ملــی ،چهــرهی مثبتــی از احمدینــژاد
بــه جــای گــذارد .امــا پــس از روی کار آمــدن حســن
روحانــی و بازتــر شــدن نســبی فضــای مطبوعــات ،عملکــرد
دولــت احمدینــژاد بــرای عمــوم مــردم شــفافتر و بــا
انتقــادات بــی ســابقهای همــراه شــد .وضعیــت بــه گونــهای
پیــش رفــت کــه اصولگرایانــی کــه روزی از تمــام ظرفیــت
خــود بــرای حمایــت از او اســتفاده کــرده بودنــد ،طــی یــک
چرخــش تاریخــی بــه سرســختترین مخالفــان و منتقــدان او
بــدل شــدند .بایــد منتظــر مانــد تــا مشــاهده کــرد نتیجــهی
ایــن کارزار بــه کجــا میانجامــد؛ آیــا هجمههــای پدیــده
هــزاره ســوم و دوســتانش بــر رئیــس دســتگاه قضائیــه
همچنــان ادامــه می یابــد و یــا قــوه قضائیــه اقتــداری کــه
در مقابــل دیگــران نشــان میدهــد را در برابــر آنهــا نیــز
پدیــدار میکنــد؟

آواز استاد سراج برای آوار کرمانشاه

دارالفنون

در روز چهارشــنبه هشــتم آذرمــاه ،دانشــگاه فردوســی مشــهد میزبــان اســتاد حســام الدیــن ســراج و اســتاد شــهرام میرجاللــی بــود.
برنامــه «آواز آوار» بــه همــت کانون هــای موســیقی ،حــس هفتــم و هــال احمــر در آمفــی تئاتــر دکتــر رحیمــی زاده دانشــکده
علوم پایــه و بــا هــدف جمــع آوری کمــک بــرای زلزلــه زدگان کرمانشــاه برگــزار شــد .ایــن برنامــه بــا اســتقبال پرشــور دانشــجویان
و اســاتید مواجــه شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه احســان اصولــی ،رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای اســامی شــهر
مشــهد نیــز در ایــن برنامــه حضــور داشــت.

3

وقایع اتفاقیه  /شماره چهل و یکم  /نیمه اول آذر 96

از حقوق قوام نیافته دانشجویی تا حقوق سخت
نگاهی به منشور حقوق دانشجویی در ایران

مهرانطرحی
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل95
مجمــوع دانشــجویان در یــک کشــور ،ســرمایههای تخصصــی
آن جامعــه را تشــکیل میدهنــد و همانــا غایــت دانشــگاه
نیــز تعلیــم و تربیــت قشــری فرهیختــه اســت کــه توانســته
باشــد در کنــار مهارتهــای تخصصــی علمــی ،مهارتهــای
اجتماعــی بســیار را نیــز تمریــن کــرده باشــد .جامعــه از ایــن
افــراد توقعاتــی روشــن و معیــن دارد و بــه همیــن دلیل اســت
کــه دولتهــا همــواره هزینههــا و سوبســیدهای فراوانــی
را در راســتای تربیــت و تعلیــم قشــر دانشــجو میپردازنــد
و ســاالنه درصــد بســیاری از بودجــه در ایــن راســتا صــرف
میشــود .در قبــال ایــن مهــم ،تکالیفــی بــه دانشــجو بــار
می شــود و هــر جــا کــه تکلیفــی باشــد الزامــ ًا حقــی نیــز
موجودیــت می یابــد .هــر آینــه توقــع ایــن اســت کــه بــا
ایجــاد موازنــه و تعــادل میــان ایــن حــق و تکلیــف بازدهــی
فــرد فــرد دانشــجویان و دانشــگاه ســیر صعــودی بــه خــود
بگیــرد و در نهایــت مشــاغل و تخصصهــای موجــود در
جامعــه را در تصــدی افــرادی باشــد کــه هــر پلــه از هــرم
نیازهــای آنــان بــه درســتی مرتفــع شــده اســت.
از طــرف دیگــر کرامــت و ارزش واالی انســان ،بــهعنــوان یکــی
از مبانــی و زیرســاخت های نظــام جمهــوری اســامی ایــران در
قانــون اساســی نیــز ذکــر آن رفتــه اســت .حقــوق دانشــجویان
امــروزه رابطــه مســتقیم بــا میــزان توســعهیافتگــی جوامــع دارد
و هــر چــه ســطح توســعهیافتگــی بیشــتر باشــد ،میــزان حقــوق
آموزشــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و رفاهی دانشــجویان نیز بیشــتر و
قطعـ ًا این مســئله منبعــث از اهمیــت دانشــجو در ایــن جوامع و
تجربــه مثبــت بهــا دادن بــه ایــن قشــر اســت .یکــی از ابزارهای
مؤثــر کــه میتوانــد در وهلــه اول بــه دانشــجویان و افــرادی کــه
بــا ایــن صنــف ســر و کار دارنــد در خصــوص حقــوق اصلــی
دانشــجویان آگاهــی ببخشــد ،تدویــن منشــور حقوق دانشــجویی
اســت کــه ابتــکار انجمــن های پیشــتاز در کشــورهایی می باشــد

کــه پیــش از هــر چیــز روحیــه مطالبهگــری را بــه قشــر
دانشــگاهی خــود آمــوزش داده اند .منشــور دانشــجویی ســندی
اســت در بردارنــده حقــوق و آزادی هایــی کــه هــر جامعــه برای
دانشــجویان خــود بــه رســمیت میشناســد و الزام ـ ًا تدوینگــر
آن یــک دولــت نیســت ،بلکــه یــک مقــام محلــی ،یک دانشــگاه
و حتــی یــک انجمــن خــاص میتوانــد نســبت بــه تدویــن و
چارچــوب بنــدی حقــوق دانشــجویی در غالــب یک ســند کتبی
موســوم بــه منشــور دانشــجویی اقــدام کنــد.
در یــک نــگاه واقعگرایانــه ،اغلــب منشــورهای دانشــجویی
ل توجهــی نــدارد و بیشــتر بــه
ضمانــت اجــرای چنــدان قاب ـ 
عنــوان یــک ســند راهنمــا و آگاهــیبخــش مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .لــذا نبایــد آنهــا را بــهمثابــه قانــون در نظــر گرفت
و در صــورت نقــض بــه دنبــال راهــکار حقوقــی خاصــی بــرای
ملــزم کــردن ناقــض بــه رعایــت اصــول و حقــوق منــدرج در
منشــور بــود .لکــن نبایــد از نظــر دور داشــت کــه هــدف از
تدویــن چنیــن ســاختاری هــم چــون ســایر منشــورها ،ایجــاد
زمینــهای بــرای قانونگــذاری در آینــده اســت .بـ ه نوعــی بــا
تدویــن منشــور حقــوق دانشــجویی مــی تــوان ســطح آگاهــی
قشــر دانشــگاهی را نســبت بــه آنچــه میتواننــد و یــا بایــد
انجــام دهنــد افزایــش داد و در نهایــت زمینههــای الزم بــرای
صــدور آییننامههــای آتــی را فراهــم آورد .لــذا نبایــد بــا
نگرشــی آرمانــی توقــع داشــت کــه یــک منشــور مــو بـ ه مــو
مــورد توجــه نهادهــای مســئول قــرار بگیــرد و بایــد آن را هــم
چــون ســندی دیــد کــه باورهــای اجتماعــی و دانشــجویی را در
خصــوص بایدهــا و نبایدهــای دانشــگاه مــورد شناســایی قــرار
داده اســت ،بــدون اینکــه الزامــی ایجــاد کنــد .ایــن جنبــه از
منشــور حقــوق دانشــجویی بســیار شــبیه بــه آن چیزی اســت
کــه در حقــوق بیــن الملــل بــهعنــوان حقــوق نــرم ()soft law
مــورد اســتقبال قرارگرفتــه اســت کــه در آن ســندی بــدون
ایــن کــه هــر گونــه ضمانــت اجــرای حقوقــی داشــته باشــد به
عنــوان اصولــی راهنمــا در اختیــار دولــت هــا قــرار میگیــرد تا
پــس از ارزیابــی و یافتــن ایــرادات عملــی و در برخــی مــوارد

پــس از ایجــاد ســاختارهای الزم بــرای اجــرای ســند ،مــورد
تصویــب در چارچوب ســندی ســخت ( )Hard lawقــرار بگیرد.
در ایــران ،همــواره دانشــجویان و فرهیختــگان دانــش آموختــه
چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور تأثیــر مســتقیم و بــه
ســزایی در آگاهــی بخشــی بــه عــوام مــردم جامعــه داشــته اند
و در وقــوع دو انقــاب اخیــر ایــران در ســده گذشــته نقــش
پــر رنگــی بــازی کــرده انــد ،لــذا پــر واضــح اســت کــه مقــام
دانشــجو و حقــوق وی بایســتی پــاس داشــته شــود و خــط
مشــی دانشــجو و دانشــگاه بــهدرســتی ترســیم شــود .در
خصــوص تبییــن ،شــناخت و توســعه حقــوق دانشــجویان در
ن نامههــا و تصویــب
ایــران صرفــ ًا نبایــد بــه قوانیــن ،آییــ 
نامههــای آموزشــی موجــود بســنده کــرد .در تائیــد ایــن
صحبــت بایــد بیــان کــرد کــه دولــت یازدهــم در آخریــن
اقــدام خــود بــهمنظــور ارزش نهــادن بــه حقــوق دانشــجو،
منشــور حقــوق دانشــجویی را در شــش فصــل و پنجــاهو نــه
مــاده تدویــن کــرد کــه بــا نگاهــی اجمالــی می توان تشــخیص
داد کــه در ایــن منشــور اقدامــی جز گــردآوری همــان قوانین
ن نامه هــای ســابق ،انجــام نشــده اســت .حقوقــی از
و آییــ 
قبیــل حقــوق صنفــی و تشــکیالتی ،حــق دادرســی عادالنــه،
منــع تبعیضهــای نــاروا ،حــق مشــارکت در فعالیتهــا و
تصمیمگیــری در امــور دانشــگاه ،حــق اســتفاده از فرصتهای
برابــر ،حــق آزادی بیــان ،حــق انتقــاد و مطالبهگــری و ســایر
حقــوق بنیادیــن دیگــر اگرچــه در ایــن منشــور محتــرم
شــمرده شــده اســت امــا آنچــه مــا بــهعنــوان دانشــجو در
فضــا دانشــگاههای کشــور دیــده و شــنیدهایم حکایــت از
نقــض مــوارد بســیاری از حقــوق منــدرج در منشــور دارد .در
خصــوص منشــور حقــوق دانشــجویی در ایــران کــه معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم آن را در همــان ماههــای
آغازیــن شــروع بــه کار دولــت یازدهــم وعــده داد و هــدف
از آن ســند را فرهنگســازی و آگاهیبخشــی عنــوان کــرد،
بایــد قائــل بــه تفکیــک میــان دو حــوزه حقــوق قــوام نیافتــه
و حقــوق ســخت بــود .آنچــه در فضــای دانشــگاه اتفــاق

میافتــد نگاهــی تجربــی و آزمایشــی بــه ایــن منشــور اســت
کــه البتــه در مــورد معــدود مــواردی کــه ســاختار حقــوق
نــرم دارنــد تــا حــدودی توجیــه پذیــر اســت ،امــا آنچــه که
بخشــی از حقــوق مســلم و قوامیافتــه فــردی و دانشــجویی
اســت ،هــم چــون حــق آزادی بیــان و اصــل منــع تبعیــض،
چ گاه نبایــد تحــت شــعاع چنیــن نگاهی قــرار بگیــرد ،چرا
هیـ 
کــه ایــن دســته از حقــوق در جدیتریــن شــکل خــود بــه
عنــوان حقــوق فــردی در قانــون اساســی مــورد شناســایی قرار
گرفتهانــد .بنابرایــن شــکاف اصلــی کــه میتــوان در رابطــه
بــا منشــور حقــوق دانشــجویی در ایران مشــاهده کرد ،شــکاف
قابــل تأمــل میــان مفاد ســخت منشــور و برخــورد آزمایشــی
و نــه چنــدان جــدی بــا مفــاد منشــور اســت کــه کام ـ ً
ا در
تناقــض بــا اهــداف و ماهیــت منشــورهای دانشــجویی در
ن گونــه کــه گفتــه
ســایر کشورهاســت .روشــنتر اینکــه همــا 
شــد ،منشــور حقــوق دانشــجویی محلــی اســت بــرای بیــان
آن دســته از حقوقــی کــه مکمــل حقــوق مســلم دانشــجویی
اســت ،لکــن ایــن رویــه بــهطــور کامـ ً
ا بالعکــس در منشــور
حقــوق دانشــجویی ایــران و برخــورد مســئولین دانشــگاهی
بــا آن مشــاهده می شــود .لــذا مطالبــات دانشــجو در ایــران
و خألهایــی کــه در زمینــه اجرایــی شــدن حقــوق منشــور
دانشــجویی و ســایر حقــوق مــدون نشــده دانشــجویان وجــود
دارد بایســتی بــه همــت خــود دانشــجویان پایهگــذاری
شــود تــا بلکــه توجــه مقامــات قانونگــذار و ناظــر بــه ایــن
مهــم جلــب شــود چــرا کــه حــق گرفتنــی اســت و هیــچگاه
بــا مکانیســم دســت روی دســت گذاشــتن و شــکوه کــردن
بــه دســت نمیآیــد .بــه عبارتــی می تــوان بیــان داشــت
کــه روحیــه مطالبهگــری در دانشــگاه بایــد بــه عنــوان
عــرف دانشــگاهی و روح حاکــم بــر فعالیت هــای دانشــجویی
مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،تــا جایــی کــه بتــوان در آینــدهی
نزدیــک شــاهد رعایــت حقــوق ســخت و مســلم دانشــجویی
و تدویــن حقــوق مکمــل و قــوام نیافتــه بــرای ارتقــا درجــه
دانشــجو و دانشــگاه بــود.

صحبتی از تجربه
علیعبادتیان
کارشناسی اقتصاد94
پیــش گــزارش :نشــریات دانشــگاهی همــواره بــه عنــوان
جایگاهــی بــرای آزمــون و خطــای عالقهمنــدان بــه مطبوعــات
شــناخته شــدهاند .شــاید یکــی از مهمتریــن مشــکالت
نشــریات بــه خصــوص نشــریات دانشــجویی در ایــران ،عــدم
انتقــال تجربــه بیــن اصحــاب قدیمــی نشــریات و نســل پــس
از آنهــا اســت .بــه همیــن بهانــه خانــه نشــریات در حاشــیهی
هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــگاه سلســله جلســات
«تجربــه ژورنالیســم» را در تاریــخ  7الــی  9آذرمــاه برگــزار کرد.
نشســتهای «تجربــه ژورنالیســم» فرصتی مناســب بــرای عموم
دانشــجویان بــود تــا بــه صحبــت فعالین نشــریات دانشــجویی و
روزنامهنــگاران شــاخص امــروز گــوش فــرا دهنــد و بــا نقــاط
قــوت و ضعــف خود آشــنا شــوند .این سلســله جلســات شــامل
پنــج جلســه در زمینههــای روزنامهنــگاری هنــری ،اجتماعــی،
سیاســی و اقتصــادی بــا حضــور آقایــان مهــدی یزدانــی خــرم،
صــدرا محقــق ،ســید محمدمهــدی طباطبایــی ،محمــد مهاجری
و علــی میرزاخانــی در تــاالر اندیشــه ســاختمان کانونهــای
فرهنگــی و هنــری دانشــگاه برگــزار شــد.
در جلســهی نخســت تجربه ژورنالیســم ،مهــدی یزدانــی خرم،
ســردبیر ماهنامــهی تجربه و دبیر گــروه ادب و هنــر ماهنامهی
مهرنامــه ،بــا حضــور در جمــع عالقهمنــدان نشــریات ،صحبت
خــود را بــا پرداختــن بــه تاریــخ روزنامهنــگاری ادبــی و هنــری
آغــاز کــرد و شــروع روزنامهنــگاری ادبــی و هنــری در ایــران
را ســال  76بــا روزنامــه «جامعــه» دانســت .یزدانــی خــرم بــا
اشــاره بــه اهمیــت نشــریات دانشــجویی در عرصــهی آزمــون
و خطــای فعالیــن نشــریات ،شــروع کار خــود را از نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه تهــران عنــوان کــرد .او بــا نگاهــی بــه
پیشــرفت نشــریات ادبــی و هنــری تــا ســال  84در ایــران
اظهــار کــرد :تــا ســال  84کــه فضــای نشــریات ادبــی و هنری
تغییــر کــرد ،منتقدین بســیاری در این زمینــه از دل دانشــگاه و
نشــریات دانشــجویی بیــرون آمدنــد .وی صحبتهای خــود را
با تشــریح ســاختار تهیــهی گــزارش و مقاله نویســی مطبوعاتی
ادامــه داد و محوریتریــن الزمــهی نوشــتن مقالــه را داشــتن
منــش و ســاختار فکــری مشــخص عنــوان کــرد و بزرگتریــن
مشــکالت گــزارش نویســی در ایــران را نداشــتن ذائقــه در

نوشــتار ،نداشــتن نــگاه متفــاوت در پرداخــت بــه ســوژه و عدم
تمایــل گزارشــگر بــه فعالیــت میدانــی عنــوان کــرد .یزدانــی
خــرم بــا نــگاه بــه فضــای مجــازی ،از ایــن فضــا توأمــان بــه
عنــوان فرصــت و تهدیــد بــرای نســل جدیــد روزنامهنــگاران
یــاد کــرد؛ در دســترس بــودن اطالعــات در عصــر حاضــر
علــی رغــم اینکــه مزیتــی بــرای گزارشــگران و مقالــه نویســان
بــه شــمار میرود ،داشــتن نــگاه خــاص و متفــاوت را در نگارش
گــزارش و مقالــه مشــکل میکنــد .ایــن جلســه بــا توصیــه
یزدانــی خــرم بــه لــزوم مطالعــه آثــار کالســیک ایرانــی جهت
افزایــش دایــرهی لغــات نویســنده و در نهایــت بــا پرســش و
پاســخ دانشــجویان پایــان یافــت.
ســید محمدمهــدی طباطبایــی ،مدیرمســئول نشــریهی
نســیمبیداری ،بــا حضــور در دومیــن جلســهی تجربــه
ژورنالیســم ،محــور اصلــی صحبتهــای خــود را بــر دالیــل
عــدم اســتقبال از نشــریات ســنتی و کاغــذی متمرکــز کــرد.
وی بــا طــرح تاثیــر عنصــر آزادی بیــان در اســتقبال اجتمــاع
از نشــریات ،عمــده مــوج رســانه در ایــران را بــه چهــار بــازه
زمانــی مشــروطهی دوم ،ســالهای  1320تــا  ،1324مقطــع
ابتــدای انقــاب اســامی و ابتــدای دوران اصالحــات نســبت
داد کــه نکتــه اصلــی در ایــن چهــار بــازهی زمانــی ،آزادی
مطبوعــات در چــاپ مطالــب بــود .او با بررســی تاریخ سانســور
مطبوعــات در ایــران از دوران مشــروطه تاکنــون ،سانســور را به
عنــوان بلیــهی جــدی رســانه در ایــران عنــوان کــرد .طباطبایی
بــا اشــاره بــه تیــراژ بــاالی روزنامــه در ســایر کشــورها در
مقایســه بــا ایــران ،مهمتریــن علــت افــول نشــریات کاغــذی
در ایــران را نــه پیشــرفت تکنولــوژی بلکــه نشــناختن صحیــح
ذائقــه مخاطــب در ایــران دانســت .وی بــا نگاهــی بــه فضــای
ایدئولوژیــک حاکــم در نظــارت بــر نشــریات ایــران اذعــان
کــرد کــه در چنیــن شــرایطی نیــز وظیفــهی همــهی مــردم
قانونمنــدی و نهادینــه کــردن قانــون در فرهنــگ اســت.
پــس از طباطبایــی ،ســالن اندیشــه در ســومین نشســت
از جلســات تجربــه ژورنالیســم پذیــرای محمــد مهاجــری،
روزنامهنــگار اصولگــرا و عضــو ســابق شــورای ســردبیری
روزنامــه کیهــان و ســردبیر روزنامــه و ســایت خبــر بــود.
در ابتــدای ایــن نشســت ،مهاجــری بــا ذکــر ایــن موضــوع
کــه کار رســانه نــه دنیــا دارد نــه آخــرت ،افــراد حاضــر در
جلســه را بــه کنــار گذاشــتن کار رســانه و مطبوعــات تشــویق

کــرد! ســپس مهاجــری بخــش اعظــم صحبتهــای خــود را
بــه جریــان احمدینــژاد در اصولگرایــان اختصــاص داد و
خاطــرات خــود را در ایــن زمینــه بــا مخاطبــان بــه اشــتراک
گذاشــت و ایــن نکتــه را یــادآوری کــرد کــه اعتماد بیــن دولت
و ملــت ،از اصلیتریــن ارکان در سیاســت بــه شــمار مــیرود
کــه توســط جریــان احمدینــژاد از میــان رفتــه اســت .وی
از فضــای نشــریاتی ایــران بــه عنــوان جنــگ نیابتــی بیــن
جبهههــا و جریانهــای فکــری مختلــف یــاد کــرد و خاطــر
نشــان کــرد کــه بــه علــت این کــه نشــریات نیــاز به ســرمایه
بــرای چــاپ و پخــش دارنــد ،نمیتــوان نشــریهای مســتقل بــه
معنــای واقعــی آن یافــت .وی هــم چنیــن افــزود کــه علــی
رغــم داشــتن جبهــه در نشــریات مختلــف ،یکــی از مهمتریــن
صفــات روزنامهنــگار خــوب ،داشــتن حریّــت و شــرافت در
انتقــاد از جبهــه خــود در روزنامهنــگاری اســت.
علــی میرزاخانــی ،ســردبیر روزنامــهی دنیــای اقتصــاد ،دیگــر
ســخنران سلســله جلســات تجربــه ژورنالیســم ،ســخنان خــود
را در جمــع فعالیــن نشــریات بــا اشــاره بــه نگاههــای متفــاوت
نســبت بــه مأموریــت روزنامهنــگار اقتصــادی آغــاز کــرد و بــا
بررســی دیــدگاه در مدلهــای حاکمیتــی مختلــف (اقتدارگــرا،
کمونیســتی و لیبــرال) اذعــان کــرد کــه وظیفــهی روزنامهنــگار
اقتصــادی در چارچــوب مســئولیت اجتماعــی تعریف میشــود.
بدیــن معنــا کــه روزنامهنــگار اقتصــادی در نگــرش خــود باید
رفــاه عمومــی جامعــه را در نظــر داشــته باشــد .میرزاخانــی بــا
طــرح ایــن ســوال کــه «چــه سیاســتهایی بــه نفــع رفــاه
عمومــی اســت؟» الزمــهی پاســخ بــه ایــن ســوال را دو مهارت
دانســت؛ مهــارت نخســت بینــش اقتصــادی در روزنامهنگاری
و مهــارت دوم شــناخت اقتصــاد حــوزهی مــورد بررســی
(ایــران) .او مهــارت اول را مطالعــهی شــخصی فــرد و شــناخت
اصطالحــات علــم اقتصــاد عنــوان کرد و ســپس بــه توضیحاتی
پیرامــون اقتصــاد ایــران پرداخــت .میرزاخانــی اقتصاد ایــران را
اقتصــادی ناســالم دانســت کــه از دو رویکــرد میتــوان بــه آن
نــگاه کــرد؛ اقتصــاد رانتــی و اقتصــاد تیــول داری .او با اســتدالل
از نظــرات دیویــد ریــکاردو دربــاره اقتصــاد رانتی اذعــان کرد
کــه اقتصــاد ایــران تبدیــل بــه یــک بــده بســتان بین دســتگاه
بروکراســی و افــراد رانــت خــوار شــده اســت .وی ارزش
روزنامهنــگاری اقتصــادی را در گرفتــار نشــدن در بازیهــای
اقتصــاد ناســالم از جملــه رانتخــواری دانســت .میرزاخانــی

همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه جناحهــای سیاســی در
ایــران چارچــوب مشــخص اقتصــادی ندارنــد ،عنــوان کــرد
کــه یــک روزنامهنــگار اقتصــادی بایــد از بــه دام افتــادن در
جبههبندیهــای سیاســی خــودداری کنــد .وی در نهایــت
در توضیــح اقتصــاد تیــول داری گفــت :همــان گونــه کــه
در گذشــتهی دور ایــران بــه قســمتهای مختلــف تقســیم
میشــد و در اختیــار افــراد مختلــف قــرار میگرفــت،
اکنــون نیــز بنگاههــای اقتصــادی دولتــی تبدیــل بــه همــان
تیــول زمــان مشــروطه گشــته اســت .جلســهی چهــارم
نشســتهای تجربــه ژورنالیســم بــا پرداختــن میرزاخانــی بــه
مصادیــق صحبتهــای خــود در اقتصــاد ایــران و پرســش و
پاســخ دانشــجویان پایــان یافــت.
آخریــن جلســه از نشســتهای تجربــه ژورنالیســم ،بــا حضــور
صــدرا محقــق ،دبیــر ســرویس اجتماعــی روزنامــه شــرق ،بــا
حضــور عالقهمنــدان حــوزهی خبرنــگاری اجتماعــی برگــزار
شــد .در ابتــدای جلســه صــدرا محقــق با اشــاره بــه ویژگیهای
یــک روزنامهنــگار خــوب ســخنان خــود را آغــاز کــرد .محقــق
ویژگیهــای روزنامهنــگار خــوب را عالقــه ،قریحــه (نــگاه)
و قلــم خــوب عنــوان کــرد .ســپس محقــق بــا پرداختــن بــه
ایــن موضــوع کــه در روزنامهنــگاری اجتماعــی بایــد بــه بعــد
خبــری گــزارش دقــت ویــژهای داشــت ،پرهیــز از پرداختــن
بــه مســائل محلــی در رســانههای ملــی را از آفــات ایــن شــیوه
روزنامهنــگاری دانســت .وی در ادامــه یکــی از مهمتریــن
آســیبهایی کــه روزنامهنــگار اجتماعــی میتوانــد بــه خــود
و جامعــه بزنــد را اهمیــت زدایــی از ســوژه بــه دلیــل پرداختــن
بیــش از انــدازه بــه موضــوع ارزیابــی کــرد .محقــق همچنیــن
دیگــر آفــات حــوزه اجتماعــی روزنامهنــگاری را یادداشــت
نویســی بیهــوده ،ارائــه راه حــل بــدون داشــتن تخصــص و
اســتفاده از واژههــای نامناســب جهــت بیشــتر نمایــان کــردن
ســوژه دانســت .در پایــان میتــوان گفــت نشســتهای
تجربــه نــگاری ژورنالیســم ،مهمتریــن تمایــز جشــنواره هفدهم
نشــریات دانشــگاه بــا جشــنوارههای پیشــین بــود .فرصــت
مناســبی کــه جهت بهــره منــدی از نظــرات اصحاب نشــریات
در ایــران و انتقــال تجــارب آنــان بــرای کاهــش مشــکالت
نشــریات دانشــجویی بــرای تمامی دانشــجویان دانشــگاه فراهم
گردیــد .امیــد اســت ایــن جلســات فتــح بابــی باشــد بــرای
حضــور هــر چــه بیشــتر روزنامهنــگاران در فضــای دانشــگاه.

هیچ تشکلی را مخالف دولت نمیبینم ،خوشحالیم که دانشجویان بدون لکنت زبان سخن گفتند!

نگاه ویژه

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو ،دکتــر حســن روحانــی در مراســم گرامیداشــت روز دانشــجو در جمــع دانشــجویان دانشــگاه
سیســتان و بلوچســتان در تــاالر فردوســی اظهــار داشــت :مــا بایــد در دانشــگاهها حــرف بزنیــم ،نقــادی و صحبــت کنیــم و راه حــل ارائــه
دهیــم .اشــکالی نــدارد نظریــهای کــه مطــرح میکنیــم مــورد قبــول نباشــد .وی افــزود :اگــر بنــا باشــد در دانشــگاهها آزادی نباشــد حتمــا
خالقیــت نخواهــد بــود و اگــر خالقیــت نباشــد حتمــا نــوآوری نیســت ،مــا نیــاز بــه نــوآوری و خالقیــت داریــم .مشــروعیت مــا بــر مبنــای
قــول مــردم اســت ،عقــب نشــینی از عهــد بــا مــردم عقــب نشــینی از مشــروعیت خودمــان اســت .رئیــس جمهــور ادامــه داد :اگــر دولــت
همصــدای بــا مــردم نباشــد و گــوش شــنوا بــرای آنــان نداشــته باشــد جمهــوری اســامی دیگــر معنــا نــدارد .دانشــگاهها بایــد مســتقل و
آزاد باشــند ،ایــن از اهــداف انقــاب بــود چــرا کــه دانشــجویان در کنــار روحانیــت و مــردم برای انقالب ســینه ســپر کردنــد .امروز متاســفانه
دانشــگاهها از کمبــود اســتقالل گلــه میکننــد .در حالــی کــه شــعار مــا در انقــاب اســامی ،اســتقالل ،آزادی و جمهــوری اســامی بــود ،اکنون
دانشــگاه مــا هــم از اســتقالل و هــم آزادی گلــه دارد .هیــج تشــکلی را بــه عنــوان مخالــف دولــت نمیبینــم و همــه آنــان بــرای مــا محتــرم
هســتند .وی تاکیــد کــرد :هــدف مــا پیــروزی بــرای مســئولیت نبــود بلکــه عمــل بــه عهــد بــا مــردم بــود.
4
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دانشگاه خاموش و اخالل در روند جامعه پذیری سیاسی

ادامه از صفحه 1
فعالیــت ،رضایتمنــدی از وضعیــت علمــی ،امــور صنفــی و
رفاهــی و فراهــم بــودن بســتر و امکانــات در دانشــگاه بــرای
فعالیــت تشــکیالتی دانشــگاه ،انگیــزه حضــور در تشــکلهای
دانشــجویی و یــا حضــور در برنامههــای تشــکلهای مذکــور
و ...توســط تیــم نشــریه وقایعاتفاقیــه طراحــی و بــا مبنــا قــرار
دادن دانشــکدههای دانشــگاه فردوســی ،اقــدام بــه جمــع آوری
اطالعــات گردیــد .خالصــهای از بررســی صــورت گرفتــه و
تحلیــل اطالعــات جمــع آوری شــده در ادامــه ارائــه میشــود.
 .1جنسیت پاسخگویان
بــا توجــه بــه جــدول  ،1در نمونــه مــورد بررســی زنــان  3درصد
بیــش از مــردان بــوده انــد؛ اگرچــه در مجمــوع تقریبــا نمونــه به
طــور مســاوی بیــن دانشــجویان مرد و زن تقســیم شــده اســت.
 .2فراوانی پاسخگویان بر اساس دانشکده
بــا توجــه بــه نتیــج بــه دســت آمــده از جــدول  ،2دانشــکدههای
مهندســی و علــوم پایــه بیشــترین فراوانــی را دارا هســتند و
در مقابــل داروســازی و الهیــات کمتریــن حجــم را در نمونــه
مــورد بررســی داشــته انــد .در مجمــوع از تمامــی دانشــکدههای
حاضــر در دانشــگاه فردوســی(صرف نظــر از دانشــکدههای
پزشــکی) در نمونــه مــورد بررســی حضــور داشــته انــد .آن چــه
از ایــن جــدول برداشــت میشــود ،عــدم تمایــل رشــتههای
علومانســانی بــه فعالیــت در تشــکلهای دانشــگاهی و در مقابــل
آن ،اقبــال در دانشــکدههای مهندســی و علــوم پایــه اســت.
بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیتهــای تشــکلی کــه عمدتــا در
حوزههــای سیاســی -اجتماعی اســت ،عــدم حضور دانشــجویان
رشــتههای انســانی کــه بــا ایــن مباحث بــه صــورت آکادمیک
آشــنا هســتند ،خألیــی را ایجــاد خواهــد کــرد؛ فاصلــه گرفتــن
اندیشــه علــوم انســانی از فعالیتهــای دانشــجویی و احتمــال
ایجــاد نگرشهــای شــخصیای کــه فاقــد وجاهــت علمــی و
دانشــگاهی اســت .همچنیــن فاصلــه گرفتــن بخــش عظیمــی
از بدنــه دانشــجویی دانشــگاه از فعالیتهــای دانشــجویی را
شــاهد هســتیم کــه بــه عــدم توجــه بــه نیازهــای آنــان در
سیاســتگذاری دانشــگاهی منتهــی خواهــد شــد.
 .3مقطع تحصیلی
بــا توجــه بــه جــدول  80 ،3درصــد از حجــم نمونــه یعنــی
اکثریــت مطلــق حجــم نمونــه ،دانشــجویان دوره کارشناســی
هســتند .دانشــجویان دوره ارشــد و دکتــری نیــز بــا فاصلــه
بســیار بــه ترتیــب  18.5و  1.5درصــد از حجــم نمونــه را
دارا بــوده انــد .حضــور  80درصــدی دانشــجویان کارشناســی
یــک مزیــت بســیار مهــم بــرای تشــکلها اســت؛ ایــن گــروه
از دانشــجویان بــه ایــن دلیــل کــه در مقایســه بــا دورههــای
تحصیــات تکمیلــی بــه میــزان کمتــری درگیــر پروژههــای
پژوهشــی هســتند ،نیروهــای آمــاده بــرای فعالیــت محســوب
میشــوند .همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن گــروه
از دانشــجویان در ســنین پایینتــری هســتند و ادراک
جدیــدی را نیــز در فضــای دانشــگاه بــه دســت میآورنــد،
میتــوان بــا سیاســتگذاری مناســب شــرایط مســاعدی را
بــرای آشــنایی آنــان بــا شــرایط و قوانیــن فعالیــت سیاســی،
اجتماعــی ،علمــی و ...فراهــم کــرد .البته بایســت در نظــر آورد
کــه اســتفاده از دانشــجویان تحصیــات تکمیلی کــه تجربیات

قابــل توجهــی در تشــکلهای دانشــجویی دارنــد نیــز بایــد
مطمــح نظــر باشــد و بــا افزایــش حضــور و فعالیــت آنــان ،از
تجــارب آنهــا اســتفاده کــرد.
 .4وضعیت فعالیت تشکلهای دانشجویی
بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  ،4انجمنهــای علمــی و بســیج
دانشــجویی بیشــترین فراوانــی را در میــان تشــکلهای مــورد
پرســش دارا بودهانــد و در مقابــل شــورای صنفــی کمتریــن
میــزان در عضویــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت .امــا در
ســطح فعالیــت کــه نشــان دهنــده میــزان فعالیــت و پیگیــری
پاســخگویان در تشــکلهای مربوطه اســت ،ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی و انجمنهــای علمــی باالتریــن میانگیــن را دارا
هســتند و در مقابــل نیــز بســیج دانشــجویی و شــورای صنفــی
کمتریــن میانگیــن ســطح مشــارکت را دارا بودهانــد .نکتــه قابــل
مالحظــه ایــن که بهترین ســطح مشــارکت فقــط اندکــی از میانه
( 50از  )100باالتــر اســت و اکثریــت تشــکلها میانگیــن زیــر حد
میانــه کســب کردهانــد کــه ایــن وضعیــت نشــان دهنــده عــدم
فعالیــت موثــر اعضــاء تشــکلهای دانشــگاهی اســت؛ کمااینکــه
میانگیــن مجمــوع نیــز حــدود  46از  100محاســبه شــده کــه از
میانــه ( )50کمتــر اســت.
نکتــه دیگــری کــه بایســت در ایــن جــدول مد نظــر قــرار بگیرد،
عــدم جذابیــت تشــکلهای سیاســی اســت؛ بــا کنــار گذاشــتن
شــورای صنفــی کــه اساســا تشــکلی بــا اهــداف غیرسیاســی
اســت ،تشــکلهای جامعــه اســامی دانشــجویان و انجمــن
اســامی دانشــجویان از کمتریــن میــزان عضویــت برخــوردار
بــوده انــد .بــه ایــن بیــان کــه عضــو بــودن در ایــن تشــکلها و
فعالیــت آنــان کمتــر مــورد توجــه دانشــجویان بــوده اســت و در
مقابــل انجمنهــای علمی توانســتهاند بیــش از تمامی تشــکلهای
سیاســی ،عضوگیــری کننــد .این مســئله اگرچه بــر ماهیت علمی
دانشــگاه تاکیــد میکنــد ،اما اضمحــال تدریجی فعالیت سیاســی
را نیــز در پــی خواهــد داشــت و کارویــژه دانشــگاه در این حــوزه را
دچــار اخــال خواهــد کــرد.
 .5دالیل مشارکت در تشکل ها
بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از جــدول  ،5از میــان 922
نفــری کــه بــه ایــن ســوال پاســخ داده انــد ،اکثریــت نســبی
دانشــجویان دلیــل خــود بــرای مشــارکت در تشــکلهای
دانشــجویی را افزایــش توانایــی فــردی خــود انتخــاب کردهانــد.
تاثیرگــذاری در آینــده شــغلی بــا حــدود  25درصــد در رتبــه
دوم قــرار گرفتــه و گرایــش سیاســی بــا حــدود  9درصــد
آخریــن گزینــه انتخابــی بــوده اســت .آن چــه از ایــن جــدول
میتــوان برداشــت کــرد ،کاهــش فعالیتهــای سیاســی و
کمرنــگ شــدن صبغــه سیاســی تشــکلهای دانشــگاهی
اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه تشــکلهای دانشــگاهی مکانــی
بــرای تمریــن و یادگیــری فضــای سیاســی کشــور هســتند،
کمرنــگ شــدن و سیاســت زدایــی از تشــکلهای دانشــجویی
اگرچــه در کوتــاه مــدت باعــث ایجــاد فضــای آرام در دانشــگاه
خواهــد شــد ،امــا فرآینــد جامعــه پذیــری سیاســی اعضــای
جامعــه را دچــار اخــال خواهــد کــرد کــه پیامدهــای ناگــواری
در پــی خواهــد داشــت .دانشــگاه مکانــی اســت بــرای مواجهــه
بــا افــکار متفــاوت سیاســی حاضــر در جامعــه و در صورتــی
کــه ایــن مواجهــه بــی مقدمــه و بــدون داشــتن آگاهــی قبلــی

باشــد ،پیامدهایــی چــون عــدم تســاهل سیاســی که زمینهســاز
بــروز خشــونت سیاســی اســت ،قابــل تصــور اســت .بایســت
توجــه نمــود کــه تشــکلهای سیاســی ،معبــری مناســب بــرای
نزدیــک ســازی و آشــنا نمــودن تفکرات متنوع سیاســی اســت
کــه اگــر مــورد غفلــت واقــع شــود ،آرامشــی کاذب ایجادکرده
امــا زمینــه ســاز طوفــان میشــود.
 .6تمایل به برنامه ها
همانطــور کــه در جــدول  6قابــل مشــاهده اســت،
برنامههــای فرهنگــی و هنــری اکثریــت نســبی تمایــل بــه
مشــارکت را در پاســخگویان بــه خــود اختصــاص داده اســت
و پــس از آن برنامههــای اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت .ســایر
عوامــل تقریبــا در یــک بــازه قــرار گرفتــه انــد .همچنــان که در
جــدول شــماره  6عنــوان شــد ،ایــن جــا نیــز تاکید شــده اســت
کــه برنامههــای سیاســی چنــدان مــورد توجــه نبودهانــد.
نکتــه مهمــی کــه بایســت بــه آن توجــه کــرد ،توجــه ویــژه
بــه برنامههــای فرهنگــی و هنــری اســت کــه تقریبــا برابــر بــا
تمامــی گزینههــای دیگــر ،بــه تنهایــی مــورد توجــه بودهاســت.
دالیلــی را میتــوان بــرای ایــن امــر برشــمرد .1 :تغییــر ذائقــه
نســل جــوان دانشــگاه (بــا در نظــر آوردن ایــن امــر که بیشــتر
پاســخگویان ایــن پژوهــش در دوره کارشناســی یعنــی بــازه
ســنی  18-24ســال قــرار دارنــد) .2 .محــدود بــودن فضــای
فعالیــت در شــهر مشــهد و وجــود امکانــات درون دانشــگاه که
بــه نوعــی امــکان بــروز را فراهــم کــرده اســت.
 .7جذابیت برنامه ها
دادههــای جــدول شــماره  7بیانگــر ایــن مســئله اســت کــه
مناظرههــای متخصصیــن بــا یکدیگــر و مناظــرات دانشــجویی
گزینههایــی هســتند کــه بیشــترین تمایــل را در دانشــجویان
بــرای حضــور در برنامههــای تشــکلها برانگیختــه انــد .پــس
از آنهــا کارگاههــای آموزشــی بــا حــدود  17درصــد قــرار
گرفتــه اســت .ســایر گزینههــا چنــدان مــورد اســتقبال نبودهانــد.
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه میــزان اســتقبال از
برنامههــای هدفمنــد کــه در آن دیدگاههــای مختلــف در
مــورد یــک موضــوع بررســی میشــود ،بــه مراتــب بیشــتر
از برنامههایــی کــه مونولــوگ (ســخنرانی یــک طرفــه) اســت،
مــورد اســتقبال بــوده اســت .همچنیــن مناظرههــای دانشــجویی
کــه مکانــی اســت بــرای ارائــه نظــرات مختلــف دانشــجویان
از یــک ســو و از ســوی دیگــر ارتقــاء ســطح شــناختی و بهبــود
تواناییهــای دانشــجویان اســت ،بســیار بیشــتر از ســایر مــوارد
مــورد توجــه بــوده اســت .نکتــه مهــم دیگــر ،توجــه تشــکلهای
دانشــگاهی بــه کارگاههــای آموزشــی اســت کــه بــه نســبت
توجــه ویــژهای را جلــب کــرده و توانایــی جــذب دانشــجویان بــا
در نظــرآوردن مقتضیاتــی کــه در جــداول ارائه شــد را داراســت.
 .8مهمترین دالیل عدم مشارکت
بــا توجــه بــه جــدول  ،8مشــغولیت بــه تحصیــل کــه بــه بیانی
تداخــل برنامههــای تشــکلهای دانشــگاه را بــا تحصیــل
دانشــجویان مــد نظــر داشــته ،بیشــترین فراوانــی را در عــدم
مشــارکت بــه خــود اختصــاص داده اســت .پــس از آن زمانبر
بــودن برنامههــا کــه بــه نوعــی تکمیــل کننــده مشــغولیت بــه
تحصیــل اســت انتخــاب شــده اســت .بیهــوده بــودن فعالیــت
دانشــجویی گزینــه بعــدی انتخــاب شــده توســط پاســخگویان

اســت و پــس از آن نیــز مشــغولیت شــغلی قــرار دارد .فعالیــت
دانشــجویی و احتمــال ایجاد مشــکالت بــرای دانشــجو در آینده
نیــز کمتریــن فراوانــی را در گزینههــای عــدم مشــارکت
بــه دســت آورده اســت .چنیــن نتیجــهای برخــاف بســیاری
از تصورهــا بــه ایــن معناســت کــه دانشــجویان بــه ســبب
تــرس از فعالیــت دانشــجویی و هزینههــای آن نیســت کــه
فعالیــت نمیکننــد؛ بلکــه اگــر دانشــگاه فعالیــت دانشــجویی
را از بروکراســی طاقــت فرســای اخــذ مجــوز خــارج و رونــد
برگــزاری برنامههــا را تســهیل کنــد ،دانشــجویان بیشــتر
بــه فعالیتهــا فــوق برنامــه روی خــوش نشــان میدهنــد.
کاهــش فشــار ســاختاری تحصیلــی و اختصــاص زمانــی بــرای
فعالیــت دانشــجویی و حتــی قائــل شــدن امتیــاز ویــژهای بــرای
دانشــجویانی کــه در ایــن زمینه مشــغولیت دارند نیــز در جذب
دانشــجویان بــه ایــن گونــه فعالیتهــا اثرگــذار خواهــد بــود.
 .9رضایت از وضعیت دانشگاه
آخریــن موضوعــی کــه مــورد ســوال قــرار گرفــت ،بررســی
رضایــت دانشــجویان از وضعیــت فعلــی دانشــگاه اســت کــه
در ســه بخــش بررســی شــد .بــا توجــه بــه جــدول  ،9از نظــر
پاســخگویان ،وضعیــت علمــی دانشــگاه (کتابخانــه ،امکانــات
پژوهشــی ،کیفیــت اســاتید و )...در ســطح قابــل قبولی اســت؛ این
متغیــر میانگیــن  65از  100را کســب کــرده اســت که نشــانگر
رضایــت قابــل قبولــی اســت .در مقابــل از نظــر پاســخگویان،
وضعیــت رفاهــی دانشــگاه (تغذیــه دانشــگاه ،حمــل نقــل و)...
چنــدان رضایــت بخــش نیســت کــه ایــن امــر را میتــوان
از کمــی میانگیــن ایــن متغیــر مشــاهده کــرد (میانگیــن  42از
 .)100دانشــجویان بســتر و امکانــات الزم بــرای انجــام فعالیــت
دانشــجویی را در حــد میانــه ارزیابــی کردهانــد کــه نشــان از
وجــود برخــی از کاســتیها در کنــار انگیزههــای فعالیــت اســت.
نتیجهگیری
در مجمــوع از بررســی  1255دانشــجوی دانشــگاه فردوســی
مشــهد کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد ،حضور
و فعالیــت دختــران در تشــکلهای دانشــجویی و برنامههــای
مربوطــه بیشــتر ارزیابــی شــد .عــدم اقبــال رشــتههای علــوم
انســانی بــه فعالیــت در تشــکلهای دانشــگاهی و اســتقبال از
فعالیــت مذکــور در دانشــکدههای مهندســی و علــوم پایــه
مشــاهده شــد .دانشــجویان مقطــع کارشناســی بخــش اعظــم
حضــور در تشــکلهای دانشــجویی و برنامههــای برگــزار
شــده را تشــکیل داده انــد .تشــکلهای سیاســی نســبت بــه
انجمنهــای علمــی و تشــکلهای غیرسیاســی بــا اختــاف
چشــمگیری ،بخــش کمتــری از فعالیــن دانشــجویی را بــه خــود
اختصــاص داده انــد .در اولویــت انتخــاب در برنامههــای برگــزار
شــده ،برنامههــای فرهنگــی و هنــری نســبت بــه برنامههــای
سیاســی و اجتماعــی ســهم بیشــتری را داراســت .مشــغولیت به
تحصیــل ،زمــان بــر بــودن ،بیهــوده بــودن فعالیــت دانشــجویی
بــه ترتیــب ســه عامــل مهــم در عــدم اقبــال دانشــجویان بــه
فعالیت تشــکیالتی محســوب میشــود .رضایــت دانشــجویان از
وضعیــت فعلــی دانشــگاه ،در حیطــه وضعیــت علمــی و وجــود
بســتر و امکانــات الزم بــرای انجــام فعالیــت دانشــجویی قابــل
قبــول بــوده اســت و وضعیــت رفاهی دانشــگاه کمتــر از میانگین
و غیرقابــل قبــول ارزیابــی شــد.
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مصطفــی کواکبیــان بــا تأکیــد بــر اهمیــت گرامیداشــت روز دانشــجو و تأثیــر جنبشهــای اصیــل دانشــجویی در پیــروزی و پیشــبرد
اهــداف انقــاب اســامی ایــران ،عنــوان کــرد :بزرگداشــت چنیــن روزی در  16آذر هــر ســاله یــادآور نقــش مهــم جنبشهــای دانشــجویی
در انقــاب اســامی اســت کــه ایــن مهــم نیــز امــروزه هــم احســاس میشــود .نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان ایــن کــه فضــای دانشــگاهها بایــد بــه لحــاظ سیاســی فضــای بــازی باشــد تــا دانشــجویان بتواننــد بــه راحتــی بــه بیــان نظــرات و
دیدگاههــای خــود در دانشــگاه بپردازنــد ،افــزود :همیــن فضــای بــاز منجــر بــه ایجــاد شــور و هیجــان سیاســی و افزایــش مشــارکت در
رخدادهــای سیاســی کشــور خواهــد شــد .وی ادامــه داد :هــر چــه فضــای دانشــگاهها بــه لحــاظ سیاســی تنگتــر و بســتهتر باشــد ،نتیجــه
عکــس خواهــد داد و فیلترینــگ و بگیــر و ببنــد ،موجــب مشــارکت پاییــن در رخدادهــای سیاســی کشــور خواهــد شــد .عضــو فراکســیون
امیــد مجلــس در واکنــش بــه لیســت منتشــر شــده  100نفــره ســخنرانان روز دانشــجو از ســوی دانشــگاه آزاد فقــط از یــک جنــاح خــاص،
گفــت :ایــن اقــدام بــر خــاف مشــی فضــای بــاز سیاســی در دانشــگاهها اســت ولــی از ایــن موضــوع بیاطالعــم و حتــی خــود مــن نیــز
بــه یکــی از واحدهــای دانشــگاه آزاد بــرای ســخنرانی در روز  16آذر دعــوت شــدهام.
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دانشگاه به مثابه درد مشترک

میزگردی پیرامون وضعیت فعالیت های دانشجویی

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
مقدمــه :فــارغ از ارزشگــذاری واژه مصلحــت ،عــدهی
کثیــری از فعالیــن دانشــجویی بــر ایــن نظــر هســتند کــه در
دولــت حســن روحانــی ،دانشــگاه در ســیطره مصلحــت قــرار
دارد .اگرچــه تشــکلهای زیــادی در دولــت حســن روحانــی
بازگشــایی شــدند امــا امــکان فعالیــت گســترده ندارنــد و
برنامههــای آنهــا مجــوز نمیگیــرد .وضعیتــی کــه شــاید
بتــوان آن را بــه ایســتادن روی یــخ لغزنــده تشــبیه کــرد؛ نــه
امــکان بــه پیــش رفتــن وجــود دارد و نــه اصطحکاکــی ایجــاد
میشــود .جرایــد بســیاری بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد و
تحلیلگــران گوناگونــی در ایــن خصــوص قلــم زده انــد ،امــا
کمتــر کســی بــه ســراغ فعالیــن دانشــجویی آمــده اســت تــا
ســخنان آنــان را در خصــوص وضعیــت کنونــی دانشــگاهها
جویــا شــود .بازخوانــی و بررســی فعالیتهــای دانشــجویی در
بســتر تاریــخ نیــز بــرای درک درســتی از وضعیــت کنونــی
و حرکتــی بهتــر در آینــده اهمیــت ویــژهای دارد .لــذا بــر
آن شــدیم تــا بــا برگــزاری میزگــردی بــا حضــور فعالیــن
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،بــا نگاهی بــه تجربهی
فعالیــت آنهــا ،بــه بررســی وضعیــت کنونــی فعالیــت
دانشــجویی در ایــن دانشــگاه بپردازیــم .در ایــن جلســه از
نماینــدگان تشــکلهایی دعــوت بــه عمــل آمــد کــه در
ایــن ســالها بیشــترین برنامههــای سیاســی و اجتماعــی را
در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار کردهانــد .حاضریــن
ایــن جلســه عبارتنــد از :علــی ناصــری (دبیــر ســابق جامعــه
اســامی دانشــجویان در ســال  ،)94-95مســعود ســلطانی
(دبیــر انجمن اســامی دانشــجویان در بــازه زمانــی ،)94-95
ســعید طاهــری (عضــو شــورای مرکــزی انجمــن اســامی
دانشــجویان نواندیــش در بــازه زمانــی  ،)94-95ابوالفضــل
عباســی (مســئول بســیج دانشــجویی در ســال تحصیلــی
جــاری) و رضــا قلندرآبــادی (مشــاور ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی) .علی رغــم ایــن کــه در
طیفــی از گفتمــان اصول گرایــی و اصالح طلبــی هســتند
و طبیعتــا اختــاف نظرهــای گســترده ای بــه خصــوص
در مــورد حــوادث ســال  78و  88دارنــد ،امــا بــه ســبب
هویــت دانشــجویی در مــواردی بــه ویــژه مشــکالت پیــش
رو بــرای فعالیــت در دانشــگاه اشــتراک نظــر دارنــد .آن
چــه در ادامــه می خوانیــد ،خالصــه ای از آن چیــزی اســت
کــه در ایــن جلســه مطــرح شــد .الزم بــه ذکــر اســت
طبــق رویــه جــاری در نشــریات« ،وقایــع اتفاقیــه» در قبــال
ســندیت گفتــار شــرکت کنندگان در میزگــرد ،مســئولیتی
بــر عهــده نــدارد.
در خصــوص حــال و هوایــی کــه در هنــگام ورود به دانشــگاه
باعــث شــد تــا بــه فعالیــت دانشــجویی روی بیاوریــد ،بــه
تشــکلی خــاص ورود پیــدا کنیــد و بعدهــا مســئولیتی در آن
بپذیریــد ،نکاتــی را بیــان کنیــد و بفرماییــد تجربــه فعالیــت
دانشــجویی در دورهی شــما نســبت بــه گذشــته و همچنیــن
وضعیــت کنونــی بــه چــه صــورت اســت؟
ناصــری :زمانــی کــه وارد دانشــگاه شــدم
مصــادف بــا ســال پایانــی دولــت احمدینــژاد و
انتخابــات  92در پیــش رو بــود .شــرایطی متفاوت
از ســالهای گذشــته و شــور و هیجــان خاصــی حاکــم بــود
چراکــه قــرار بــود یــک جریــان بــا رویکــردی خــاص تغییــر
کنــد و ایــن تــا حــد زیــادی قابــل پیشبینــی بــود .اگرچــه مــا
تجربــهی فعالیت دانشــجویی در دهــه  60و  70را نداریم اما آن
چــه روایــت شــده بــه کلــی بــا وضعیــت فعلــی متفاوت اســت.
جنبــش دانشــجویی در آن دوران به معنــای واقعی کلمه جنبش
بــوده اســت نــه یــک جریــان اجتماعــی ســاده یــا تجمعــی از
افــراد هــم فکــر .جنبــش دانشــجویی در آن دوره جریانســاز و
گفتمانســاز و حتــی بــر انتخابــات ریاســتجمهوری اثرگــذار
بــوده اســت .امــا اکنــون از چنیــن وضعیتــی فاصلــه گرفتهایــم.
ایــن کــه چــرا اکنــون بــا نوعــی رکــود مواجــه هســتیم دالیــل
زیــادی دارد؛ هــم عملکــرد دولتهــا و هــم تغییــر ذائقــهی
دانشــجویان جدیــد در ایــن رابطــه مهــم اســت .نســل جدیدی
کــه عمــده وقــت خــود را در فضــای مجــازی صــرف میکنــد،
اگــر ســواد رســانهای الزم را نداشــته باشــد دیگــر نمیتوانــد
گفتمــان ســاز و اثرگــذار باشــد .بــه صــورت خالصــه بایــد
گفــت اگرچــه نوعــی رکــود در مقایســه بــا شــور و هیجــان
گذشــته را شــاهد هســتیم امــا معتقــدم جنبــش دانشــجویی
متوقــف نشــده اســت .در واقــع جنبــش دانشــجویی در بخــش
جریــان ســازی سیاســی دچــار رکــود شــده امــا در حوزههــای
دیگــری مثــل فضای علمــی و نرم افــزاری فعالیت جــدی دارد.
جنبــش دانشــجویی ویژگیهــای خــود را حفــظ کــرده اســت؛

هــم چنــان مطالبهگــر اســت و بــر اســاس آرمانهــای خــود
پیــش مــیرود امــا فقــط شــدت و حــوزه اثرگــذاری آن مانند
گذشــته نیســت .در گذشــته در جریــان سیاســی اثرگــذار
بودنــد امــا اکنــون در جریــان فرهنگــی و فضــای مجــازی
اثرگــذار هســتند.
ســلطانی :مــن ورودی ســال  90هســتم .در
روزهایــی وارد دانشــگاه شــدم کــه در توصیف آن
میتــوان گفــت روزهــای بســیار تلــخ دانشــگاه و
کشــور .درهای دانشــگاه فردوســی توســط دانشــجویان مسدود
و شیشــههای اتوبوسهــا شکســته شــده بــود .فضــای دانشــگاه
بــه شــدت امنیتــی بــود و در ایســتگاههای اتوبــوس چندیــن
مامــور حراســت حضــور داشــتند .اتوبوسهــا پولــی شــدهبود
و پیمــانکاران نیروهــای خــود را در اتوبوسهــا گذاشــتهبودند
تــا بــا دانشــجویانی کــه هزینــهی اتوبــوس را پرداخــت
نمیکننــد ،برخــود کننــد .چنیــن فضایی در دانشــگاه فردوســی
دقیقــا اســتعارهای از وضعیــت کلــی کشــور در ســال  90بــود.
امــروز خیلــی راحــت در خصــوص بســیاری از مــوارد از جملــه
حصــر و حکــم ناعادالنــه دو ســال حبــس ســعید مرتضــوی
صحبــت میکنیــم امــا در دوره گذشــته فضــای ســکوت حاکم
بــود .برنامههــای دانشــگاه در ایــن دوره صرفــا ســخنرانی بــود
آن هــم بــا ســخنرانانی خــاص :ســردار طائــب ،ســردار ســعید
قاســمی ،دکتــر حســن عباســی و غیــره.
در چنیــن فضایــی جمعــی تصمیــم گرفتــه بودنــد انجمــن
اســامی دانشــجویان را بازگشــایی کننــد و فضای تــک صدایی
دانشــگاه را بشــکنند .چنیــن رویکــردی و چنیــن نــگاه متفاوتــی
در آن فضــای ســخت بــرای مــن جــذاب بــود .در ایــن فضــا
امــا فعالیت بســیار دشــوار بــود .اولیــن برنامــهی مــا مناظرهای
در مــورد نظــارت اســتصوابی بیــن عبــاس عبــدی و ســعید
احدیــان بــود .از جاهــای مختلفــی تمــاس گرفتــه میشــد و
فشــار بــود تــا ایــن برنامــه برگــزار نشــود .جامعــه اســامی
و بســیج بــا پــاکارد بــه برنامــه آمــده بودنــد تــا آن را بــه
هــم بزننــد چراکــه عبــاس عبــدی را جاســوس میدانســتند!
خاصیــت فضــای حاکــم در آن دوره ایــن بــود که هیــچ ارتباطی
میــان فعالیــن دانشــجویی تشــکلهای مختلــف وجود نداشــت.
امــروز امــا فضــا بــه کلــی متفــاوت اســت ،چــه از لحــاظ تعــدد
برنامههــا و چــه از لحــاظ تکثــر گفتمانــی .بــه یــک نکتــه بایــد
توجــه کــرد و ایــن کــه در دوره گذشــته ظرفیت فعالیت بســیار
زیــادی وجــود داشــت امــا فضــای امنیتــی مانــع ایــن میشــد
کــه دانشــجویی بــه ایــن ســمت بــرود .بعــد از اتفاقات ســال 88
هزینــه فعالیــت سیاســی و تشــکیالتی آن قــدر بــاال رفــت کــه
ســطح فعالیتهــای دانشــجویی را بــه شــدت تنــزل داده بــود.
حتــی تشــکلهایی کــه ذیــل گفتمــان اصولگرایــی تعریــف
میشــدند ،بــه ســبب نبــود گفتمــان رقیب ،ســطح فعالیتشــان
بســیار پاییــن آمــده بــود.
طاهــری :مــن ورودی ســال  86دانشــگاه ســهند
تبریــز و ورودی  92دانشــگاه فردوســی مشــهد
هســتم و میتــوان گفــت در مقاطــع کارشناســی
و کارشناســی ارشــد ،دو دولــت احمدینــژاد و روحانــی را
تجربــه کــرده ام .فکــر میکنــم میتــوان در ســه حــوزه
بــه تفکیــک وضعیــت دانشــگاه و فعالیتهــای دانشــجویی
را بررســی کــرد .یــک ســطح سیاســتهای کلــی اســت
بــا محوریــت ایــن مســئله کــه دانشــجو را در بخشهایــی
خــاص ســرکوب کــرد تــا وارد برخــی حوزههــا نشــود .در
واقــع هــدف کانالیــزه کــردن دانشــجویان در بخشهایــی
محــدود اســت تــا مثــا دیگــر جنبــش دانشــجویی تجربــهای
ماننــد دهــه  70را نداشــته باشــد .ایــن سیاســت کلــی و

کالن همــواره بــا شــدت و ضعــف وجــود داشــته اســت و
تفاوتــی نمیکنــد چــه دولتــی بــر ســر کار باشــد .مــن ایــن
رونــد را سیاســتزدایی از دانشــگاه نامگــذاری میکنــم.
ســطح دوم سیاســتهای هــر دانشــگاه مبتنــی بــر شــرایط
خــاص آن اســت .ماههــای ابتدایــی دولــت اول روحانــی
بــه خصــوص در دورهی وزارت فرجــی دانــا ،در حکــم
دمیــده شــدن روحــی تــازه بــه دانشــگاهها بــود .در ایــن
دوره دانشــجویانی بــا گرایــش فکــری اصــاح طلبــی نیــز در
دانشــگاه فردوســی مشــهد صاحــب تشــکل شــدند .اگرچــه
تاســیس انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش بــه ســبب
ســنگ اندازیهــای موجــود بســیار مشــقت بــار بــود.
دشــواری فعالیــت در دانشــگاه فردوســی بــه ســبب رفتــار
ســلیقهای مســئولین دانشــگاه اســت .مثــا آییــن نامــهای
تصویــب شــده اســت تــا برنامههــا در قالــب مناظــره
برگــزار شــود و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه این حــق را از
تشــکلها میگیرنــد کــه دیــدگاه خــود را ارائــه کننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه طبــق آییننامــه تشــکلهای اســامی،
تشــکلها حــق دارنــد در مســائل مختلــف جهتگیــری
خاصــی داشــته باشــند .ایــن رونــد باعــث یــک شــکل شــدن
برنامههــا میشــود و جــز تخلیــه هیجــان نتیجــهی دیگــری
بــه دنبــال نــدارد .اگرچــه بعدهــا طــی تبصــرهای عنوان شــد
فقــط میتــوان برنامــهی ســخنرانی را بــا شــخصیتهای
ملــی ترتیــب داد امــا مشــخص نبــود کــه شــخصیت ملــی
چــه ویژگیهایــی بایــد داشــته باشــد یــا چگونــه تعریــف
میشــود! مصادیــق نــگاه ســلیقهای مســئولین وقــت
دانشــگاه بســیار زیــاد اســت .در اردیبهشــت  95برنامــهای
بــا موضــوع خشــونت علیــه زنــان تــدارک دیــده بودیــم،
امــا ایــن برنامــه مجــوز نگرفــت تــا مادامــی کــه یــک
کارشــناس مذهبــی بــه ترکیــب مهمانهــا اضافــه شــد!
ایــن در حالــی بــود کــه نهــادی دیگــر بــا همیــن موضــوع
بــه صــورت تــک ســخنران برنامــه برگــزار کــرد .در مــورد
دیگــری مســئولین دانشــگاه مانــع از ایــن میشــوند کــه
بتوانیــم بــا کانونهــای فرهنگــی و هنــری برنامــه برگــزار

سیاســتهای کلــی وجــود دارد بــا محوریــت ایــن
مســئله کــه دانشــجو را در بخشهــای ی خــاص
ســرکوب کنــد تــا وارد برخی حــوزه ها نشــود .در واقع
هــدف کانالیــزه کــردن دانشــجویان در بخشهــای
ی محــدود اســت تــا مثال دیگر جنبش دانشــجویی
تجرب ـ ــهای ماننـ ـ ــد دهـ ـ ــه  70را نداشتـ ـ ــه باش ـ ــد.

کنیــم چراکــه باعــث لطمــه بــه آنهــا میشــود! ایــن گونــه
رفتارهــای قیممآبانــه همــواره در ایــن دوره وجــود داشــته
اســت .حتــی جالــب آن کــه ســخنرانی بــرای حضــور در یک
کارگاه مجــوز میگیــرد امــا چنــد مــاه بعــد بــرای ســخنرانی
در برنامــهای دیگــر مجــوز نمیگیــرد! در ســطح ســوم نیــز
رویکــرد متفــاوت خــود دانشــجویان و نســل جدیــد اســت
کــه دوســتان اشــاراتی داشــتند و مــن نیــز در ادامــه نکاتــی
را خواهــم گفــت.
عباســی :مــن ورودی  89دانشــگاه صنعتــی
شــریف بــودم .در بــدو ورود بــه دانشــگاه
طبیعتــا هنــوز شــخصیت دانشــجویی شــکل
نگرفتــه اســت و نیــاز اســت فضــا ســنجیده شــود تــا بــا
تشــکلهای موجــود آشــنا شــد .در ایــن دوران اصــا
فضــای خوبــی در دانشــگاه حاکــم نبــود و درگیــری شــدیدی
میــان تشــکلهای موجــود در دانشــگاه حاکــم بــود .از
یــک ســو انجمــن اســامی در دانشــگاه شــریف ادعاهایــی
داشــت و در مقابــل انجمــن اســامی مســتقل معتقــد بــود
گروهــی نفــوذی انجمــن اســامی اصیــل را تســخیر کردهانــد
و انجمــن را در ســطح تئوریســینهای شــورش تنــزل داده
انــد .همیشــه ایــن ســوال برایــم وجــود داشــت کــه جنبــش
دانشــجویی کجــای مســیر را اشــتباه رفتــه کــه حــال بــا
چنیــن وضعیتــی مواجــه اســت .بیــرون دانشــگاه نیــز فضــا
بــه شــدت ملتهــب بــود .نیروهــای انتظامــی بــرای برخــورد
بــا دانشــجویانی کــه در دانشــگاه شــعارهای ساختارشــکنانه
ســر میدادنــد ،در مقابــل دانشــگاه قــرار گرفتــه بودنــد و
مــا حتــی نمیتوانســتیم از دانشــگاه خــارج شــویم .در چنیــن
فضایــی بــا تجربــهی تشــکلهای مختلــف ،وارد بســیج
دانشــجویی شــدم.
از یــک ســو در چنیــن شــرایطی نمیشــد بــی تفــاوت
بــود و از ســوی دیگــر فضــای موجــود برایــم قابــل تحمــل
نبــود .بــه همیــن دلیــل انتقالــی گرفتــم و در ســال  92وارد
دانشــگاه فردوســی شــدم .دوســتان بــه امنیتــی بــودن فضــا
در گذشــته اشــاره کردنــد امــا مــن فکــر میکنــم نیــاز
اســت تــا امنیتــی بــودن مجــددا بازتعریــف شــود .اینکــه در
فضــای پرآشــوب نیــروی انتظامــی را ببینیــم فضــای امنیتــی
نــام دارد یــا ایــن کــه بــا سیاســتگذاری خــاص تــاش
شــود تــا مطالبــات تشــکلهای دانشــجویی از ســطحی
باالتــر نــرود؟ بــه ســبب کمبــود وقــت از پرداختــن بــه
دولــت احمدینــژاد میگــذرم امــا اتفاقــا در دورهی آقــای
روحانــی فضــای امنیتــی شــکل گرفــت .در واقــع فضــا بــه
ســمتی رفــت کــه در روز دانشــجو مطالبــات دانشــجویان
از مســائل صنفــی چــون اتوبــوس و کنســرت فراتــر نــرود.
جنبــش دانشــجویی روزگاری آرمانــی جهانــی داشــت امــا
حــال تنــزل کــرده و حتــی در دانشــگاه خــود نیــز مهجــور
اســت .جنبــش دانشــجویی اکنــون در ُکمــا بــه ســر میبــرد.
قصــد ســیاه نمایی نــدارم چراکــه همــواره پس از انقــاب ،در
خــوش بینانهتریــن حالــت فعالیــن دانشــجویی دغدغهمنــد
 10درصــد کل دانشــجویان بــوده انــد ،امــا مســئله ایــن
اســت کــه همیــن درصــد قلیــل نیــز اکنــون وارد فضایــی
شــدهاند کــه قابــل قبــول نیســت .مثــا در روز دانشــجو
صحبــت دانشــجویان بــا مســئولین دانشــگاه فقــط حــول این
موضــوع اســت کــه چــرا فــان فــرد در امــور عمومــی یــک
دانشــکده فــان برنامــه را کنســل کــرده اســت .مشــغول
کــردن دانشــجویان بــه چنیــن مســائل پیــش پــا افتــاده و
دور نــگاه داشــتن آنهــا از مســائل مهمتــر خــود نمــود
فضــای امنیتــی اســت .در بــازه زمانــی  16آذر سیاســتهایی
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دانشکده مهندسی نفت آبادان موقتا تعطیل شد

نگاه ویژه

دانشــکده صنعــت نفــت آبــادان پــس از دو هفتــه تحصــن دانشــجویان ایــن دانشــکده و تعطیلــی کالسها با تصمیم مســئوالن دانشــگاه نفــت ،تعطیل
شــد .روابــط عمومــی دانشــگاه نفــت ،بــا تأیید تعطیلی دانشــکده نفــت آبادان ،علــت این تعطیلــی را «غیبت بیش از ســهشــانزدهم دانشــجویان در یک
نیمســال آموزشــی» عنــوان کــرده اســت .امــا چیــزی کــه در ایــن میــان عجیب بــه نظر میرســد ،تعطیلــی دانشــکده در آســتانه روز دانشــجو اســت.
نحــوه پاســخ بــه اعتراضــات صنفــی دانشــجویان بــا تعطیلی دانشــکده نیــز در نــوع خــود اقدامی نادر محســوب میشــود .بــه گــزارش نکونیــوز ،در دو
روز گذشــته اتفاقــات عجیبــی در پاســخ بــه اعتراضــات و تجمعات صنفی دانشــجویان دانشــکده صنعت نفــت آبــادان و فار غالتحصیالن دانشــگاه نفت
روی داد .ابتــدا ،آزمــون اســتخدامی نفــت بــا حکــم دیــوان عدالــت اداری تــا اطــاع ثانــوی بــه حالــت تعلیــق درآمــد .برخــی منابع ایــن دســتور دیوان
عدالــت اداری را بــه شــکایت فار غالتحصیــان دانشــگاه نفــت از وزرات نفــت مربــوط دانســتند .طبــق قــرار قبلــی و فراخــوان وزارت نفــت ،قــرار بــود
آزمــون اســتخدامی ایــن وزارتخانــه دی مــاه ســال جــاری برگزار شــود .در عیــن حــال ،اداره کل روابط عمومــی وزارت نفــت امــروز  ۱۲آذرمــاه ،دریافت
هــر گونــه ابالغیـهای را مبنــی بــر توقــف آزمــون اســتخدامی وزارت نفت از ســوی دیــوان عدالــت اداری رد کــرد .اظهار نظر رســمی در این مــورد هنوز
از ســوی دیــوان عدالــت اداری صــورت نگرفتــه اســت .دانشــجویان دانشــکده نفت معتقدند که «هیات رئیســه دانشــگاه نفــت در حفظ امتیــازات مهم
دانشــگاه صنعــت نفــت آبــادان از جملــه اســتخدام و امریــه» ناتــوان بوده اســت و اســتعفای دســته جمعی هیات رئیســه دانشــگاه را خواســتار شــده اند.
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از بیــرون بــر روی همیــن درصــد قلیــل فعالیــن دانشــجویی
اعمــال میشــود تــا مطالبــات ســطحی باقــی بمانــد و از
مــواردی کــه پیشتــر اشــاره کــردم فراتــر نــرود.
قلندرآبــادی :من ورودی  87دانشــگاه فردوســی
هســتم ،دورهای پــر از هیجــان تــا رســیدن بــه
انتخابــات  .88اگــر حــوادث ســال  78را کنــار
بگـــذاریم ،شـاید دانشگـاه هیـچ دورهی دیگـری به میـزان
ســال ورود مــن ،شــاهد شــور و نشــاط و حتــی تنــش نبــود؛
امیــد بــرای رفتــن احمدینــژاد و البتــه مقابلــهی حامیــان
او بــرای جلوگیــری از چنیــن اتفاقــی .اگرچــه در بــدو ورودم
بــه دانشــگاه از نظــر فکــری تکلیفــم مشــخص بــود کــه
اگــر بخواهــم فعالیــت کنــم بــه چــه تشــکلی وارد شــوم امــا
متاســفانه انجمــن اســامی کــه در دانشــکده مــا یعنــی الهیات
فعالیــت میکــرد ،مرتبــط بــا طیــف شــیراز بــود و خــب مــن
عالقــهای بــه ایــن طیــف نداشــتم .بــه همیــن ســبب شــروع
فعالیــت مــن بــا نشــریات دانشــجویی و نشــریهای بــه نــام
«راه درخشــان» بــود .زمانــی کــه بــه گذشــته مینگــرم،
اشــتباهات و تندرویهــای زیــادی را از هــر دو ســوی طیــف
دانشــجویان بــه خاطــر مــیآورم کــه بعدهــا در حــوادث پس
از انتخابــات  88بــه اوج خــود رســید .دفتــر انجمــن اســامی
دانشــکده پــس از انتخابــات بســته شــد و بــه عقیــدهی مــن
ایــن د ِر بســته نمــادی از کل کشــور و د ِر بســته فعالیــت
در ســایر حوزههــا بــود .مــن بــه ســبب آن کــه همــواره
میخواســتم در فضــای آرامــی فعالیــت کنــم ،از فضــای
پرتنــش موجــود فاصلــه گرفتــم و بــه صــورت اتفاقــی بــا
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی آشــنا شــدم .بــه نظــر
مــن ســازمان دانشــجویان فضایــی عاقالنــه و معتــدل داشــت
کــه میشــد بــا آرامــش و تومأنینــه در آن فعالیــت کــرد.
دوران پــس از  88بــدون شــک ویژگــی بــارز آن تــک صدایی
بــود .نشــریات دانشــجویان اصــاح طلــب بــه صــورت
زنجیــرهای یکــی بعــد از دیگــری توقیــف میشــد .در ســال
 90امــا از طریــق ســازمان دانشــجویان تــاش کردیــم تــا
ایــن تــک صدایــی را بشــکنیم و بــه بهانــهی اختــاس  3هزار
میلیــاردی ،مناظــرهای میــان آقــای خــوش چهــره و آقــای
رنانــی برگــزار کنیــم تــا صــدای هــر دو طیــف شــنیده شــود.
پــس از آن نیــز مناظــرهای میــان آجودانــی و ســلیمی نمیــن
در موضــوع روشــنفکری ترتیــب دادیــم .بخــش عمــدهای
از صحبتهــای ایــن میزگــرد حــول محــور  88اســت.
بــه همیــن دلیــل فکــر میکنــم  88همــواره زنــده اســت و
تاثیــری کــه آن دوران گذاشــته هــم چنــان در فعالیتهــای
دانشــجویی جاویــدان اســت .از تعبیــر جنبــش دانشــجویی
اســتفاده نمیکنــم چراکــه اعتقــادی بــه جنبــش دانشــجویی
نــدارم و حتــی بــر ایــن نظــرم کــه فــرم جنبــش گونــهی
آن تاثیــرات مخربــی دارد و در خصــوص چرایــی آن بســیار
میتــوان صحبــت کــرد .مشــخص اســت کــه پــس از 88
فعالیتهــای دانشــجویی فروکــش کــرد امــا معتقــدم ایــن
حــوادث اثــر مثبتــی نیــز داشــته اســت و آن ایجــاد نوعــی
عقالنیــت در دانشــجویان بــود .در واقــع مــن بــر خــاف نظر
بســیاری بــه ایــن معتقــدم کــه زوال آرمانگرایــی را بایــد
بــا دیــدهای مثبــت بــه آن نگریســت چــرا کــه بســیاری از
حــوادث تلــخ گذشــته در نتیجــهی همیــن آرمانگرایــی
بــوده اســت .اکنــون دیگــر در برنامههــای مختلــف شــاهد
زد و خــورد فیزیکــی افــراد بــا یکدیگــر نیســتیم و فضــا میــان
جناحهــای مختلــف حــول محــور گفتوگــو اســت .مــن هــم
مثــل آقــای طاهــری دو دولــت احمدینــژاد و روحانــی را
دیــده ام و در یــک جملــه میتــوان ایــن دوران را در زوال
آرمــان گرایــی و رشــد عقالنیــت (عقــل معــاش) و واقــع بینی
ارزیابــی کــرد.
طاهــری :مــن بــا نظــر آقــای قلندرآبــادی موافقــم کــه
دانشــجویان در گذشــته بــه جــای آن کــه واقعگــرا باشــند،
آرمــان گــرا بــوده انــد .در واقــع دانشــجویان در گذشــته بــه
دنبــال نتایــج ملمــوس نبودهانــد بلکــه فقــط میخواســتند
حرفشــان را فریــاد بزننــد .امــا ایــن بــا تنــدروی متفــاوت
اســت .آن چــه پــس از  88میبینیــم ،یعنــی آن خشــونت و
عصبیــت دانشــجویان از هــر دو طیــف ،پیــش از  88وجــود
نداشــت .دانشــجو پیــش از آن حرفــش را مــیزد و شیشــه
نمیشکســت .در یــک پرونــده جــدا در خصــوص  88بســیار
میتــوان صحبــت کــرد کــه چــرا دانشــجویان را آن قــدر
اذیــت کردنــد .آقــای عباســی بــه فضــای ملتهــب ســال
 89در دانشــگاه اشــاره میکننــد امــا توجــه نمیکننــد
کــه دانشــجویان پیــش از آن یــک ســال فشــار را تحمــل
کردنــد .افــراط موجــود در حــوادث پــس از  88از جانــب
دانشــجویان نبــود؛ بلکــه ایــن افــراط و خشــونت بــر آنهــا
اعمــال میشــد و صرفــا واکنــش نشــان میدادنــد .حتــی در
حادثــه کــوی دانشــگاه نیــز دانشــجوی آرمــان گــرا حرفــش

را مــیزد و نیــروی امنیتــی بــود کــه بــا آنهــا برخــورد کــرد.
مــا هیــچ وقــت ایــن طــرف ماجــرا را نمیبینیــم و فقــط
میگوییــم اینهــا یکســری دانشــجوی افراطــی بودنــد کــه
فریــاد میزدنــد و آشــوب درســت کردنــد!
قلندرآبــادی :البتــه مــن معتقــدم آن افــراط قبــل از انتخابات
 88هــم بــود .مــن بارهــا شــاهد بــر هــم خــوردن برنامههــای
تشــکلها از جانــب هــر دو طیــف بــوده ام .بعــد از انتخابــات
هــم کــه ایــن رفتارهــای افراطــی اوج گرفــت.
ناصــری :اگــر از زاویــه سیاســی بخواهیــم بــه موضــوع
بپردازیــم حــرف بســیار اســت .مثــا ایــن کــه گفتــه میشــود
دهــه  70دورهی خوبــی بــرای جنبــش دانشــجویی اســت ،من
بــر ایــن نظــر نیســتم کــه ایــن دوره و بــه صــورت خــاص
اتفاقــات  78و حتــی  88تجلــی آرمــان جنبــش دانشــجویی
اســت .مــا بایــد میــان خشــونتگرایی و آرمانگرایــی
جنبــش دانشــجویی مــرز قائــل شــویم .اگــر از اثرگــذاری
جنبــش دانشــجویی صحبــت میشــود ایــن بــه معنــای آن
اســت کــه ایــن جریــان هویــت خــود را بــه عنــون مرجعــی
اثرگــذار درک کــرده و ایــن بــاور را داشــته اســت کــه اگر در
حــوزهای وارد شــود میتوانــد تاثیــر الزم را ایجــاد کنــد .چنین
مســئلهای نقطــهی مطلــوب در دوران گذشــته اســت نــه چیز
دیگــری 78 .و  88اتفاقــا نــه نقطــه عطــف بلکــه نقطــه ضعف
جنبــش دانشــجویی اســت؛ چــرا کــه از یــک آرمانگرایــی
مســتدل بــه یــک خشــونت گرایــی محــض میرســد.
سیاســت کــف خیابانــی دانشــجویان و خشــونتهای پــس از
آن اتفاقــا ســندی برضعــف ایــن جریــان اســت کــه بــه چنین
رویکــردی بــدل شــده اســت.
اگــر بخواهیــم بیشــتر بــر دانشــگاه فردوســی تمرکــز کنیــم
و در ایــن خصــوص دقیقتــر بشــویم ،بســتر فعالیــت
دانشــجویی در ایــن دانشــگاه را بــه صــورت خــاص ،چگونه
ارزیابــی میکنیــد؟ چــه ایــن مســئله را در ســطح کالن
یعنــی مدیــران دانشــگاه مــورد مداقــه قــرار دهیــد و
چــه در ســطح خُ ــرد پیرامــون مســئولین دانشــکدهها و
تشــکلهای موجــود .بــر اســاس ارزیابــی خــود از نــکات
مثبــت و منفــی وضعیــت فعلــی ،بفرماییــد آینــدهی مســیر
فعالیــت دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی را حداقــل در
پایــان دولــت دوم حســن روحانــی چگونــه میبینیــد؟
ناصــری :فعالیتهــای دانشــجویی بســیار گســترده اســت و
دانشــجو میتوانــد در حوزههــای متعــددی فعالیــت کنــد.
در بســتر فعالیتهــای علمــی در دانشــگاه فردوســی متاســفانه
مــا شــاهد خروجــی الزم از انجمنهــای علمــی دانشــگاه
نیســتیم .افــرادی در انجمــن علمــی فعالیــت میکننــد و حتــی
مســئولیت دارنــد کــه خودشــان چنــد تــرم مشــروطی دارنــد
و فقــط بــه ســبب فضایــی بــاز کــه در انجمنهــای علمــی
حاکــم اســت جــذب آنهــا میشــوند.
ســلطانی :اگرچــه چنیــن مســئلهای اصــا صــورت خوبــی
نــدارد امــا متاســفانه وجــود دارد .نمیتــوان چنیــن چیــزی
را بــه عنــوان انگیــزهای بــرای فعالیــت در انجمنهــای علمــی
بــه همــه نســبت داد امــا مصادیــق زیــادی دارد.
ناصــری :بلــه .فضــای انجمنهــای علمــی بیشــتر فضــای
خودمانــی اســت تــا آن کــه خروجــی علمــی خاصــی داشــته
باشــد .چنیــن رونــدی از انجمنهــای علمــی انتظــار نمــیرود.
امــا فضــای فعالیــت سیاســی و اجتماعی در دانشــگاه فردوســی

مشــخص اســت کــه پــس از  88فعالیتهــای
دانشــجویی فروکــش کرد اما معتقــدم این حــوادث
اثــر مثبتــی نیــز داشــته اســت و آن ایجــاد نوعــی
عقالنیــت در دانشــجویان بــود .در واقــع مــن بــر
خــاف نظــر بســیاری بــه ایــن معتقــدم کــه زوال
آرمانگرایی را باید با دیدهای مثبت به آن نگریست.

متفــاوت اســت .زمانــی کــه در ســال  91وارد دانشــگاه شــدم
تکلیفــم بــا خــودم مشــخص بــود و میدانســتم مــذاق
سیاســی مــن بــا کــدام تشــکل ســازگار اســت .جامعهاســامی
دانشــجویان غیــر از فضــای سیاســی حاکــم بــر آن کــه کامــا
بــا ســایق مــن منطبــق بــود ،فضــای فکــری و فرهنگــی
خاصــی نیــز دارا بــود .در زمــان ورود مــن بــه دانشــگاه ،انجمن
اســامی دانشــجویان ،منشــعب و شــاخهای از جامعهاســامی
دانشــجویان بــود.
سلطانی :ادعای شما کذب محض است.
ناصــری :در ادامــه ادعــای خــود را در ایــن مســئله توضیــح
خواهــم داد .در نتیجــه در هنــگام ورود مــن بــه دانشــگاه
فردوســی ،دانشــجویانی کــه بــا گرایــش اصــاح طلبــی در
دانشــگاه حضــور داشــتند ،نمیدانســتند بــرای فعالیــت بایــد
کجــا برونــد و بســتری بــرای بــرای فعالیــت آنهــا فراهــم
نبــود .تاســیس انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش ایــن
خــأ را جبــران کــرد .مشــخص اســت کــه مــا بــا نواندیــش
اختالفــات بســیار و انتقــادات فراوانــی داریــم امــا حداقــل
ایــن کــه تکلیــف ایــن تشــکل بــا خــودش مشــخص اســت
و دانشــجوی اصــاح طلبــی کــه بــه دانشــگاه میآیــد
میدانــد کــه اگــر فعالیــت سیاســی بخواهــد انجــام دهــد،
بایــد بــه ایــن تشــکل بــرود .دانشــجویانی کــه گرایــش
سیاســی اصولگرایــی مشــخصی دارنــد نیــز بــه جامعــه
اســامی میپیوندنــد .در پاســخ بــه آقــای ســلطانی نیــز
بایــد بگویــم کــه ادعــای مــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه
همــان دانشــجویان عضــو جامعــه اســامی ،انجمــن اســامی
دانشــجویان را تاســیس کردنــد .بلکــه بــه ایــن معنــا اســت
کــه هیئــت موســس ایــن انجمــن اســامی ،بــا گرایشــی غیــر
اصــاح طلبــی اقــدام بــه تاســیس ایــن انجمــن کردنــد.
بســیج دانشــجویی نیــز بــه ســبب شــرایط خاصــش یــک
نهــاد همگانــی و نــه یــک تشــکل سیاســی اســت و بایــد
بســتری کل نگــر فراهــم آورد تــا هــر دانشــجویی بــا هــر
مشــی فکــری بتوانــد بــه عضویــت آن دربیایــد.
ایــن کــه دانشــگاه فردوســی اکنــون بــرای هــر ذائقــه فکــری،
بســتری بــرای فعالیــت دارد نکتــهی مثبــت ایــن دوره اســت.
اگــر دانشــجویی در منظومــه فکــری خــود بــه شــهید مطهری
نزدیــک باشــد یــا بــه عبدالکریــم ســروش ،اکنــون تشــکلی
وجــود دارد کــه بتوانــد از طریــق آن نظــرات خــود را بیــان
کنــد .امــا در مقابــل مــن نیــز بــا آقــای طاهــری در ایــن نکته
موافقــم کــه متاســفانه مســئولین دانشــگاه اجــازه نمیدهنــد تا
هــر تشــکل ســخنران مــد نظــر خــود را دعــوت کنــد .شــرط
شــخصیتهای ملــی بــرای ســخنرانی نیــز عمــا راهگشــا
نیســت چــرا کــه در یــک بــازه زمانــی خــاص کــه تشــکلها
از افــراد مطــرح حکومتــی دعــوت میکننــد ،ایــن افــراد بــه
ســبب مشــغله خــود ،نمیتواننــد بــه دانشــگاه بیاینــد .در
نتیجــه بایــد ســراغ قالــب برنامــهی دیگــری نظیــر مناظــره
رفــت و یــا برنامــه را بــا همــان ســخنران فقــط ویــژه اعضــا
برگــزار کــرد .مــا همــواره بــه ایــن مســئله انتقــاد داشــتیم.
در ســال پایانــی احمدینــژاد ایــن مشــکل وجــود نداشــت
مگــر در مــورد افــرادی کــه ســوابق امنیتــی داشــتند کــه ایــن
بحــث متفاوتــی اســت .معاونــت فرهنگــی و مدیــران معتــدل
آن بــه صــورت کلــی نقطــه مثبــت دوره اخیــر اســت و مثــا
دکتــر اصغرپــور بســیار بــا دانشــجویان همراهــی و همــکاری
میکردنــد .علــی رغــم جهــت گیــری و گرایــش سیاســی
خــاص مدیــران دانشــگاه ،هیــچ وقــت نــگاه تبعیــض آمیــزی
بــه تشــکلهای دانشــجویی ندارنــد.
ســلطانی :پیــش از پاســخ بــه ســوال بایــد بــه چند نکته اشــاره
کنــم .بســیج دانشــجویی از نظر تشــکیالتی بــا بیرون دانشــگاه
در ارتبــاط اســت .ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی نیــز
وابســته بــه ســازمان دیگــری اســت .جامعــه اســامی
دانشــجویان کــه اصــا عضــو یــک حــزب اســت .زمانــی کــه
مــا در انجمــن اســامی دانشــجویان فعالیــت میکردیــم ،بــه
مــا پیشــنهاد شــد کــه در شــورای هماهنگــی جبهــه اصالحات
حــق رأی بگیریــم ،امــا نپذیرفتیــم چــرا کــه بــر ایــن نظــر
بودیــم کــه انجمــن اســامی دانشــجویان را همــان طــور بــا
گفتمــان دانشــجویی حفــظ کنیــم .شــعار مــا نیــز بازگشــت
بــه مــرام نامــه دفتــر تحکیــم وحدتــی بــود کــه توســط ســه
بزرگــوار یعنــی آیــت اهلل جــوادی آملــی ،مقــام معظــم رهبری
و آیــت اهلل صانعــی تاییــد شــده اســت .در نتیجــه هیــچ
ارتبــاط تشــکیالتی بــا بیــرون دانشــگاه نداشــتیم و حتــی ایــن
مســئله بــرای مــا خــط قرمــز بــود .البتــه بــرای یــک فعــال
دانشــجویی کــه بعدهــا قــرار اســت در جامعــه درگیــر معاش
شــود ،خیلــی هــم خــوب اســت کــه بــا خــارج دانشــگاه رابطه
و پیونــد قــوی داشــته باشــد ،کمااینکــه بررســی وضعیــت
آینــده فعالیــن دانشــجویی اصولگــرا در قیــاس بــا فعالیــن
دانشــجویی اصــاح طلــب مویــد ایــن نکتــه اســت ،امــا مــا
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مســتدلبــهیــکخشــونت گراییمحــضمیرســد.
سیاست کفخیابانیدانشجویانوخشونتهای
پــس از آن اتفاقــا ســندی بــر ضعــف ایــن جریــان
اســت کــه بــه چنیــن رویکــردی بــدل شــده اســت.
زیــر بــار ایــن مســئله نرفتیــم .در مخالفــت بــا ادعــای آقــای
ناصــری بایــد بگویــم کــه اتفاقــا جامعــه اســامی دانشــجویان،
انجمنهــای اخراجــی از دفتــر تحکیــم وحــدت بــوده اســت.
گفتمــان مــا ،گفتمــان دفتــر تحکیــم وحــدت در دوران اوجش
اســت.
عباســی :شــما در شــرایط فعلــی عضــو دفتر تحکیم محســوب
میشــوید؟
ســلطانی :خیــر .دفتــر تحکیــم وحــدت کنونــی ،یــک اتحادیــه
تســخیر شــده توســط جریــان اصولگــرای تنــدرو اســت کــه
هیــچ ارزشــی بــرای مــرام نامــه و اســاس نامــه دفتــر تحکیــم
وحــدت قائــل نیســت.
امــا بــه صــورت خــاص در خصــوص بســتر فعالیــت
دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی مشــهد بایــد بگویــم کــه
نقــاط مثبــت بســیار و البتــه نقــاط ضعــف خــاص خــود
را دارد .نقــاط مثبــت را بــا اشــاره بــه یــک تجربــه موفــق
ذکــر میکنــم .در ســال  92کــه دکتــر کافــی بــه ریاســت
دانشــگاه فردوســی رســیدند ،موفــق شــده بودیــم کــه میــان
تشــکلهای مختلــف بــرای مطالبــات دانشــجویی نوعــی وفاق
ایجــاد کنیــم .ایــن نشــان میدهــد کــه در دانشــگاه فردوســی
ظرفیتهــای ویــژهای وجــود دارد کــه چنــد ســال پیــش از
آن اســتفاده شــده اســت امــا اکنــون چنــدان از آن اســتفاده
نمیشــود .بــه طــور مشــخص در خصــوص فضای دانشــجویی
شــاید بتــوان گفــت دیگــر چیــزی بــه نــام جنبش دانشــجویی
وجــود نــدارد چــرا کــه جنبــش پارامترهــای خاصــی نظیــر
اهــداف مشــخص ،فراگیــر بــودن ،فعالیــت منظــم و ...دارد امــا
اکنــون شــاهد آن نیســتیم .جریــان دانشــجویی اکنــون نوعــی
عســرت را تجربــه میکنــد .امــا خــب ایــن خــاص جریــان
دانشــجویی نیســت و جریانهــای اجتماعــی بــه صــورت کلــی
نوعــی رفتــار سینوســی را تجربــه میکننــد .بــه همیــن ســبب
بــه جریــان دانشــجویی در کشــور و بــه ویــژه در دانشــگاه
فردوســی مشــهد امیــدوار هســتم .جریــان دانشــجویی نوعــی
رونــق را تجربــه خواهــد کــرد امــا نــه الزامــا در پایــان دولــت
روحانــی .چــرا کــه اصــا خبرهــای خوبــی از وزارت علــوم بــه
گــوش نمیرســد و وزیــر منتخــب نیــز وزیــری نیســت کــه
بتوانــد تغییــرات محسوســی ایجــاد کنــد.
دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد مجــزا از افــراد دیگــر
جامعــه نیســتند .همــان طــور کــه وضعیــت کتــاب خوانــی در
جامعــه خــوب نیســت و کتــاب مهجــور اســت ،در دانشــگاه
نیــز همیــن وضعیــت حاکــم اســت .دیگــر در دانشــگاه شــاهد
بحثهــای جــدی و عمیــق فکــری نیســتیم و صرفــا لمپنهــا
و ســلبریتیها مــورد اســتقبال قــرار میگیرنــد .حتــی یــک
تشــکل سیاســی در برنامــه خــود از کمدینهــا دعــوت
میکنــد و ایــن اصــا جالــب نیســت .در همیــن روزهــا
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی در میزگــردی در رابطه
بــا سیاســت گــذاری دولــت در قبــال دانشــگاه از شــخصیتی
چــون ســیدمحمدمهدی طباطبایــی دعــوت میکنــد امــا فقــط
 30نفــر در برنامــه شــرکت میکننــد .غالــب دانشــجویان
کنونــی بــه نظــر مــن بــه گونــهای نیســتند کــه بتــوان آنهــا
را مــوذن جامعــه دانســت و حتــی نمــاز صبــح خودشــان
نیــز قضــا میشــود .در صحبــت دوســتان بــه حــوادث 88
اشــاره شــد .حتــی همــان دانشــجویانی کــه در ســال  88از
ســمت دو جنــاح بــرای آقایــان ســینه چــاک میکردنــد،
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بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دانشــگاه تهــران ،محمود نیلی احمــد آبــادی در اختتامیه نخســتین جشــنواره فرهنگ دانشــگاه تهــران گفت:
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله فرهنــگ در جامعه ،دانشــگاه تهــران همیشــه در راســتای ارتقای فرهنگــی حرکت میکنــد زیــرا ارتقای فرهنــگ جامعه
در گــرو عملکــرد دانشــگاهها اســت .وی افــزود :جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران رویــداد مهمی اســت کــه با حضــور فعال دانشــجویان برگزار شــد.
ایــن رویدادهــای جمعــی نشــان از عملکــرد دانشــگاه تهــران دارد که همیشــه در چنیــن رخدادهایی حضور خوبی داشــته اســت .نیلی احمدآبــادی اظهار
داشــت :هــر اقدامــی کــه مــا انجــام میدهیــم نشــأت گرفتــه از فرهنــگ مــا اســت و محــور تمــام ایــن فرهنگهــا در دانشــگاه شــکل میگیــرد .وی
ضمــن تاکیــد بــر نقــش دانشــجویان در پیشــبرد فرهنــگ گفــت :دانشــجویان در ایــن امر بســیار اهمیــت دارنــد زیرا دانشــجویان بــا توجه به شــرایط
ســنی در شــکلگیری فرهنــگ نقــش موثــری دارنــد و بــا توجــه به اهمیت مســئله فرهنــگ در جامعــه ،وظیفه دانشــگاه این اســت که در شــکلگیری
فرهنــگ خــوب عمــل کنــد و دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه مــادر در کشــور در ایــن زمینــه خــوب عمل کــرده اســت .رئیــس دانشــگاه تهران
اضافــه کــرد :رسـالت دانشــگاه ارتقــای فرهنــگ جامعــه و فرهنگ عمومی اســت و اگــر دانشــگاه را فرهنگســاز بدانیم حرف اشــتباهی نزدهایــم .توجه
بــه نیــاز دانشــجویان در حــوزه فرهنــگ بایــد اولویــت داشــته باشــد و ایــن به معنــای بیتوجهــی به حــوزه فرهنگ و نیــاز فرهنگــی کارکنــان و اعضای
هیــات علمــی و در مجمــوع کل دانشــگاه نیســت .وی افــزود :نبایــد مرزی میــان فرهنگ و تحصیل در دانشــگاه وجود داشــته باشــد.
7
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بــه نظــر مــن نمیتواننــد حتــی یــک ســاعت در رابطــه
فرهنــگ یــا موضوعاتــی در ایــن قبیــل صحبــت کننــد چــرا
کــه بنیــهی فکــری و گفتمانــی الزم را ندارنــد .مــا در دفتــر
انجمناســامی دانشــجویان برخــی دســت نوشــتههای
نیروهــای دهــه  70را کــه میبینیــم ،بحثهــا و مطالعــات
بســیار جــدی و عمیــق بــوده اســت امــا متاســفانه مــا امــروز
شــاهد چنیــن مباحثــی میــان دانشــجویان فعلــی نیســتیم.
اگــر میخواهیــم شــاهد تغییــری در ایــن شــرایط باشــیم
و تشــکلها را از شــرایط کاریکاتــوری فعلــی خــارج کنیــم،
فکــر میکنــم بایــد در دانشــگاه فردوســی مشــهد جلســات
عمیقتــر فکــری داشــته باشــیم.
ناصــری :مــن فقــط خیلــی کوتــاه در پاســخ بــه ادعاهــای
آقــای ســلطانی چنــد نکتــه را بگویــم .این کــه جامعهاســامی
دانشــجویان عضــو یــک حــزب اســت بــه معنــای آن نیســت
کــه تمامــا بایــد مجــری فرامیــن حــزب باشــد .بهتــر اســت
همــان لفــظ جبهــه پیــروان را بــه کار ببریــم نــه حــزب و
تمایــز حــزب و جبهــه نیــز کامــا مشــخص اســت.
ســلطانی :اتفاقــا بــه همــان دالیلــی کــه پیشتــر اشــاره کــردم،
یعنــی نبــود بنیــهی فکــری الزم در نســل جدیــد ،دانشــجویان
در تعامــل بــا نیروهــای بیــرون دانشــگاه بــازی میخورنــد.
ناصــری :اول ایــن کــه بــاز هــم تاکیــد میکنــم حــزب بــا
جبهــه متفــاوت اســت .میتــوان عضــو جبهــه بــود امــا از
فرامیــن آن پیــروی نکــرد .در انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی ســال  ،94لیســت جبهــه پیــروان یــک لیســت و
لیســت مــا کامــا بــا آن متفــاوت بــود .مــا تــا جایــی کــه
توانســتیم در جبهــه پیــروان اثرگــذار بودیــم و زمانــی کــه بــه
نتیجــه نرســیدیم لیســت جداگانــهای ارائــه کردیــم .دوم ایــن
کــه انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد
عضــو اخراجــی دفتــر تحکیــم اســت نــه تشــکل مــا.
ســلطانی :البتــه ایــن افتخــار مــا اســت کــه دیگــر عضویتــی
در دفتــر تحکیــم فعلــی نداریــم چــرا کــه اکنــون از اتحادیــه
جامعــه اســامی دانشــجویان نیــز وضعیــت بدتــری دارد.
طاهــری :مــن پیــش از پاســخ بــه ســوال اصلــی ابتــدا چنــد
نکتــه در رابطــه بــا صحبــت دوســتان بیــان کنــم .مــن کامــا
بــا صحبــت آقــای ســلطانی در رابطــه بــا فعالیــن دانشــجویی
ســال  88مخالفــم .اتفاقــا دانشــجویانی کــه در آن دوره
فعالیــت میکردنــد بســیار افــراد قــوی در زمینــه تئوریــک
بودنــد .همچنیــن آقــای ناصــری عنــوان کردنــد کــه جنبــش
دانشــجویی از آرمانهــای گذشــته خــود دور شــده اســت.
اتفاقــا ایــن فاصلــه گرفتــن دانشــجویان از آرمانهــا را بایــد
در برنامههــای روز دانشــجو خــود تشــکلهای اصولگــرا
جســت و جــو کرد که در روز شــهادت  3دانشــجو ،اســتندآپ
کمــدی و مســابقه ســرگرم کننــده برگــزار میکننــد .ایــن
اســتحاله روز دانشــجو از معنــای حقیقــی آن اســت .در انجمن
اســامی نواندیــش هــر اندیشــمندی را تصمیــم داشــتیم برای
روز دانشــجو دعــوت کنیــم به مــا مجــوز ندادند .اگر دانشــجو
در مواقعــی شــدت گفتــاری و رفتــاری هــم داشتهاســت بــه
ســبب آن بــوده کــه بــه آنهــا اجــازه نمیدهنــد حــرف
خــود را بگوینــد .همچنیــن بــه شــدت بــا قضاوتهــای
دوســتان در رابطــه بــا انجمنهــای علمــی مخالفــم .بایــد
رفتــار شــخصی افــراد را از حــوزه فعالیــت اجتماعــی آنهــا
جــدا کــرد .انجمــن علمــی بــا تمــام نقدهایــی کــه بــه آن وارد

دفتــرتحکیــموحــدت کنونــی،یــکاتحادیــهتســخیر
شــدهتوســطجریاناصولگرایتندرواســت کههیچ
ارزشــیبــرای مــرامنامــهدفتــرتحکیــم وحــدتقائــل
نیســت.ایــنافتخــار مــااســت کــهدیگــرعضویتــیدر
دفتــرتحکیــمفعلــینداریــمچــرا کــهاکنــوناز اتحادیــه
جامعهاسالمیدانشجویاننیزوضعیتبدتریدارد.

اســت و در راســتای کانالیــزه کــردن دانشــجویان بــرای جــدا
کــردن آنهــا از مشــغولیتهای سیاســی عمــل میکنــد ،امــا
ایــن قضاوتهــا در موردشــان صحیــح نیســت .انجمنهــای
علمــی خروجــی خودشــان را دارنــد کــه در جایــگاه خــود
محتــرم اســت .ضمــن ایــن کــه از تمامــی تشــکلها افــرادی
در انجمنهــای علمــی حضــور دارنــد.
اتفاقــا مــن معتقــدم کــه رفتــار تبعیضآمیــز همــواره در طــول
ایــن دوره در دانشــگاه فردوســی مشــهد وجــود داشتهاســت.
برنامــه پخــش فیلــم مــا بــه ســبب آن کــه اجــازه حضــور
بازیگــر زن فیلــم در دانشــگاه را ندادنــد ،برگــزار نشــد امــا
واحــد مطالعــه زن و خانــواده نهــاد رهبــری خــود برنامــه
اکــران فیلــم فرشــتهها بــا هــم میآینــد را بــا حضــور بازیگــر
زن فیلــم ،نازنیــن بیاتــی برگــزار میکنــد .هــر برنامــهای در
حــوزه زنــان را الــزام میکننــد کــه فقــط در قالــب مناظــره
برگــزار شــود امــا به ســایر نهادهــا در قالــب ســخنرانی مجوز
میدهنــد .خاســتگاه انجمــن اســامی جریــان روشــنفکری
دینــی اســت امــا بــه هیــچ روشــنفکر دینــی مجــوز نمیدهنــد
کــه بــه دانشــگاه بیایــد .مســئولین دانشــگاه در ســطوح بــاال
بســیار محافظــه کار هســتند و حاضــر نیســتند هیــچ خطــری
را بــه جــان بخرنــد.
عباسی :پس چرا از آنها حمایت میکنید؟
طاهــری :اتفاقــا مــا همــواره از مدیــران و مســئوالن دانشــگاه
و حتــی ســطوح باالتــر انتقــاد کردیــم .حتــی در واکنــش بــه
انتخــاب آقــای غالمــی بــه عنــوان وزیــر علــوم ،در مقابــل
ســازمان مرکــزی تجمــع اعتراضــی برگــزار کردیــم امــا هیــچ
کــدام از دانشــجویان ســایر تشــکلها در ایــن اعتــراض
شــرکت نکردنــد .دوباره شــاهد بازگشــت دانشــجویان ســتاره
دار هســتیم امــا چــرا شــما اعتراضــی نمیکنیــد؟ وضعیــت
دانشــگاه آزاد بــه همیــن ترتیب اســفناک اســت .لیســتی تهیه
شــده اســت کــه فقــط ســخنرانهای اصولگــرا میتواننــد
در دانشــگاه آزاد ســخنرانی کننــد.
در تحلیــل دانشــجویان فعلــی امــا تــا حــدی بــا ســایر
دوســتان موافقــم .فضــای گفتمانــی دانشــجویان فعلــی متمایز
از گذشــته اســت .فــارغ از ارزشگــذاری ،دانشــجویان فعلــی
واقعگــرا هســتند .مــا فقــط بایــد امــکان ســخن گفتــن را
بــرای دانشــجویان فراهــم کنیــم ،حــال چــه در خصــوص
سیاســتهای کالن دنیــا صحبــت کننــد چــه پیرامــون
دغدغههــای روزانــه خــود .دانشــجویان فعلــی فضاهــای
ملتهــب گذشــته را تجربــه نکردهانــد و همــواره فشــار
ســاختار علمــی بــر آنهــا مانــع از ایــن بــوده اســت کــه
بــه ســایر حوزههــا ورود پیــدا کننــد .از ســوی دیگــر عــدم
امــکان صحبتهــای جــدی در دانشــگاه در حوزههــای
مختلــف ،مانــع از رشــد شــخصیت دانشــجویان میشــود.
ســلطانی :برنامههــای جــدی بــا ســخنرانهای صاحبنظــر
در دانشــگاه موفــق بــه اخــذ مجــوز نمیشــود .امــا فقــط
کافــی اســت تــا برنامــهای مثــا بــا عنــوان صحبتهــای
در گوشــی در مــورد شــب زفــاف بفرســتید تــا بــه ســرعت
مجــوز بگیــرد!
طاهــری :در پایــان بایــد بگویــم کــه مــن نســل جدیــد
را نســل بــی اطالعــی نمیدانــم .نســل جدیــد اتفاقــا بــه
نســبت گذشــته دسترســی بســیار خوبــی بــه اطالعــات دارد
امــا امــکان تحلیــل و ســخن گفتــن از ایــن نســل گرفتــه
شــده اســت.
عباســی :در پاســخ بــه ســوال اصلــی مــن بحــث خــودم را بــا
یــک ســوال شــروع میکنــم .چــرا بیــم و امیدهــای جنبــش
دانشــجویی را بایــد رأی آوردن یــک نفــر مشــخص کنــد؟
چــرا نبایــد از ایــن فضــا خــارج شــد؟ یکــی از مشــکالت
عمــده ایــن اســت کــه تشــکلهای موجــود در دانشــگاه بــا
یکدیگــر تعامــل مســتمر ندارنــد .دانشــجویان از هــر تشــکلی
کــه باشــند در چنــد ویژگــی از جملــه رویکــرد انتقــادی و
مطالبهگــری بــا یکدیگــر اشــتراک دارنــد .چندیــن ســال
از  88گذشــته اســت امــا بســیاری از بحثهــای امــروز
پیرامــون آن بــود .چــرا نبایــد در مــورد  88گفتوگــو و
یــک بــار بــرای همیشــه پرونــدهی آن را بســت؟ عــدم
گفتوگــو میــان جریانــات دانشــجویی باعــث زیرزمینــی
شــدن مطالبــات میشــود .خطــر فراموشــی آرمانهــا و
حرکــت بــه ســوی نوعــی عــوام گرایــی نیــز روز بــه روز
جنبــش دانشــجویی را بــه ســوی ســطحی شــدن بیشــتر
پیــش میبــرد .بایــد گفــت و گــو کــرد تــا تئــوری و منطقــی
کــه محکمتــر اســت ،حاکــم شــود .اتفاقــا انتقــاد مــا بــه
مســئولین دانشــگاه ایــن بــوده اســت کــه چــرا برنامههــا
را کنســل میکننــد .مــا همیشــه بســتهی برنامــه پیشــنهاد
میدهیــم کــه شــامل مناظــره ،پخــش فیلــم و ...میشــود
امــا متاســفانه برنامههــای سیاســی مجــوز نمیگیــرد و
فقــط در ایــن میــان جشــنها برگــزار میشــود.

زمانــی کــه مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه بــه بــازاریدو
سالهبدلشود،اضمحاللفعالیتهایدانشجویی
کلیدمیخورد.مدیرانفعلیدانشگاهثباترأیندارند
و هــرآن تصمیــم شــان تغییــرمــی کنــد .چنیــن امــری
مانــع از ایجــاد وحــدت رویــه در دانشــگاه میشــود.
طاهــری :حداقــل ایــن امــکان وجــود دارد کــه اکنــون میتوان
مســئولین و حتــی شــخص روحانــی را نقــد کــرد .در زمــان
احمدینــژاد اصــا امــکان حــرف زدن وجــود نداشــت چــه
برســد بــه انتقــاد از او .در آن زمــان احمدینــژاد را بــه مقــام
یــک الهــه رســانده و نماینــده امــام زمــان معرفــی کــرده
بودنــد.
عباســی :یکــی از دالیلــی که ما در روز دانشــجو جشــن برگزار
میکنیــم همیــن اســت کــه آن خشــونت موجــود میــان
جریانــات دانشــجو را بشــکنیم .وحــدت جریــان دانشــجویی
بــه نظــر مــا جــای جشــن دارد و همچنیــن نســل جدیــد بــه
همیــن بهانــه فکــر میکنــد .در واقــع ایــن برداشــت نســل
جدیــد اســت کــه در ایــن فضــا بهتریــن قالــب برنامــه بــرای
پاسداشــت چنیــن روزی همــان جشــن اســت.
امــا در نقــد مســئولین فعلــی بایــد گفــت کــه هیــچ کــدام کار
تشــکیالتی نکردهانــد و درک نمیکننــد برگــزاری برنامــه و
هماهنگــی مهمــان چــه قدر دشــوار اســت .هفت برنامــه مجوز
نگرفتــه و فقــط یــک اردو اســتخر موفــق بــه اخــذ مجوز شــده
اســت .مســئولین فعلــی دانشــگاه حتــی اعتقــادی هــم بــه کار
تشــکیالتی ندارنــد .وقتــی مدیریــت فعالیتهــای داوطلبانــه
شــکل میگیــرد بــه ایــن معناســت کــه تشــکلهای موجــود
را نماینــدهی دانشــجویان نمیداننــد .ایــن واضــح اســت کــه
تشــکلها نتوانســتهاند بســیاری از دانشــجویان را جــذب
کننــد امــا ایجــاد چنیــن مدیریتــی نیــز درســت نیســت.
برخــی مدیــران دانشــگاه حتی بــا دانشــجویان مســتقیم ارتباط
میگیرنــد و بــر مبنــای ویژگــی آنهــا میگوینــد در فــان
تشــکل فعالیــت کنیــد! نقــش مدیریــت فرهنگــی در دانشــگاه
ســتادی و تســهیلگری بــرای برنامههــا اســت نــه ایــن کــه
همــواره در آنهــا مداخلــه کننــد .مســئولین نــگاه درســتی
نیــز بــه دانشــجو ندارنــد .همــواره ایــن نــگاه میــان مدیــران
دانشــگاه حاکــم اســت کــه دانشــجو اشــتباه میکنــد و ایــن
مــا هســتیم کــه بایــد آن اشــتباهات را جبــران و برطــرف
کنیــم .در صورتــی کــه باید ایــن شــجاعت در میان مســئولین
دانشــگاه وجــود داشــته باشــد کــه اگــر دانشــجو اشــتباهی نیز
مرتکــب شــد از آن دفــاع کنیم .زمانی که مســئولین دانشــگاه
بــه دنبــال بــده بســتانها بــا بیــرون دانشــگاه باشــند ،طبیعتــا
چنیــن چیــزی دیگــر محقــق نمیشــود .زمانــی کــه مدیریــت
فرهنگــی دانشــگاه بــه بــازاری دو ســاله بــدل شــود ،اضمحالل
فعالیتهــای دانشــجویی کلیــد میخــورد .مدیــران فعلــی
دانشــگاه ثبــات رأی ندارنــد و هــر آن تصمیمشــان تغییــر
میکنــد .چنیــن امــری مانــع از ایجــاد وحــدت رویــه در
دانشــگاه میشــود .امــا در خصــوص نقــاط مثبــت مدیــران
وقــت نیــز میتــوان گفــت خودشــان از اهالــی فرهنــگ و
مصــرف کننــده محصــوالت فرهنگــی هســتند .ایــن امــر
باعــث افزایــش شــعور مدیریتــی و ارتقــاء فعالیتهــای
فرهنگــی میشــود .مــا دانشــجویان خودمــان نیــز بایــد
از اســتراتژی پیــرو خــارج شــویم و اســتراتژی بــرون زایــی
را در پیــش بگیریــم .ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد مگــر
بــا جلوگیــری از دخالــت نهادهــای مختلــف بیــرون و درون
دانشــگاه در فعالیتهــای دانشــجویی.
قلندرآبــادی :پیــش از ورود بــه بحــث در ابتــدا پرسشــی
از آقــای عباســی دارم .مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه
چگونــه انتخــاب میشــود؟
عباســی :طبــق آخریــن قانونــی کــه بــه امضــای آقــای خاتمی

رســیده اســت ،مســئول بســیج اســتان  3نفــر را کــه بیشــترین
رأی را کســب کردهانــد بــه رئیــس دانشــگاه معرفــی
میکنــد و ایشــان از ایــن میــان آنهــا یــک نفــر را انتخــاب
می کنــد.
قلندرآبــادی :پــس در واقــع مســئول بســیج در خــارج از
دانشــگاه در انتخــاب مســئول بســیج دانشــجویی نقــش دارد
و ایــن مــن بــاب بحثــی کــه مطــرح کردیــد کــه نبایــد
نهادهــای بیرونــی در فعالیتهــای دانشــجویی مداخلــه کننــد،
یــک نــوع ایــراد اســت.
ســلطانی :البتــه امــروز حداقــل مســئول بســیج دانشــجویی
یــک دانشــجو اســت .در قیــاس بــا گذشــته کــه مســئول آن
یــک پاســدار بــود اوضــاع بهتــر شــده اســت.
عباســی :البتــه مداخلــه نهادهــای بیرونــی در رفتــار تشــکلها
نمــود پیــدا میکنــد و ایــن مســئله اســت کــه اهمیــت دارد.
قلندرآبــادی :امــا در پاســخ بــه ســوال اصلــی بایــد گفــت
کــه وضعیــت دانشــگاه فردوســی پــس از انتخابــات  92واقعــا
بازتــر و امکانــات ســخت افــزاری و شــفافیت مالــی بیشــتر
شدهاســت .تشــکلها جانــی دوبــاره گرفتنــد و نشــریات
دانشــجویی بســیاری شــروع بــه فعالیــت کردهانــد .اما مســئله
اساســی ایــن اســت کــه وضعیــت فعالیــت دانشــجویی را باید
حــول دو محــور دانشــجویان و مســئولین دانشــگاه بررســی
کــرد .دانشــگاه متاثــر از جامعــه اســت و همــان طــور کــه
گفتــه شــد ،مادامــی کــه وضعیــت مطالعــه در جامعــه خــوب
نیســت ،در دانشــگاه نیــز نامناســب اســت .در واقــع دانشــجو
بازتابــی از جامعــه اســت .اولیــن بــاری کــه مــن دیــدم در
دانشــگاه اســتندآپ کمــدی برگــزار میشــود بــرای یــک
لحظــه احســاس کــردم تمــام کارهایــی کــه تــا کنــون در
دانشــگاه و در قالــب فعالیتهــای دانشــجویی انجــام داده ایــم،
بــی فایــده بــوده اســت .امــا از ایــن بحــث میگــذرم و بــه
مســئولین دانشــگاه میپــردازم .مــن فکــر میکنــم آقــای
عباســی و طاهــری در ایــن جلســه هماننــد بســیاری دیگــر،
نوعــی تفکــر دایــی جــان ناپلئونــی دارنــد کــه دســتهای
پشــت پــردهای مشــغول بــه سیاســت زدایــی از دانشــگاه
هســتند .مــن ایــن نــگاه را نــدارم و وضعیــت نامطلــوب
امــروز را ناشــی از نوعــی لجبــازی از جانــب مســئولین
دانشــگاه میدانــم .ایــن کــه نهــاد رهبــری بــا طیــف خاصــی
از برنامههــا مقابلــه میکنــد یــا خیــر ،چنــدان مــورد بحــث
مــن نیســت چــرا کــه نهــاد رهبــری همــواره در ایــن ســالها
نگاهــی خــاص داشــته و رویــهی ثابتــی را دنبــال کرده اســت.
بحــث مــن بــا مدیــران هــم ســویی اســت کــه در ایــن دولــت
بــه کرســی مدیریــت رســیدهاند امــا همراهــی الزم را بــا
دانشــجویان ندارنــد .بــه قــول حافــظ «مــا ز یــاران چشــم
یــاری داشــتیم/خود غلــط بــود آن چــه مــا پنداشــتیم» .اگرچه
مصادیــق زیــادی بــرای لجبــازی مســئولین دانشــگاه دارم امــا
تحلیلــی در خصــوص چرایــی آن هنــوز کشــف نکــرده ام .این
لجبــازی بــه نوعــی همــه را اذیــت میکنــد .برخــی دیگــر از
مشــکالت هــم ناشــی از اعمــال نظرهــای ســلیقهای مســئولین
دانشــکدههای مختلــف اســت کــه گاه بــه ســبب ناآشــنایی
آنــان از فضاهــای دانشــجویی و فعالیتهــای آنهــا اســت.
حتــی گاه شــرایط بــه گونــهای اســت کــه امــور عمومــی یــک
دانشــکده در جزئیــات برنامــه دخالــت میکنــد و توجیــه
نیســت کــه ایــن مســئله بــه آن ارتباطــی نــدارد.
طاهــری :هــر دانشــکده بــرای خــود بــه منزلــهی یــک ایالــت
خودمختــار اســت کــه قواعــد و قوانیــن خــاص خــود را دارد.
مثــا برخــی دانشــکدهها بــه صــورت جداگانــه بــرای خــود
ُمهــر تاییــدی دارنــد کــه حتمــا باید بــر روی پوســترها باشــد
تــا پوســتر اجــازهی نصــب بگیــرد .امــور عمومــی دانشــکده
روانشناســی اعــام کــرده اســت کــه ابتــدا بایــد مهمــان
برنامــه مــورد تاییــد مــا باشــد تــا مجــوز بــه مرحلــه بعــد
ارســال شــود .دانشــکده ادبیــات نیــز در مثــال دیگــری اعــام
کــرده اســت هــر تشــکلی کــه در ایــن دانشــکده برنامــه
برگــزار میکنــد بایــد لوگــو معاونــت فرهنگــی ایــن دانشــکده
را در کنــار لوگــو خودشــان در پوســتر قــرار دهــد! حتــی
بعضــی از دانشــکدهها بــرای ارائــه تــاالر یــا آمفــی تئاتــر
تقاضــای پــول میکننــد.
قلندرآبــادی :بعضــی از دانشــکدهها بــرای حکــم معاونــت
دانشــجویی و فرهنگــی -اجتماعــی نیــز ارزشــی قائل نیســتند.
در پایــان و بــه صــورت خالصــه در خصوص آینــدهی فعالیت
دانشــجویی ،بایــد پذیرفــت کــه دیگــر دورهی فعالیتهــای
پرشــور و ملتهــب گذشــته اســت .همــان طــور کــه جامعــه
نیــز در وضعیــت راکــدی بــه ســر میبــرد ،وضعیــت
دانشــگاه نیــز چنیــن اســت .البتــه بــار دیگــر صحبت گذشــته
خــود را تکــرار میکنــم کــه فاصلــه گرفتــن از آرمــان گرایــی
گذشــته و حاکــم شــدن نوعــی عقالنیــت بــر فعالیتهــای
دانشــجویی بســیار مثبــت اســت.

انتقاد از حذف مستندی درباره فائزه هاشمی از «سینما حقیقت»

فرهنگ وهنر

کارگــردان و تهیهکننــده مســتند «مثــل یــک زن» کــه بــه زندگــی خانوادگــی و سیاســی فائــزه هاشــمی میپــردازد ،از حــذف اثــرش از
جشــنواره حقیقــت انتقــاد کــرد .مــژگان ایالنلــو در گفتوگویــی بــا ایســنا بــا اشــاره بــه ایــن کــه فیلــم مســتند بلنــد «مثــل یــک زن»
را کــه یازدهمیــن فیلـماش اســت بــه جشــنواره مســتند حقیقــت ارائــه کــرده اســت و توســط هیــأت انتخــاب پذیرفتــه شــده بــود ،بیــان
کــرد :بــرای ســاخت ایــن فیلــم کــه دربــاره زندگــی خانوادگــی و سیاســی فائزه هاشــمی اســت دو ســال همــراه ایشــان بــودم و صحنههای
متعــددی را از زندگیشــان کــه شــامل خانــواده آقــای هاشــمی رفســنجانی هــم میشــود ،فیلمبــرداری کــردم .امــا متأســفانه بــا وجــود
ایــن کــه هیــأت انتخــاب ایــن فیلــم را از بیــن آثــار ارائــه شــده بــه عنــوان یکــی از آثــار منتخــب برگزیــد« ،مثــل یــک زن» از نمایش در
جشــنواره حقیقــت منــع شــده اســت .ایــن عضــو انجمــن مستندســازان خانــه ســینما ادامــه داد :بــا پیگیریهایــی کــه دربــاره حــذف فیلم
انجــام دادم ،متوجــه شــدم آقــای حیدریــان رئیــس ســازمان ســینمایی خواســتهاند آثــار مســتندی کــه مصــداق یــک فــرد زنده سیاســی
در آنهــا وجــود داشــته از جشــنواره حــذف شــود و بــر ایــن اســاس فیلــم مــن هــم یکــی از ایــن مــوارد اســت .ایالنلــو گفــت :بــرای ایــن
اتفــاق پیگیــری زیــادی انجــام دادم و حتــی بــا آقــای صالحــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی هــم صحبــت کــردم و در نهایت بــرای این
کــه بــه دور از حاشــیه و جنجــال باشــیم ،گفتنــد ترجیــح میدهنــد فیلمــی از افــراد زنــده سیاســی در جشــنواره نباشــد.
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فریاد اعتراض بر ضیافت آقای رئیس!

مروری بر نیم قرن کارنامهی سینمایی مسعود کیمیایی
علی قربانی
کارشناسی روانشناسی 94
پیش از انقالب 57
اگــر مولفــی بــه قصــد بررســی ســینمای ایــران قلــم بــه دســت
گیــرد ،بــدون شــک ناگزیــر اســت آثــار یکــی از چهرههــای
بحثبرانگیــز و جنجالی ســینما در ایران یعنی مســعود کیمیایی را
بــه تفصیل مــورد بحــث قــرار دهــد؛ کارگــردان و فیلمنامهنویس
نــام آشــنا و جریــان ســازی کــه او را از آغازگــران مــوج نــو در
ســینمای ایــران میداننــد .کارگردانــی كــه بيــن تمامی نســلهای
عالقهمنــد بــه ســینما ،هــواداران بــی شــمار و ويــژهای دارد و هــر
بــار کــه تصمیــم بــه ســاخت فیلمــی میگیــرد ،همــواره بحــث
و جدلهــای فراوانــی را میــان اهالــی ســینما بــه راه میانــدازد.
بــه بهانــه اکــران فیلــم ســینمایی «قاتــل اهلــی» آخریــن ســاخته
مســعود کیمیایــی ،بــر آن شــدم تــا نگاهــی اجمالــی به نیــم قرن
فعالیــت هنری او در ســینما بینــدازم.
مســعود کیمیایــی بــرای اولیــن بــار در ســن  25ســالگی و بــا
دســتیاری مرحــوم ســاموئل خاچیکیــان در فیلــم «خداحافــظ
تهــران» پــا بــه عرصــه ســینما میگــذارد و دو ســال بعــد
اولیــن فیلــم خــود «بیگانــه بیــا» را میســازد کــه بــه دلیــل
برخــوردار نبــودن از ســاختار مســتحکم و منســجم بــا اقبــال
چندانــی روبــرو نمیشــود .یــک ســال بعــد امــا «قیصــر» وضــع
را تغییــر میدهــد .اجــازه دهیــد قبــل از پرداختــن بــه فیلم مهم
«قیصــر» ،ابتــدا پیرامــون جریــان فیلمســازی قبــل از ایــن فیلــم
موســوم بــه جریــان «فیلمفارســی» ،شــرحی کوتاه داشــته باشــم
تــا تاثیــر فیلــم «قیصــر» بــر ســینمای پیــش از انقــاب را بهتر و
بیشــتر درک کنیــم .اصطالح «فیلمفارســی» کــه بــرای اولین بار
در اوایــل دهــه چهــل شمســی توســط دکتر هوشــنگ کاووســی
در مجلــه فردوســی بــه کار بــرده شــد ،اشــاره بــه ســینمای
عامــه پســند ایــران داشــت .فیلمهــای ایــن جریــان عمومــا بــا
مولفههایــی همچــون داســتان پردازیهــای عجوالنــه و عمومــا
گرتــه بــرداری شــده از فیلمهــای خارجــی (بــه خصــوص
ســینمای هالییــوود و هنــد) ،روابــط و شــخصیت پردازیهــای
عاریــه و غیرقابــل بــاور ،رقــص و آواز کابــارهای بــدون ارتبــاط
بــا داســتان فیلــم شــناخته میشــوند .فیلمفارســی فقــط سلســله
عکسهــای متحرکــی اســت بــرای راهزنــی از جیــب تــوده .در
فیلمفارســی چیــزی بــرای تفکر وجــود نــدارد و هــدف نهایی آن
چیــزی جــز نفوذ بــه دل تماشــاگر و ســرگرم کردن آن نیســت.
فیلمفارســی فراتــر از کلیشــههای مســتعمل و ســاده انــگاری
شــده نمــیرود و ســهلترین و دم دســتیترین مســائل را بــه
خــورد مخاطــب میدهــد و ســنجه هنــری و فکــری آن صرفــا
بــر مبنــای میــزان اســتقبال مخاطبیــن اســت و آن را حجتــی بر
حقانیــت خــود میدانــد.
کیمیایــی بــا ســاخت فیلــم «قیصــر» علیــه جریــان فیلمفارســی
یعنــی جریــان غالــب ســینمای ایــران بــه پــا میخیــزد؛ فیلمــی
کــه بــا زبانــی تنــد و تیــز و جــدی بــه انتقــاد سیســتم اجتماعی
و سیاســی موجــود میپــردازد .همچنیــن بــا تاکیــد بــر گفتمــان
کنــش منــدی و بــه پــا خواســتن علیــه ناهنجاریهــا (حتــی
اگــر ایــن بــه پــا خواســتن فــردی باشــد) ،جامعــه خــواب زده
را بــه واکنــش فعاالنــه در برابــر ایــن سیســتم تشــویق میکنــد.
کیمیایــی دربــارهی «قیصــر» ایــن گونــه میگویــد :قیصــر در
مقابــل ســینمای آن روز و نگاهــی کــه وجــود داشــت (یــک
کشــتی پــر از رقــص و آواز و خوشــبینیهای اجتماعــی) ،حــرف
تــازهای مطــرح میکــرد و تلــخ و تنــد بــود و ایــن پرســش
را مطــرح میکــرد کــه چــرا جامعــه عکــس العملــی نــدارد؟
موجــی کــه کیمیایــی با ســاخت این فیلــم ایجــاد کرد ،مســیر را
بــرای ورود بزرگانــی همچــون امیــر نــادری ،داریــوش مهرجویی،
ناصــر تقوایــی ،بهــرام بیضایی ،ســهراب شــهید ثالــث و دیگرانی
از ایــن دســت همــوار کــرد« .قیصــر» را بایــد آغازگــر رونــدی
نــو در فیلمســازی دانســت ،رونــدی کــه بــر خــاف جریــان
«فیلمفارســی» ،بــه مراتــب دارای لحــن و بیانــی عمیــق تــر،
ســاختاری غنیتــر و پرداختــی قویتــر بــود.
«رضــا موتــوری» ســومین ســاخته کیمیایــی نیــز در ادامــهی
قیــام او علیــه فیلمفارســی ســاخته میشــود .ایــن فیلــم اگرچــه
نســبت بــه «قیصــر» ،چــه از منظــر محتــوا و چــه از منظــر فرم،
فیلمــی بــه مراتــب ضعیفتــر اســت امــا بایــد اذعــان داشــت
کــه ســایهی ســنگین «قیصــر» نیــز اجــازهی دیــده شــدن «رضا
موتــوری» را آن چنــان کــه شایســته اش بــود ،نــداد .موســیقی
متــن فیلــم اثــر اســفندیار منفــردزاده و ترانــه فیلــم بــا صــدای
فرهــاد مهــراد ،از نــکات برجســته و قابــل اشــاره ایــن اثر اســت.
مســعود کیمیایــی بــرای ســاختن چهارمیــن اثر خــود ،به ســراغ
اقتباســی از کتــاب «ســه قطــره خــون» نوشــتهی صــادق هدایت
مــیرود« .داش آکل» کــه بســیاری از منتقــدان آن را یکــی از

ســه اثــر برتــر کیمیایــی (درکنــار قیصــر و گوزنهــا) میداننــد،
دارای همــان خصوصیــات و مفاهیم همیشــگی ســینمای کیمیایی
و دنیــای شــخصی اش اســت :وجــود قهرمانــی جوانمــرد و
باغیــرت ،حمایــت از محرومیــن و تهــی دســتان ،طغیــان علیــه
خیانــت و حیلــه گــری ،وجــود گفتمــان فاعلیــت و کنــش مندی
و غیــره .کیمیایــی در ســال « 1351بلــوچ» را روانــه ســینماها
میکنــد کــه بــه اســتفاده از ســکانسهای جنســی و پــردهدری
محکــوم میشــود .در ششــمین تجربــه ســینمایی وی یعنــی
فیلــم «خــاک» نیــز مجــددا شــاهد اثــری اقتباســی از رمــان
آوسنهباباســبحان نوشــته محمــود دولت آبادی هســتیم؛ اقتباســی
کــه بــا اعتــراض دولتآبــادی مبنــی بر تغییــر نظرگاه داســتانش
همــراه بــود .نورپردازیهــای درســت و حرکــت دوربیــن در
خدمــت ضربآهنــگ برانگیزاننــده فیلــم و همچنیــن موســیقی
متــن زیبنــده کــه برگرفتــه از مرثیههــای ایــام محــرم اســت را
میتــوان از مشــخصههای مثبــت فیلــم «خــاک» دانســت.
بــه زعــم بســیاری از منتقــدان
امــا «گوزنهــا» ماناتریــن ردپــای
کیمیایی در ســینمای ایران اســت.
فیلمــی کــه بــه لحــاظ گفتمانــی
ادامــهای تعمیــق یافته از ســینمای
او اســت .بــار دیگــر درون مایــه و
مســئله ،قهرمانــی آرمانگراســت
کــه رفاقــت ،غیــرت و جوانمردی
دغدغههــای اصلــی او را تشــکیل
میدهــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه
ایــن بــار دو قهرمــان داریــم کــه
از دو مســیر متفــاوت بــه یــک
مقصــد واحــد میرســند .فیلمنامه
ایــن اثــر ،نبــوغ کیمیایــی در قصه
گویــی بــه صــورت مــوازی را بــه
رخ میکشــد .اگــر او مجبــور بــود
در «قیصــر» دقایقــی از فیلــم را
عامدانــه بــه صــورت فیلمفارســی
پرداخــت کنــد و از برخــی وقایــع
ابتدایــی فیلــم بــه ســادگی بگــذرد ،دیگــر در «گوزنهــا» بــه
ســبب ســکتهای کــه فیلمفارســی پــس از «قیصــر» زد ،لزومــی
بــرای ایــن کار نمیبینــد .از ایــن رو از همــان ابتــدا درهــر حیث،
بــا پرداختهایــی قــوی مواجــه هســتیم .غلــو نیســت اگــر بازی
شــاهکار بهــروز وثوقــی (بازیگــر ثابــت فیلمهــای کیمیایی پیش
از انقــاب) در نقــش ســید رســول را ،ماندگارتریــن پرداخــت از
یــک شــخصیت معتــاد در ســینمای ایــران بدانیــم .در مجمــوع
میتــوان «گوزنهــا» را نســخهای غنــی شــده از ســینمای
کیمیایــی بــه حســاب آورد.
کیمیایــی در ســال  1355متفاوتتریــن و شــخصیترین اثــر
خــود «غــزل» را جلــوی دوربیــن میبــرد« .غــزل» که برداشــتی
آزاد از داســتان «مزاحــم» نوشــته خورخــه لوييــس بورخــس بود
و مــدال نقــره جشــنواره بیــن المللی فیلــم مانهایم-هایدلبــرگ را
بــرای کیمیایــی بــه ارمغــان آورد ،به دلیــل دورشــدن کیمیایی از
ســبک و ســیاق آثــار درخشــان قبلــی اش ،نتوانســت در داخــل
کشــور ،چــه از ســوی منتقــدان و چــه از ســوی تماشــاگران عــام
مــورد اســتقبال قرار بگیــرد .آخرین ســاختهی کیمیایــی پیش از
انقــاب نیــز «ســفر ســنگ» بــود .در ایــن فیلــم کــه بــه وضوح
تحــت تاثیــر تــب و تــاب انقــاب ســاخته شــده اســت ،شــاهد

غلبــه وجــه ایدئولوژیــک بــر وجــه هنــری اثــر هســتیم« .ســفر
ســنگ» کــه اتحــاد روســتاییان (رعیــت) را در برابــر صاحبــان
زمیــن (اربابــان) بــه تصویــر میکشــد ،اگرچــه از لحــاظ ارزش
هنــری در جايگاهــی پایینتــر از «قيصــر» و «گوزنهــا»
قــرار دارد امــا از لحــاظ درونمايــه ،نقطــ ه اوج ســير نگــرش
آرمانخواهان ـهی كيميايــی را عيــان میســاخت كــه از مرحل ـه
انتقــام و قيــام فــردی در يــك درگيــری شــخصی بــه وادی قيام
جمعــی در وجــوه كامـ ً
ا اجتماعیشــده صعــود كــرده اســت .به
طــور کلــی میتــوان کارنامــه مســعود کیمیایــی را در زمانــهای
کــه فیلمهــای خارجــی توجــه اکثــر مخاطبــان را بــه ســوی خود
جلــب میکردنــد ،قابــل قبــول و درخشــان دانســت .اســلوب
فیلمســازی و اندیشــه کیمیایــی بــود کــه توانســت در بســتر
مضامیــن اجتماعــی و بــا انتخــاب قهرمانانــی از طبقه فرودســت
و همچنیــن قــدرت انکارناپذیــرش در خلــق دیالوگهایــی
فرامــوش نشــدنی و ســایر ویژگیهایــی کــه پیشــتر بدانهــا
اشــاره شــد ،ســینمای ایــران را تــا
حــدودی از ابتــذال نجــات دهــد.
پس از انقالب 57
کیمیایــی کــه در آن ســالها
عنــوان سیاســیترین فیلمســاز
ایرانــی را یــدک میکشــید،
نخســتین ســاخته بعد از انقالبش،
«خــط قرمــز» را نیــز پیرامــون
زندگــی یــک مامــور ســاواک
کــه قربانــی شــرایط شــده اســت،
میســازد .خــط قرمــز کــه
براســاس فیلمنامه «شــب سمور»
نوشــته بهــرام بیضایــی ســاخته
شــده بــود ،بــه دلیــل توقیــف
شــدن هرگــز دیــده نشــد! در
ســاخت فیلــم بعــدی« ،تیــغ و
ابریشــم» ،کیمیایــی بــار دیگــر
بــه ســراغ مضمونــی مــیرود کــه
یــک بــار آن را بــه شــکلی موفــق
در «گــوزن هــا» تجربــه کــرده اســت؛ اعتیــاد .شــاید ایــن فیلــم
را بتــوان شــروع اصلیتریــن مشــکل ســینمای کیمیایــی پــس
از انقــاب دانســت؛ یعنــی عــدم انطبــاق شــعارهای همیشــگی
ســینمای او بــا تغییــرات روز جامعــه .بنابرایــن «تیــغ و ابریشــم»
بــه ســبب همیــن ضعــف و البتــه سانســور شــدیدی کــه بــر
آن اعمــال شــد ،جــزو آثار شکســت خــورده کیمیایی محســوب
میشــود .کیمیایــی کــه بــا گــذر زمــان نتوانســته بــود عالقــه
وافــرش بــه ســینمای نــوآر و گانگســتری را فرامــوش کنــد،
«ســرب» را بــه جهــت ادای دیــن بــه همیــن ســینما میســازد.
فیلــم ،داســتان یــک زوج یهــودی را روایــت میکنــد کــه در
جریــان هجــرت بــه ســرزمین موعــود (اســرائيل) بــا مصائــب و
ماجراهایــی روبــرو میشــوند .کیمیایــی در ایــن فیلــم با اســتفاده
درســت از طــرز تفکــری روشــنفکرانه ،یهودیت را از صهیونیســم
جــدا میکنــد« .ســرب» اگرچــه درگیشــه بــا شکســت مواجــه
شــد امــا توانســت نظــر منتقــدان را جلــب کنــد و از نظــرگاه
ایشــان بــه یکــی از مهمتریــن آثــار مســعود کیمیایــی بــدل
شــود .در ســال  ،1368کیمیایــی «دنــدان مــار» را میســازد.
فیلمــی کــه بســیاری آن را بهتریــن ســاختهی او پــس از انقالب
میداننــد« .دنــدان مــار» را میتــوان ســند تصویــری درخشــان

و بــی نظیــری از تهــران روزهــای جنــگ دانســت .حل شــدن
مســائل روز جامعــه بــه شــکلی باورپذیــر در فیلــم ،نبــود
دیالوگهــای گل درشــت و نچســب و همچنیــن بازخوانــی
ارزشهــای اخالقــی در جامعــه ،همگــی مــواردی بودنــد کــه
«دنــدان مــار» را بــه اثــری برجســته تبدیــل میکردنــد.
«گروهبــان»« ،ردپــای گــرگ» و «تجــارت» ســاختههای
بعــدی مســعود کیمیایــی در اواخــر دهــه شــصت و اوایــل
دهــه هفتــاد بودنــد.
مضمــون و بحــث محــوری مشــترک در ســه اثــر بعــدی
مســعود کیمیایــی ،جــوان گرایــی بــود« .ضیافــت»« ،ســلطان»
و «مرســدس» آثــاری هســتند کــه هــر کــدام از منظــری بــه
زندگــی جوانــان پرداختــه بودنــد؛ از همیــن رو نیــز بــا وجــود
ضعفهــای جــدی در ســاختار ،عمومــا بــا اقبال گســترده نســل
جــوان روبــرو شــدند .کشــف اســتعدادهایی جدیــد همچــون
فریبــرز عــرب نیــا ،هدیــه تهرانــی و محمدرضا فروتــن و معرفی
آنــان بــه دنیــای بازیگــری ،از دســتاوردهای کیمیایی در ســاخت
ایــن آثــار بــود« .فریــاد» بیســتمین اثر مســعود کیمیایــی و یکی
از ضعیفتریــن آثــار کارنامــه اوســت؛ فیلمــی کــه در بســتر
جنــگ تحمیلــی ،کنشهــای کاراکترهایــش بیشــتر از آن کــه
همدلــی تماشــاگر را برانگیزنــد ،شــکلی کاریکاتــور گونــه به خود
گرفتــه بودنــد .در بحبوحــه حــوادث سیاســی ســال  ،78کیمیایی
«اعتــراض» را میســازد .ایــن اثــر را از یــک منظــر میتــوان در
زمــره مهمتریــن فیلمهــای مســعود کیمیایــی قــرار داد :این تنها
جایــی اســت کــه مــا در ســینمای او شــاهد مقابلــه و مناظــره دو
قطــب متفــاوت فکــری هســتیم .اﻣﻴـﺮ کــه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش رضــا
را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ،پــس از آزاد شــدن
از زنــدان بــا جامعــهای روبــرو میشــود کــه هیــچ شــباهتی بــه
دنیــای او نــدارد .از طرفــی رضــا کــه در ایــن دنیای مــدرن جزو
فعــاالن سیاســی اســت ،ســعی میکنــد تغییــرات زمانــه را برای
بــرادر بزرگتــر خــود توضیــح دهــد .همچنیــن اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ اﺷـﺎره
ﺑـﻪ درﮔﻴـﺮيﻫـﺎي کــوی دانشــگاه تهــران ،ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻘﺪه ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي اﺑﺮاز درد دل ﺟﻮاﻧﺎنــی بــود کــه بــه دنبــال جایــگاه خــود
در سیاســت بودنــد« .ســربازهای جمعــه» پروژه بعــدی کیمیایی
پــس از چهــار ســال دوری از وطــن بــود کــه بــدل بــه تجربهای
ناگــوار بــرای وی شــد و موجــی از انتقــادات را بــه همراه داشــت.
ناکامــی «ســربازهای جمعــه» بــا ســاخت «حکــم» تــا حــد
زیــادی جبــران شــد .کارگردانی و فضاســازی اســتادانه کیمیایی،
فیلمبــرداری ماهرانــه زریــن دســت و خوانندگــی رضــا یزدانــی
دســت بــه دســت هــم داد تــا شکســتهای پیشــین کیمیایــی
جبــران شــود .تاكيــد بــي مــورد و افراط گونــه كيميايــي در خلق
شــخصيت هايــي جعلــي و موقعيــت هايــي غريــب ،ســبب شــد
كــه «رئيــس» ،بیســت و چهارمین ســاخته وی ،برخــاف آن چه
كــه انتظــار مــي رفــت مــورد توجــه قــرار نگيــرد .مهمتریــن
نکتــه دربــاره اثــر بعــدی کیمیایــی« ،محاکمــه در خیابــان»،
همــکاری بــا اصغــر فرهــادی در نــگارش فیلنامــه اثــر بــود.
حاصــل ایــن همــکاری ،کاهــش محســوس ایــرادات فیلمنامــه
و تولیــد اثــری تماشــایی بــود .همچنیــن در ایــن فیلــم کیمیایــی،
درسـتترین رویکــرد بــه قهرمانانــش را برگزیــده و آن را همان
طــور کــه امــکان وجــود قهرمانــی در ایــن دوران هســت ،نشــان
داده اســت .تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه کيميايــي همچنــان
آ دمهــاي دهههــاي چهــل و پنجــاه را بيشــتر از انســانهاي
معاصــر ميشناســد و بــه همیــن دلیــل هــرگاه بــه ســراغ
ســاخت فیلمــی در آن حــال و هــوا مــیرود ،معمــوال آثــار قابــل
قبــول تــری را از او شــاهد هســتیم« .جــرم» فیلمــی اســت بــا
همیــن مشــخصه کــه بــه مــدد فیلمبــرداری کــم نظیــر تــورج
منصــوری و اســتفاده از صــدای اســتادان دوبلــه کشــور نظیــر
چنگیــز جلیلونــد و منوچهر اســماعیلی ،علــی رغم انبــوه انتقادات
وارد بــر آن ،بــه اثــری مطلــوب بــدل گشــته اســت .اثــری کــه
توانســت ســیمرغ بلورین بهترین فیلم را در جشــنواره بیســت و
نهــم فیلــم فجــر از ِ
آن کیمیایــی کنــد.
در پایــان بایــد گفــت مســعود کیمیایــی اگرچــه کارگردانــی
مهــم در تاریــخ ســینمای معاصــر ایــران بــوده و هســت امــا در
ســالهای اخیــر ،بــه خصــوص دهــه حاضــر ،افولــی آزاردهنــده
را تجربــه میکنــد« .متروپــل» و «قاتــل اهلــی» آخریــن
ســاختههای وی ،بیــش از آن کــه یــادآور ســینمای نــاب
کیمیایــی باشــند ،خاطره خــوش مخاطبــان از آثار درخشــان وی
را نیــز رفتــه رفتــه بــه ورطــه فراموشــی کشــانده اند .پافشــاری
بیهــوده کیمیایــی بــر عناصــری کــه در جامعــه امــروز چنــدان
خریــداری ندارنــد ،ســر دادن شــعارهای پــوچ و توخالــی و نیــز
اســتفاده از همــان شــخصیتهای گذشــته در دنیــای امــروزی
کــه مخاطــب درکــی از دغدغههــای آنــان نــدارد ،شــاید
مهمتریــن دالیلــی باشــند کــه ســبب الکــن بــودن ســینمای او
در ارتبــاط گیــری بــا مخاطــب امــروزی شــده اســت.
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بــه گــزارش ســینماپرس ،ســیدضیاء الدیــن د ّری کارگــردان ســینما و تلویزیــون گفــت :جشــنواره فیلــم فجــر از زمــان تأســیس اش به مناســب ایام
دهــه مبــارک فجــر و پیــروزی انقــاب اســامی تأســیس شــده و از ایــن رو هــدف آن از ابتــدا بــر ایــن امــر اســتوار بــوده کــه آمــار تولیــدات یــک
ســال ســینمای کشــور را ارائــه کنــد .ایــن جشــنواره از ابتــدای امــر شــکلی آمــاری داشــته و بــرآن بــوده تــا حاصــل تالشهــای یــک وزارتخانــه
فرهنگــی در طــول یــک ســال را نمایــش دهــد .وی ادامــه داد :بــرای مســئوالن ایــن وزارتخانــه هــم هیــچ گاه مهم نبــوده اســت که خودشــان بودجه
تولیــد فیلمهــا را تأمیــن کردهانــد و یــا بخــش خصوصــی بــرای تولیــد فیلمهــا ســرمایه گذاشــته اســت؛ دولتهــا همیشــه در پــی آن بودهانــد کــه
آمــار و بیــان کاری پــر و پیمانــی از لحــاظ کمیتــی از خــود ارائــه کننــد و مثـ ً
ا بگویند که امســال ســال خوبی برای ســینمای ایــران بــوده و در طول
ســال مثـ ً
ا  ۱۰۰فیلــم تولیــد شــده اســت .ایــن نــوع نگاههــای آمــاری و کمیتــی از ابتــدا باعــث شــده تــا جشــنواره فیلــم فجــر نتوانــد به ســمت و
ســوی جشــنوارههای اســتاندارد جهانــی بــرود .ایــن ســینماگر پیشکســوت خاطر نشــان کــرد :جشــنواره فیلــم فجــر از ابتدا همــان دورهمــی و گعده
بــوده و ســینماگران نمیتواننــد در ایــن شــرایط بــا انتقادهــای خــود مشــکالت متعــدد ایــن جشــنواره را پررنــگ کننــد و آنهــا را زیر ســوأل ببرند.
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آرمین اشبگ
کارشناسی مهندسی شیمی 92
کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی در ســال  1378بــه طــور
مؤسســی
رســمی آغــاز بــه کار کــرد .ایــن امر توســط هیئت ّ
متشــکل از افــرادی چــون عبــاس جانفــدا ،احســان ابراهیمی،
ـید محســن غیاثــی و چنــد تــن دیگــر صــورت گرفــت.
سـ ّ
یکــی از مهمتریــن اتفاقاتــی کــه در ســال تحصیلــی 84-85
رخداد؛ برگــزاری جشــنوارهی تئاتــر کوتــاه دانشــجویی در
ســطح ملّــی بــود .در ایــن رویــداد بــزرگ هنــری کــه البتــه
بــه دلیــل پــارهای از مســائل از جملــه تغییــر در مدیریــت
فرهنگــی دانشــگاه بــه صــورت بســیار مختصرتــر از طــرح
اولیــه برگــزار گردیــد ،بیــش از چهــل گــروه نمایشــی از
سرتاســر کشــور حضــور داشــتند و بیــش از  120اجــرای
نمایــش ،شــش کارگاه تخصصــی برگــزار گردیــد .در ســال
 1385نیــز ،کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی میزبانــی
دهمیــن جشــنوارهی بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران
را در منطقــهی شــمال و شــمال شــرق کشــور بــر عهــده
داشــت .در حــد فاصــل ســالهای  84تــا  86بــا حضــور
افــرادی چــون مازیــار شــاهچراغی بــه همــراه تیمــش کــه از
اعضــای فعــال شــورای مرکــزی کانــون تئاتــر آن ســالها
بــه شــمار میآمــد ،نمایشهــای آوانــگارد بســیاری بــا
روحیــهای اعتراضــی از جملــه نمایــش «مــرگ تصادفــی یک
آنارشیســت» اثــر داریــو فــو و ...بــه روی صحنــهی آمفــی
تئاتــر رودکــی فعلــی (پردیــس ســابق) رفــت کــه کانــون
تئاتــر هزینههــای هنگفتــی را اعــم از تعلیــق شــدن یــک
یــا چنــد تــن از اعضــای شــورای مرکــزی کانــون تئاتــر
و فشــارهای بســیار دیگــری از ایــن دســت ،پرداخــت.
ســالهای بعــد ،بــا حضــور فعاالنــی همچــون علیرضــا
عبــادی ،مجیــد حافــظ ،امیــن صبوری ،ســمیرا افشــار و ســینا
پاشــازاده در ِسـ َم ِ
ت دبیــری کانــون طــی شــد و از بزرگترین
دســتاوردهای ایــن ســالها میتــوان بــه موفقیــت نمایــش
«آژیــر چهارگــوش» بــه کارگردانــی ســعید عســگری در
جشــنوارهی تئاتــر دانشــگاهی ایــران منطقــهی شــمال کشــور
(رشــت) در ســال  1387بــا کســب عنــوان بازیگــری برتــر و
کارگردانــی ســوم اشــاره کــرد.
آنچــه مســلم اســت در همــهی این ســالهایی کــه چکیدهای
از آن مطــرح شــد ،کانــون تئاتــر بــه مــدد گروههــای پیگیــر
و عالقهمنــد ،همــواره بــا حفــظ روحیــهی دانشــجویی و
معتــرض خــود و همچنیــن بــا حفــظ زیباییشناســی وجهــان
بینــی کــه رســالت اصلــی هنــر اســت ،علیرغــم همــهی
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تئاتر دانشجویی؛ ُب ّرندگی یا ابزار سرگرم کنندگی؟
محدودیتهایــی کــه همــواره گریبانگیــر هنــر و هنرمنــد
ایــن ُملــک بــوده و چــه بســا در مــورد تئاتــر دانشــجویی
ایــن امــر شــدیدتر نیــز بودهاســت؛ همــواره تــاش خــود
را در جهــت گامــی بــه ســوی بهتــر شــدن برداشتهاســت.
امــا آنچــه در همــهی ایــن ســالها ضعــف آن احســاس
شــده تــا موفقیتهــا صرفــ ًا قائــم بــه ذات باشــد ،نبــود
یــک سیســتم آموزشــی منســجم و درســت در کانــون تئاتــر
دانشــگاه بودهاســت .ایــن خــاء و حــل آن چالشــی بــود کــه
از ســال  1390بــا روی کار آمــدن علــی افشــار بــه عنــوان
دبیــر کانــون و دعــوت از آقــای امیــر نجفــی بــه عنــوان
مــدرس تئاتــر ،اولیــن گامهــای ســازماندهی آن برداشــته
شــد .بــا ورود امیــر نجفــی بــه تئاتــر دانشــگاه فردوســی
بــه تدریــج و بعــد از پســتی بلندیهایــی کــه امثــال حمیــد
درودی ،مهســا صبــوری ،محمــد کشــاورزیان ،اینجانــب و
امیرحســین عاملــی بــه عنــوان دبیرهــای کانــون تئاتــر ایــن
ســالها آنهــا را بــه دوش کشــیدهایم؛ امتیــازات بزرگــی
بــرای کانــون تئاتــر بــه دســت آمــد و امتیــازات بزرگــی
هــم از دســت رفــت .در ایــن مــورد نمیتــوان بــه ســادگی
ســخن گفــت و قلــم زد .ولــی مفیــد و مختصــر میتــوان
گفــت بــا مشــکالت اقتصــادی کــه در ســالهای ســیاه
 84تــا  92بــرای کل کشــور و بودجههــای دولتــی پیــش
آمــد ،وزارت علــوم و ردیــف بودجههــای اختصــاص یافتــه
جهــت بخشهــای فرهنگــی دانشــگاه نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نبــود .بــا هدایــت مــدرس کالسهــای بازیگــری
و نمایشنامهنویســیِ کانــون تئاتــر در ایــن ســالها ،یعنــی
آقــای نجفــی ،ایــن ســختیهای مالــی و از طرفــی دیگــر
نوعــی ثبــات در کانــون تئاتــر تجربــه شــد کــه تــا آن
موقــع ســابقه نداشــت .در نتیجــهی ایــن فرآینــد ،تولیــد و
اجــرای نمایشهــا در انتخــاب متنهــا بــه ســمتی رفــت
کــه اوالً ،مرحلــهی مجوزگیــری کــه مســتقیم ًا از ســوی دفتر
نمایندگــی نهــاد رهبــری صــورت میگیــرد ،در ســریعترین
زمــان ممکــن و بــا کمتریــن تنــش و دردســر انجــام شــود و
دوم ـ ًا ،نمایشهــا بــه ســمت گیشــهای بــودن پیــش برونــد
تــا دســت کــم از پــس مخــارج تولیــد خودشــان بربیاینــد.
ایــن دو دلیــلِ عمــده ،چــارهای بــود تــا بتــوان اینگونــه
علــی رغــم بودجههــای انــدک وزارت بــا بلیــط فروشــی
کــه عمــا در فضــای تئاتــر دانشــجویی هیــچگاه در گذشــته
مرســوم نبــوده( ،امــا جالــب اســت کــه مســئولین در
ایــن ســالها مشــوق مــا در ایــن امــر بودهانــد) تعــداد
بیشــتری نمایــش بــه روی صحنــه بــرود ،هنرجویــان
بیشــتری بــه صحنــه برســند و در واقــع جریــان تئاتــری

دانشــگاه فراگیرتــر شــود .نتیجــهی ایــن رونــد ایــن اســت
کــه میبینیــم ســالها اســت اکثــر نمایشهایــی کــه در
دانشــگاه فردوســی اجــرا میشــوند ،فاقــد اعتبــاری هســتند
کــه بتــوان آن را تئاتــر آوانــگارد دانشــجویی نامگــذاری
کــرد .تئاتــری کــه دســتش را بــر روی نقــاط حســاس
جامعــهاش بگــذارد و یــا اگــر حرفــش صرفــا اجتماعــی
نیســت ،از جهانبینیهــای عمیــق و چالشهایــی کــه بشــر
امــروز را مضطــرب کــرده اســت ،ســخن بگویــد و تصویــر
بیافرینــد .ســالها اســت کــه نمایشــی از دانشــگاه فردوســی
نتوانســته بــه جشــنوارهی بیــن المللــی تئاتــر دانشــجویی کــه
بــه نوعــی معتبرتریــن جشــنوارهی تئاتــری کشــور اســت،
راه پیــدا کنــد و آخریــن بــاری کــه ایــن مهــم رخداد ســال
 1391بــود کــه نمایــش «نعــل کــردن خــر ســرکش» بــه
نویســندگی و کارگردانــی آقــای امیــر نجفــی تــا نزدیکــی
مراحــل انتهایــی ایــن جشــنواره پیــش رفتــه و جوایــزی در
زمینههــای مختلــف متــن ،کارگردانــی و بازیگــری نیــز
کســب کردهاســت .نمایشــی کــه در زمــان خــود اتفاقــا
میتــوان گفــت در مســیر روحیــهی دانشــجویی بــوده اســت
امــا بعدهــا وقتــی خالــق ایــن اثــر بــه عنــوان مــدرس پــای
در کانــون تئاتــر میگــذارد ،از انتخــاب چنیــن متنهایــی
بــرای اجــرا توســط شــاگردانش امتنــاع مــیورزد و تــاش
میکنــد ،محافظهکارتــر عمــل کنــد .امــا پرســش اصلــی
اینجاســت کــه علــت ریشــهای ایــن قبیــل محافظهکاریهــا
چیســت؟ محافظهکاریهایــی کــه نهایتــ ًا بــرای مخاطــب
دانشــجوی روشــنفکر کــه بــه دنبــال ســطح ارتقــا یافتهتــر
و اجــرای نمایشــنامههای عمیقتــری از رســانهی کانــون
تئاتــر دانشــگاه اســت ،توجیــه پذیــر نیســت.
در ســالهای  1392تــا  ،1395شــش نمایــش صرفــا طنــز،
ســه نمایــش عاشــورایی ،یــک نمایش عروســکی ،ســه نمایش
محیطــی و شــش نمایــش درام بــه روی صحنــه رفتهاســت.
ایــن گفتــه کــه کانــون تئاتــر در ســالهای اخیــر صرفــا
بــه تولیــد نمایشهــای کمــدی پرداختهاســت ،طبــق ایــن
آمــار و ارقــام و بــا توجــه بــه گوناگونــی ژانرهــا ،گفتــهی
دقیقــی نیســت امــا واقعیــت ایــن اســت که تعــداد بســیاری
از نمایشهــای عمیقتــر ،هیــچگاه بــه صحنــه نمیرســند
و در مرحلــهی مجوزگیــری متــن متوقــف میشــوند .در
ایــن مــورد میتــوان بــه نمایــش «پاکــو» ،نوشــتهی امیــر
نجفــی اشــاره کــرد کــه دو ســال پیــش بــا ایــن پاســخ از
ســوی نماینــدهی نهــاد رهبــری مواجــه شــد کــه متــنِ
نمایــش ،القــا کننــدهی تفکــرات اگزیستانسیالیســت اســت و
از آنجایــی کــه اضطــراب بشــری یکــی از ارکان ایــن تفکــر

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان

فلســفی بــه شــمار میآیــد ،دانشــجوی دانشــگاه از فضــای
پیشــرفت و امیــد بــاز مــیدارد و ممکــن اســت دانشــجو بــا
دیــدن چنیــن نمایشــی بــا ایــن محتــوا ،مســائلی از قبیــل
مبــدأ جهــان و خلقــت را بــه چالــش بکشــد .از ایــن دســت
مثالهــا فــراوان اســت ،مــواردی کــه از مــدرس گرفتــه و
بــه طبــع آن دانشــجویان ترجیــح میدهنــد عطــای خطــر
کــردن و تولیــد نمایــش پــر حاشــیه را بــه لقایــش ببخشــند
و هــر از گاهــی بــا دریایــی از سانســورها و محدودیتهــا،
نمایشهایــی از قبیــل «کســی نیســت مــرا بــه خــاک
بســپارد» بــه کارگردانــی امیرحســین مدنــی (زیــر نظــر امیر
نجفــی)« ،خــدای کشــتار» بــه کارگردانــی علیرضــا ربیعــی و
یــا نمایــش «مجلســنامه» بــه نویســندگی محمــد رحمانیان و
کارگردانــی امیــن صبــوری کــه بــا فشــارهای موجــود تقریبــا
چیــزی از متــن رحمانیــان در اجــرای نهایــی باقــی نمانــد.
دبیــر فعلــی کانــون تئاتــر آقــای فــؤاد زیدانلویــی کــه
پیــش از ایــن مســئولیت ،ســه نمایــش را در همیــن فضــا
بــه روی صحنــه بردهاســت ،بــا ایــن هــدف ســکان هدایــت
کانــون را بــر عهــده گرفــت تــا تعادلــی ایجــاد کنــد میـ ِ
ـان
آثــاری کــه در تطابــق بــا روحیــهی پیشــروی دانشــجویی
هســتند و آثــاری کــه بــه هــر حــال توانایــی گردانــدن
چــرخ کانــون تئاتــر را از نظــر مالــی بــا بودجــهی ناچیــز
فعلــی دارنــد .در کنــار حفــظ کمیــت تولیــدات کانــون تئاتر،
بــه افزایــش ســطح کیفــی آثــار نیــز بایــد توجــه شــود .از
طرفــی میتــوان امیــدوار بــود بــا بازگشــت دوبــارهی امیــن
صبــوری در قامــت مــدرس کالسهــای بازیگــری در کانون
تئاتــر ،نمایشهایــی از جنــس همــان «مجلســنامه» کــه ســه
ســال پیــش بــا مشــکالت و ســختیهای فــراوان بــه روی
صحنــه رفــت ،تعدادشــان بیشــتر شــود و از طرفــی فضــای
پــرورش هنرجویــان تئاتــر دانشــگاه ،بــه جــای صرفــا بــه
صحنــه رســیدن ،بــه ســمت تولیــد و انتخــاب متنهایــی
ممــاس بــر روحیــهی کنجکاوانــهی دانشــجویی ،پیــش برود.
البتــه ایــن امــر مســتلزم هزینههــای بســیاری اســت کــه
بایــد دیــد اعضــای فعلــی شــورای مرکــزی کانــون تئاتــر،
جســارت الزم بــرای پرداخــت آن هزینههــا را دارنــد یــا
خیــر؟ بایــد دیــد کــه میتــوان امیــدوار بــود روزبــهروز
تئاتــر دانشــجویی در دانشــگاه بــه روزهــای بهتــر ماننــد
گذشــته بازگــردد یــا نــه؟ روزهایــی کــه تئاتــر ،شــرافت
خــود را پــس از ســالهای ســال در میــان مســئوالن بازیافتــه
بــود و فــروش در گیشــه ،آخریــن اولویــت دانشــجویان بــود.
فضایــی کــه در یــک کالم ،تجربــه و آزمــون و خطــا بــر
درآمدزایــی غالــب بــود.

عکاسی ایران؛ نگاهی به خود ،نگاهی به جهان

فرهنگ وهنر

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر« ،عکاســی ایــران؛ نگاهــی بــه خــود ،نگاهــی بــه جهــان» بــه عنــوان شــعار ششــمین دوره رویــداد « ۱۰روز
بــا عکاســان» انتخــاب شــد .ســاعد نیــک ذات ،دبیــر ششــمین دوره ایــن رویــداد گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی جهــان و تحــوالت
عکاســی ،ایــن شــعار کــه مناســب شــرایط امــروز اســت ،انتخــاب شــده اســت و عکاســی ایــران و موقعیــت آن را در جهــان بررســی
میکنــد .وی ادامــه داد :رویــداد « ۱۰روز بــا عکاســان» یــک شــعار کلــی بــا عنــوان «عکاســی ،فرهنــگ ،جامعــه» دارد کــه بــه ارتبــاط
عکاســی ،جامعــه و فرهنــگ و تاثیــرات ایــن ســه مقولــه بــر یکدیگــر توجــه میکنــد .در هــر دوره در ذیــل شــعار کلــی ،یــک شــعار
بــر اســاس شــرایط عکاســی و جامعــه ایــران انتخــاب میشــود کــه شــعار «عکاســی ایــران؛ نگاهــی بــه خــود ،نگاهــی بــه جهــان» از
ســوی اســماعیل عباســی ،عــکاس و مــدرس عکاســی و از اعضــای شــورای علمــی ایــن رویــداد پیشــنهاد و در شــورای علمــی تصویــب
شــد .انجمــن عکاســان ایــران ششــمین رویــداد « ۱۰روز بــا عکاســان» را بــا هــدف ایجــاد شــرایط بــرای مبــادالت فکــری و فرهنگــی و
همچنیــن ارائــه تازهتریــن دســتاوردهای عکاســی آذرمــاه امســال در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار خواهــد کــرد.
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زندگی دانشجویی بدون روتوش
به بهانهی  16آذر ،روز دانشجو

امیرسجاد غالمیان
کارشناسی شهرسازی 94

امیر حریرچی
دانش آموخته مدیریت بازرگانی 90

امیرسجاد غالمیان
کارشناسی شهرسازی 94

ریحانه الهی
کارشناسی شهرسازی 94

امیرسجاد غالمیان
کارشناسی شهرسازی 94

نگین وطن پرست
دندان پزشکی 92

امیرسجاد غالمیان
کارشناسی شهرسازی 94

امیرسجاد غالمیان
کارشناسی شهرسازی 94

امیر حریرچی
دانش آموخته مدیریت بازرگانی 90

کیمیا بیونقی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96

فؤاد بازغندی
کارشناسی معماری 94

امیرسجاد غالمیان
کارشناسی شهرسازی 94

سهم  20درصدی ایران از تلفات جانی زلزله در جهان
بــه گــزارش خبرنــگار راه و شهرســازی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،حســن علــی مجبوریــان ،قائــم مقــام مدیرعامــل خانه
عمــران ،در نشســت خبــری بــا موضــوع «ایمنســازی ســاختمانها در برابــر زلزلــه» بــا بیــان اینکــه طــی  5دهــه اخیــر بــه واســطه
وقــوع زلزلـ ه حــدود  470هــزار نفــر در دنیــا کشــته شــدهاند ،اظهــار کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل وقــوع زلزلــه طــی 50
ســال اخیــر حــدود  114هــزار نفــر در کشــورمان جــان خــود را از دســت دادهانــد .مجبوریــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه صنعــت ســاختمان،
بزرگتریــن و مهمتریــن صنعــت کشــور بــه شــمار مــیرود ادامــه داد :درآمــد ســاالنه کشــور از صنعــت ســاختمان بیــن  80تــا  90هــزار
میلیــارد تومــان بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه گــردش مالــی و درآمــد ســاالنه کشــور از فــروش نفــت بیــن  70تــا  80هــزار میلیــارد
تومــان بــوده اســت .وی افــزود :حجــم ســرمایه گــذاری در بخــش ســاختمان بایــد افزایــش یابــد زیــرا ایــن صنعــت ،نقــش مؤثــری در
افزایــش ایجــاد شــغل در کشــور دارد .مجبوریــان بــا بیــان ایــن کــه هزینــه ســاخت و ســاز بــرای ایجــاد اشــتغال بیــن  20تــا  25میلیــون
تومــان اســت افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه ایجــاد اشــتغال در ســایر صنایــع  150میلیــون تومــان اســت ،بنابرایــن بایــد از
فرصتهــای موجــود در ایــن صنعــت بــرای ایجــاد اشــتغال اســتفاده کنیــم .وی بــا بیــان اینکــه طبــق پژوهشــی کــه یــک مؤسســه ژاپنی
در خصــوص ســاختمانهای ناایمــن در ایــران انجــام داده اســت بیــن  50تــا  55درصــد از ســاختمانها در ایــران نــا ایمــن هســتند.
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جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان
سیما تفکرنیا
کارشناسی مهندسی صنایع 94
پیــش گــزارش :شــانزده ســال اســت کــه مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل ،روز  25نوامبــر را بــه عنــوان روز جهانــی «محــو
خشــونت علیــه زنــان» نــام گــذاری کــرده اســت .ایــن روز بــرای
گرامیداشــت خاطــرات ســه دختــر تبعـهی جمهــوری دومینیکن
اســت کــه زیــر پاشــنههای دیکتاتــور رافائــل تروئیلــو قربانــی
شــدند .یک ســال بعد (در ســال  2000میــادی) ،شــورای امنیت
ملــی ســازمان ملــل قطعنام ـهی  1325را ذیــل عنــوان «زنــان،
صلــح و امنیــت» تصویــب کــرد .محورهــای اصلــی ایــن قطعنامه
بــه پیشــگیری مناقشــات و خصومتهــا در درون و در میــان
کشــورها ،تامیــن مشــارکت زنــان در حیــات سیاســی و اجتماعی
و نیــز ممانعــت از اعمــال خشــونت علیــه آنهــا مربوط میشــود.
در واقــع ایــن قطعنامــه مبنایی اســت بــرای آن که خشــونتهای
گوناگــون علیــه زنــان بــدون مجــازات نمانــد .در دوم آذرمــاه،
مطابــق رویــهی چنــد ســال گذشــته ،نشســت تخصصــی «جهان
بــه ســوی امنیــت و عدالــت بــرای زنــان» به همــت کانــون زنان
حقوقــدان ســورا ،در تــاالر رویــال ســنتر مشــهد برگــزار شــد کــه
عمــده مخاطبیــن این همایــش را مدعوین خصوصی تشــکیل داده
بودنــد .دســتیار ویــژه رئیسجمهــور در امــور حقــوق شــهروندی،
معــاون سیاســی اســتانداری خراســان رضــوی ،نمایندگان شــورای
اســامی شــهر مشــهد ،رئیس پزشــکی قانونی مشــهد و جمعی از
وکال و حقوقدانــان از جملــه ســخنرانان و مدعویــن ایــن نشســت
بودنــد .آنچــه در ادامــه میخوانیــد پــارهای از ســخنانی اســت که
در ایــن جلســه مطــرح شــد.
شــهیندخت مــوالوردی ،دســتیار ویــژه رئیــس جمهــور در امــور
حقــوق شــهروندی در ایــن نشســت در ابتدا به تعریف خشــونت
علیــه زنــان پرداخــت؛ خشــونتی کــه مبتنــی بر جنســیت اســت
و بــه صــرف زن بــودن علیــه زنــان اعمــال میشــود .اشــکال و

مصادیقــی کــه بــرای خشــونت در نظــر گرفتــه میشــود شــامل
هــر گونــه آزار و تعــرض جســمی ،جنســی و روانــی در خانــواده و
جامعــه اســت .مــوالوردی بخــش عمــدهی صحبتهــای خــود را
بــه الیحـهی «تامیــن امنیــت زنــان در برابر خشــونت» اختصاص
داد و در ایــن راســتا گفــت :ایــن الیحــه پــس از ســه ســا ل و نیــم
بررس ـیهای متعــدد بــه مراحــل نهایــی خــود نزدیــک شــده و
امیــد اســت ظــرف حداکثــر دو مــاه آینــده بررســی ایــن الیحــه
در قــوه قضاییــه انجــام و توســط دولــت بــه مجلــس شــورای
اســامی ارائــه شــود .مــوالوردی همچنیــن تصریــح کــرد :تالش
شــده الیحــه تامیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت ،الیحـهای
جامــع بــا در نظــر گرفتــن همــه ابعــاد باشــد و سیاسـتهای قوه
قضائیــه نیــز در تدویــن آن مــد نظــر قــرار گرفتــه شــده اســت.
در ایــن الیحــه ســه وظیفــه بــرای تامیــن امنیــت زنــان در نظــر
گرفتــه شــده اســت کــه عبارتنــد از :تغییــر قوانیــن به نحــوی که
زنانــی را کــه در دام روابــط سوءاســتفادهگرایانه افتادهانــد ،بتوانــد
حفاظــت کنــد و همچنیــن موانــع مجــازات مرتکبیــن خشــونت
برداشــته و جنبههــای تبعیضآمیــز قوانیــن حــذف شــود.
دســتیار ویــژه رئیسجمهــور در امــور حقوق شــهروندی همچنین
بــه نقــش کلیــدی قانــون در ایــن حــوزه اشــاره و بیــان کــرد :در
کنــار تاثیــر و تاثــر متقابــل فرهنــگ و قانــون ،تاکیــد محــوری بر
قانــون اســت کــه میتوانــد منجــر بــه فرهنــگ ســازی و ارتقــا
فرهنــگ جامعــه شــود .مــوالوردی افــزود :برخــی صاحبنظــران
معتقدنــد دیوارهــای خانــواده بــه حــدی بلنــد اســت کــه قانــون
نمیتوانــد بــدان وارد شــود و شــاید تســلط ایــن نــگاه موجــب
شــده مــا در تنظیــم الیحــه مربوطــه بــه مجموعــهای از تدابیــر
پیشگیرنــده حفاظتــی و حمایتــی در کنــار یکدیگــر توجــه کنیم.
بــه همیــن ســبب تالش شــده اســت تــا در ایــن الیحه وجــوه آن
بــا اقتضائــات بومــی ،محلــی و ملی ســنخیت داشــته باشــد.
مــوالوردی بــا اشــاره بــه اینکــه خشــونت علیــه زنــان یــک پدیده
تــک عاملــی نیســت ،اظهــار کــرد :ایــن پدیــده دارای عوامــل و

پیچیدگیهــای زیــادی اســت و بــا یــک الگــوی واحــد در اعمــال
خشــونت علیــه زنان مواجه نیســتیم .پیامدهــای آن نیز در اشــکال
مختلــف کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت نمــود می یابــد .از
ســوی دیگــر ایــن پدیــده هــم علــت و هــم معلــول نابرابریهــا و
تبعیضهــای جنســی اســت و بــر خــاف آن کــه در گذشــته یک
امــر خصوصــی تلقــی میشــد ،امــری خصوصــی نیســت و بایــد
نگــرش خصوصــی تلقــی کــردن خشــونت علیه زنــان تغییــر یابد.
وی ادامــه داد :مســئولیت دولتهــا در ایــن زمینه محــدود و اندک
بــوده اســت امــا اکنون ایــن نــگاه در دنیــا تغییر یافته و مســئولیت
دولتهــا در دو بُعــد خــودداری از تشــویق خشــونتها تــا ممانعت
از انجــام چنیــن اعمالــی گســترده میشــود .مــوالوردی ســپس از
خشــونت خانوادگــی ســخن بــه میــان آورد و در ایــن راســتا بیــان
کــرد :قضــات بایــد آگاهــی پیــدا کننــد کــه خشــونت خانگــی
قســمتی از زندگــی خانوادگــی نیســت ،در زمینــه قانــون گــذاری
تــا ســال  2016میــادی 19 ،کشــور قانونــی در زمینــه خشــونت
خانگــی 125 ،کشــور در خصــوص آزار جنســی و  52کشــور در
خصــوص جــرم در روابط زناشــویی تصویــب کردند .مــوالوردی در
پایــان صحبتهــای خــود گفــت :امــروز در جامعــه نیاز بــه تحولی
اساســی داریــم .شکســتن ســکوت در برابر خشــونت ضرورتی مهم
اســت کــه در ایــن رابطــه آگاهــی بخشــی و توانمندســازی زنــان و
دختــران آســیب دیــده از آن جهــت کــه دوبــاره دچــار آســیب
مجــدد نشــوند و بــه مــرور بــه وضعیــت عــادی خــود بازگردنــد
بســیار مهم اســت.
در ادامـهی ایــن نشســت ،ســید جــواد حســینی ،معــاون سیاســی
اســتانداری خراســان رضــوی ،بیــان کــرد :بــا یــکجامعــه پذیری
دوگانــه بــرای زن و مــرد مواجهیــم کــه کلیشــههای جنســیتیرا
شــکل میدهــد و چــه بســا کــه حــوادث و خشــونتهای روی
داده علیــه زنــان را کــم و بیاهمیــت میپنــدارد.جامعــه پذیــری
دوگانــه بــه گونـهای اســت کــه از همــان ابتــدا بــه مــردان صفات
هویتــی داده اســت و آنــان را هســتیبخش ،خــاق و قــادر میدانــد

و بــه زنــان نقشهــای ابــزاری میســپارد ماننــد اینکــه صبــور،
باگذشــت و مهربــان باشــند ،کــه در واقــع بــهنفــع و درخدمــت
ی یکــی از دالیــل
دیگــران بــودن اســت .وی ادامــه داد :امــروز حتـ 
تاخیــر در ســن ازدواج بــه ویــژه بــرای دختــران ،نــوع تصــور در
گ مــا از نقشهایی اســت
جامعــه پذیــری دوگانــه در بطــن فرهنـ 
کــه بــرای یــک دختــر تصویــر میکنیــم؛ چــه بســا زنــان مــا بــه
همیــن دلیــل در نظــام حقوقــی و قضایــی مــورد اجحــاف واقــع
میشــوند و زنــان بــا وجــود آن کــه در خانــه از ســوی همســر و
غیــره مــورد ظلــم واقــع شــدهاند ،حاضــر به طــرح دعوی نیســتند.
لــذا بایــد تــاش کــرد تــا فرآینــد جامعــه پذیــری دوگانــه اصالح
شــود .در اصــاح ایــن امــر دو نهــاد اصلی یعنــی خانــواده و آموزش
و پــروش بــه عنــوان دو نهــاد محــوری نقــش اساســی دارنــد.
علــی هــادیزادگان ،رئیــس پزشــکی قانونــی مشــهد ،آمارهایی از
وضعیــت خشــونت علیــه زنــان ارائــه داد و در ایــن راســتا گفــت:
در خراســان رضــوی ،مشــهد و بعــد از آن ســبزوار باالتریــن آمار
خشــونت علیــه زنــان را ثبــت کردهانــد .وی همچنین اعــام کرد:
در یــک پژوهــش انجــام شــده در  28اســتان کشــور ،مشــخص
شــد کــه  66درصــد زنــان مــورد بررســی ،حداقــل یــک بــار در
زندگیشــان خشــونت را تجربــه کردهانــد و خراســان رضــوی
رتبــه هشــتم از نظــر تعداد مراجعــات را به پزشــکی قانونــی برای
همســرآزاری دارد .امیــر شــهال ،عضــو شــورای اســامی شــهر
مشــهد نیــز بــا اشــاره بــه اینکه زنــان بــه عنــوان نیمــی از جامعه
حــق برخــورداری از نیمــی از امکانــات و فضاهــای شــهری بــرای
اعمــال خواســتهها و انتظــارات خــود را دارنــد ،بیــان کــرد :فضــا و
فرصــت بــرای ایــن بخــش از جامعــه فراهــم نشــده و عــاوه بــر
آن فرهنــگ پذیــرش بانــوان نیــز بــه قــدر کفایت تقویت نشــده
اســت تــا آنهــا بتواننــد بــه صــورت منصفانــه از همــه امکانــات
و پتانســیلهایی کــه در ســطح شــهر وجــود دارد اســتفاه کننــد
و ایــن خــود تبعیضــی اســت کــه خروجــی آن نوعــی خشــونت
محســوب میشــود.

مهر و محبتی که بر سر خراب شد
علیرضامیردیده
کارشناسیمهندسیمکانیک95
بســط بنشــیند ،نامه به رهبــری بنویســد و یا حتی علیه مســئولین
فعلــی نظــام صحبــت کنــد؛ بــاز هــم یــاد او در ذهــن بــا فجایعــی
کــه بــر ملــت وارد آورده عجیــن میشــود .آخریــن ماجراجویــی
احمدینــژاد بــاز هــم بــر ســر مــردم ویــران شــد و مســکنی که با
شــعارهای خــوشآب و رنــگ آرزوی خانهدار شــدن را برایشــان به
ارمغــان آورد ،امــروز بــای جانشــان شــده اســت .امــا اتمــام طرح
«مســکن مهــر» ،یکــی از جنجالیتریــن طرحهــای دولــت مهــرورز
چــه مصائبــی را بر ســر اقتصــاد و جامعـهی ایــران آورده اســت؟
زخم َو َرم کرده
بارزتریــن ویژگــی رئیــس جمهــوری پیشــین ایــران بــه راســتی
مقاومــت اســت؛ مقاومــت در برابــر پذیرش اشــتباهات دولــت .دو
ســال از عمــر دولــت دهــم میگذشــت کــه بــه گــواه بســیاری
از اقتصاددانــان کشــور ،طــرح مســکن مهــر و شــیوهی اجــرای آن
توســط دولــت را یکــی از عوامــل تاثیرگــذار افزایــش نــرخ تــورم
اعــام کردنــد؛ امــا دولــت وقــت بــا وعــدهی «انتشــار گزارشــی
امنیتــی» و دخیــل دانســتن بیگانــگان در نابهســامانی وضــع اقتصاد
کشــور ،در برابــر انتقــادات ایســتادگی کــرد .امــا پــس از پایــان
عمــر دولــت احمدینــژاد ،وضــع بــه منــوال گذشــته باقــینمانــد؛
غالمرضــا کاتــب ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس
نهــم تنهــا چنــد مــاه پــس از انتخــاب حســن روحانی مســکن مهر
را «عامــل  40درصــد از تــورم کشــور» معرفــی کــرد .تخصیــص
یافتــن تســهیالت بانکــی بــرای مســکن مهــر ،بانکهــای کشــور
را بــه طــرز وحشــتناکی بــه بانــک مرکــزی مقــروض میکنــد؛ بــه
طــوری کــه حجــم بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی در ســال
 91بــه رقــم  488هــزار میلیــارد ریــال میرســد که حجــم انبوهی
از آن مربــوط بــه مســکن مهــر بــوده اســت .این افزایــش نقدینگی
مســبب بازگشــت درد قدیمــی اقتصــاد کشــور ،یعنــی «افزایــش
تــورم» میشــود.
آبگلآلود
سیاســت دولــت دهــم بــرای جلوگیــری از افزایــش روزانــهی
نــرخ تــورم ،کاهــش نــرخ ســود بانکــی و درنتیجــه کاهــش میزان
نقدینگــی بــوده؛ امــا اجــرای آن پیامد عکس بــه دنبال داشتهاســت.
بــازار آشــفته و مســتعد مســکن پذیــرای ســرمایههای موجــود در
بانکهــا میشــود .هجــوم بیســابقهی دالالن بــه بــازار و آشــفتگی
مــردم ناشــی از اجــرای طــرح مســکن مهــر ،ســبب افزایــش
ناگهانــی قیمــت میشــود ،بــه نحــوی کــه بنــا بــه گــزارش مرکــز

آمــار ایــران ،از ســال  84تــا پایــان ســال  ،91قیمت مســکن شــاهد
رشــد  459درصــدی بــوده اســت .اثــر بــه جــا مانــده از دوران
پرتبوتــاب داللــی در حــوزهی مســکن را میتــوان همچنــان در
پرتعــدد بــودن بنگاههــای معامــات ملکــی کــه روزگاری تمامــی
پهنـهی شــهر را فــرا گرفتــه بودنــد ،دیــد .افــراد از اقشــار گوناگون
بــرای فــرار از رکــود بــازار تولیــد و صنعــت ،شــانس خــود را در
مبادلــه و معاملـهی مســکن امتحــان میکننــد .پیامدهای ناشــی از
افزایــش نقدینگــی و تجربـهی خــوب بــازار مســکن ،دالالن را بعد
از رکــود مســکن بــه ســوی بازارهــای وسوســه کننــدهی ارز و غیره
راهــی میکنــد .رکــود صنعــت ایــران و وجــود ســرمایهای هنگفت
ناشــی از پــول فــروش نفــت ،جامعـهی ایــران را بــه جــای تولیــد،
بــه ســوی داللــی و کســب ســودهای زودگــذر ولــی ضربهزننــده
هدایــت میکنــد.
خانهپوشالی
«اینکــه فقــط یــک ســاختمان با دیــوار و ســقف دار ســاخته شــود،
بــدون آنکــه نیازمندیهایــی مثــل امنیــت ،بهداشــت ،آمــوزش،
بــرق ،آب و گاز در نظــر گرفتــه شــود ،درســت نیســت و مــردم
چطــور میتواننــد از ســاختمانی کــه در بیابــان ســاخته و رها شــده
اســتفاده کننــد ».شــاید این نظر حســن روحانی ،خالصـهای کامل از
وضعیــت فعلــی بســیاری از واحدهای مســکن مهر باشــد؛ مصداق
بــارز «ســنگ بــه چــاه انداختــن و هــزار عاقــل ناتــوان از بیــرون

کشــیدن آن» ،خانههایــی کــه تنهــا ســاخته شــدهاند و فکــری بــه
حــال برطرفســازی نیازهــای اولیـهی یک اجتماع انســانی نشــده
اســت؛ خــواه فاصلــه میان اولیــن ســوپرمارکت تا واحدهــای مذکور
بیــش از چنــد کیلومتــر باشــد .ســاختمانهایی کــه حتــی تامیــن
امنیــت آنــان بــرای اعضــا مبــدل بــه کابــوس و شــبهای بارانــی به
آبانبــار تبدیــل میشــود ،کــم کــم بــی متقاضــی میشــوند .طبق
آمــار وزارت مســکن در اســفندماه  1395تعــداد  112هـزار واحــد
مســکن مهر بــدون متقاضــی موجود اســت .چــه بســا خانوادههایی
کــه قیــد خانـهدار شــدن بــا «اعمــال شــاقه» را میزننــد و از «مهر»
دولتمــردان پاکدســت میگذرنــد .داســتان ســاکنین مســکن
مهــر تنهــا بــه اینجــا ختــم نمیشــود؛ زلزلـهی آبــان مــاه اســتان
کرمانشــاه و خرابــی واحدهــای مســکن مهــر ،خــود شــاهدی بــر
مرگبــار بــودن ایــن واحدهــا اســت .تنهــا دو روز پــس از وقــوع
زلزلــه ،نمایندهی مردم کرمانشــاه اعــام میدارد تنهــا « 250نفر در
واحدهــای مســکن مهــر سـرپلذهاب کشــته شــده انــد» .ایــن در
حالــی اســت کــه برخــی همچنان بــا شــنیدن اســم رئیــس دولت
نهــم و دهــم دچار رعشـهی ناشــی از شــعف میشــوند و حقایــق را
همچنــان وارونــه نشــان میدهنــد.
تکرارناموفقها
بــه جــد میتــوان میــان ســاختمانهای بلنــد و یکشــکل کــه
بــرای اقشــار کمدرآمــد ســاخته شــده اســت ،شــباهتهای

فراوانــی یافــت .طــرح ناموفــق «پروئیت ایگــو» که در ســال 1955
در ایــاالت متحــدهی آمریــکا اجــرا و بــا شکســت مواجــه شــد،
نمونــهای دیگــر از آنهــا اســت .پروئیــت ایگــو که بــا تخریب آن
مــرگ «معمــاری مــدرن» اعــام شــد؛ در حقیقــت طرحــی برای
خانـهدار کــردن اقشــار کمدرآمــد بــوده اســت؛ چندیــن واحــد با
توصیفهایــی شــبیه به واحدهای مســکن مهــر در کنــار یکدیگر
در خــارج از محــدودهی شــهری .امــا نــه مســائل اقتصــادی و نــه
عــدم اســتحکام آن موجبــات تخریب و انفجــار آن را مهیــا نکرد؛
بلکــه اشــکال در آثــار و پیامدهــای منفــی اجتماعی آن بودهاســت.
کمتــر از دو دهــه از افتتــاح پروئیــت ایگــو نگذشــته بود کــه تمام
ســاکنین شــهر آن را بــه عنوان محلــی برای بــزهکاران و بــدکاران
میشــناختند و حتــی پلیــس جرئــت گش ـتزنی و دســتگیری
مجرمــان را نداشــته اســت .کمکــم منفعــت بــرای ضعفــا بــه
بــا بــرای اجتمــاع بــدل میشــود .اســکان اقشــار کمدرآمــد
و برحســب اتفــاق آســیبپذیر جامعــه در جایــی دور از شــهر و
قطــع دسترســی بــه جامعهی شــهری با تعبیـهی اکثریــت نیازها
و بــه نوعــی طــرح تعاریــف «شــهروند درجـهی اول» و «شــهروند
درج ـهی دوم» ،افــراد ســاکن را بــه جامعــه گریــزی و بــزهکاری
ســوق میدهــد .همچنیــن بــه آنــان ایــن حــس را القــا میکنــد
کــه ســاکنین بعض ـ ًا مرفــه شــهر آنــان را بــه حــال خــود رهــا
کــرده اســت و سرنوشــت شــان دیگر بــرای آنــان اهمیتی نــدارد.
عــاوه بــر اینهــا ســاختمانهای یکشــکل طراحیشــده ،آرام
هویــت آنــان را میربایــد و نوعــی پوچــی در خلقیــات آنــان ایجاد
میکنــد .یــک فــرد ســاکن در چنیــن مجتمعهایــی کامـ ً
ا آمــاده
بــرای هنجارشــکنی و اعمــال جــرم اســت؛ همچنیــن ارزان بــودن
ایــن خانههــا نیــز ســبب نفــوذ باندهــای مجرمانــه در ایــن گونــه
مجتمــع هــای مســکونی میشــود.
مســکن مهــر ایــران ،در نــوع خــود یــک برداشــت ناشــیانه از
مجموع ـهی پروئیــت ایگــو اســت؛ خــواه یــا ناخــواه نیــز دچــار
کارکردهــای منفــی آن شــده اســت .خانوادههایــی کــه بــرای دور
بــودن از رنــج اجــاره نشــینی بــه «مهــر» پنــاه آورده انــد؛ اکنــون
عــاوه بــر اینکــه ســقف بــاالی سرشــان مســتحکم اســت یــا
نــه ،نگرانــی بــرای آینــدهی اجتماعــی فرزنــدان شــان نیــز بــه
مجموعـهی دغدغــه هایشــان افــزوده شــده اســت .شــاید تنهــا
بایــد امیــد داشــت کــه روزی طرحهــای بــدون پشــتوانه فکــری
مناســب ،از فضــای مدیریــت کالن کشــور رخت ببنــدد و قبل از
بیــان هــر شــعاری پیامدهای آن ســنجیده شــود .ایــن امید محقق
نخواهــد شــد مگر با حضــور متخصصــان و پژوهشــگران در صدر
تصمیمگیریهــای کالن کشــور.

ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان
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چون پیامی دشوار که در لغتی

رمانتیسیسم :سرآغاز اندیشه انتقادی ()1
علیرضا محوالتی
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 95
«بــرای شــناخت هــر شــیوهی تفکــری ابتدا بایــد ببینیــم آن مدل
فکــری بــه چــه جهــان بینــی حملــه میکنــد ».ژیــل دلــوز
رمانتیسیســم یــک مــدل فکــری واکنــش گونــه اســت .واکنش
بــه آن چــه در سراســر مدرنیتــه بــه مثابــه عقــل گرایــی
خــود را در ذهــن ســوژه تزریــق میکنــد .بــا شــروع عصــر
روشــنگری و اندیشــهی امپریــکال کــه بــا فرانســیس بیکــن
آغــاز میشــود ،مدرنیتــه در جــای جــای زندگــی انســان خــود
را نمایــان میکنــد .بارزتریــن شــکل آن را در انقــاب صنعتــی
شــاهد هســتیم .در ایــن یادداشــت بــر آن هســتم تــا بــا ارائهی
نــگاه دیگــری از رمانتیسیســم نشــان دهــم کــه چگونــه مکتب
انتقــادی برخاســته از دل عقــل گرایــی ،خــود را بــه مثابــه نوعی
اندیشــیدن خــاص بــه منصــه ظهــور میگــذارد .تاکیــدی بــر
تاریخهــا نیســت چــرا کــه معتقــدم مکاتــب میتواننــد بــه
ســبکی خــاص تبدیــل شــده و در دورهی دیگــری دوبــاره خــود
را تکثیــر و خلــق کننــد.
رمانتیسیســم دورهی پویایــی شــخصیتها اســت.
شــخصیتهایی کــه بــا گــذار از آریستوکراســی و زندگــی
اشــراف گونــه بــرای خــود تعییــن تکلیــف و گویــی بــه تدریــج
قــدرت پیــدا میکننــد تــا سرنوشــت خــود را تغییــر دهنــد .تا
پیــش از دورهی رمانتیــک هــا ،نوعی اخــاق گرایی ارتدوکســی
ثابــت بــر تمامــی آثــار ســایه افکنــده اســت .شــخصیتها
مبــادی آدابــی هســتند کــه از گذشــتگان بــه ارث بردهانــد
و تمامــا در تــاش هســتند تــا آن را حفــظ کننــد .فضــای
آثــار چنــان قبیلــهای اســت کــه بــه هیــچ قیمــت حاضــر
نیســت خــون غریبــه را درون خــود راه دهــد .همــه چیــز بــه
شــکلی خشــک ،ایســتا و زمخــت در برابــر مخاطــب قــرار
دارد .بــه شــخصیت «رســتم» در شــاهنامهی فردوســی توجــه
کنیــد؛ پهلوانــی کــه بــرای حفــظ آداب ،مصلحــت و رعایــت
اصــول اخــاق پادشــاهی حتــی فرزنــدش را قربانــی میکنــد.
«اودیــپ» بــا ایــن کــه ناخــودآگاه پــدر خــود را کشــته و بــا
مــادر ازدواج میکنــد ،بــه مصیبتــی بســیار دردنــاک گرفتــار
میآیــد« .جیســون» در نمایشــنامهی «مدئــا» اثــر اوریپیــد از
وفــای بــه عهــد ســر بــاز میزنــد و فرزنــدان خــود را بــه کام
مــرگ میفرســتد.
بــه نظــر میرســد در اخــاق ادبیات کالســیک هیچ گونــه رحم
و مروتــی حضــور نــدارد .هر گونــه اشــتباه و عــدول از اخالقیات،
شــخصیت را کــه از یــک تیــپ فراتــر نرفتــه ،به ســهمگینترین
مجازاتهــا محکــوم میکنــد .امــا شــخصیت رمانتیــک ســر
بــاز میزنــد و در برابــر ارابــهی خدایــان ایســتاده و سرنوشــت
خــود را تغییــر میدهــد« .کاتریــن» در رمــان «بلندیهــای
بادگیــر» اثــر امیلــی برونتــه قــادر بــه تصمیــم گیــری اســت؛ او
از یــک دختــر منفعــل ســیندرالیی عصر کالســیک خارج شــده
اســت« .ســیندرال» بــرای رســیدن بــه پادشــاه تــاش میکنــد
و از فقــر بــه باالتریــن درجــات میرســد (حــل شــدن تضــاد
بیــن قهرمــان و شــخصیت مکمــل او)« .کاتریــن» امــا از اوج یک
خانــوادهی اشــرافی بــه ســمت «هیــت کلیــف» که پســر بچهای
ولگــرد و دهاتــی اســت کشــیده میشــود .بــه ایــن کــه او دچــار
چــه اشــتباهی شــده و سرنوشــتش چــه میشــود نمیپــردازم اما
کاتریــن دقیقــا همــان نــوک پیــکان حملــه کننــده بــه اخــاق
گرایــی اشــرافی کالســیک اســت و او را میتــوان یــک نقطــهی
شــروع بــه حســاب آورد.
رمانتیسیســم بــر احســاس نــاب تاکیــد دارد ،احساســی کــه بــا
تخیلــی محــض آمیختــه شــده اســت .روایــت و شــیوهی آن
برگرفتــه از امــری فراواقعی اســت .طبیعــت و روایــت در درون
طبیعــت (بــه مثابــه دوســت همیشــگی انســان) یکــی از عناصر
اصلــی آثــار دورهی رمانتیــک را تشــکیل میدهنــد .اوج تخیــل
را میتــوان در رمــان «فرانکنشــتاین» اثــر مری شــلی مشــاهده
کــرد« .بلندیهــای بادگیــر» و «جیــن ایــر» دو اثــر از خواهــران
برونتــه ســتایش بــی نظیــر طبیعــت را پیــش روی مــا قــرار
میدهنــد .درون نوشــتههای رمانتیــک شــکوفههای انتقــاد را
میتــوان یافــت .از دورهی رمانتیــک نبایــد تنهــا یــک تاریــخ
بــی روح هماننــد تمامــی کتابهــای پرداختــه بــه ســبکهای
ادبــی ارائــه داد .رمانتیسیســم یــک شــیوهی نویــن اندیشــیدن
و واکنــش علیــه وضــع موجــود را خلــق میکنــد .در ایــن
یادداشــت ،صرفــا از نشــان دادن یــک دوره فراتــر مــیروم و
نشــان خواهــم داد کــه چگونــه رمانتیسیســم بســتری را بــرای
شــیوهی نویــن نقــد و نوشــتار ادبــی خلــق میکنــد .بــه ایــن
منظــور در یادداشــت بعــدی بــه بررســی یکــی از بزرگتریــن
آثــار دورهی رمانتیــک خواهــم پرداخــت .اثــری کــه میتــوان
آن را نقطــهی عطــف ادبیــات انتقــادی در دوره روشــنگری
پســادکارتی دانســت.
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دوم یــا بــه روایتــی دیگــر یازدهــم آذرمــاه ســالروز تولّــد جالل
آ لاحمــد ،نویســنده و روشــنفکر نامــدار معاصــر اســت .اگــر
جــال آلاحمــد را بــهتبــع کتابهــای جریانشناســی نثــر
معاصــر یــا کتابهــای تاریــخ ادبیــات داســتانی ایــران ،تنهــا
یــک داســتاننویس یــا نویســنده بهشــمار آوریــم ،بیشــک
بهخطــا رفتهایــم ،زیــرا جایــگاه یــک روشــنفکر و ف ّعــال
عرصــهی اجتماعــی و سیاســت معاصــر ایــران را بــه جایــگاه
یــک نویســنده محــدود کردهایــم .نویســندگی تنهــا یکــی از
جلوههــای اندیشــه و کنشــگری اجتماعــی جالل آلاحمد اســت
کــه البتــه در جــای خــود بســیار مهــم و یکــی از ماندگارتریــن
یادگارهــای اوســت .کســی نمیتوانــد منکــر ابداعهــا و ســبک
منحصربهفــرد جــال آلاحمــد در داســتانها و ســفرنامهها و
مننویسـیهایش باشــد .بــا ایــن حــال ،وقتــی بــه نــام «جــال
آلاحمــد» برمیخوریــم ،عــاوه بــر همــهی مــوارد مذکــور،
ـم ادبــی همــراه ایــن نــام بــه ذهــن متبــادر
چنــد مســألهی مهـ ّ
میشــود و گویــی ایــن مســائل بــا ایــن نــام گــره خــورده
اســت؛ «ادبیــات متع ّهــد»« ،نســبت روشــنفکری و ادبیــات»،
«پدرخواندگــی ادبــی» و مســائلی از ایــن دســت .در ایــن
یادداشــت ،بـ ه مناســبت ســالروز تولّــد جــال آلاحمــد ،نگاهی
اجمالــی بــه ایــن چنــد مســألهی ادبــی خواهیــم داشــت.
ادبیاتمتع ّهد
«ادبیــات متع ّهــد» شــاید نخســتین مســألهای باشــد که بــا نام
جــال آلاحمــد گرهخوردگــی دیرینـهای دارد .میدانیــم کــه
در یــک تقســیمبندی کلّــی ،شــاعران و نویســندگان معاصــر
پیــش از انقــاب اســامی بــه دو جریــان عمــده تقســیم
میشــوند؛ گروهــی معتقــد بــه «ادبیــات متع ّهــد» بودنــد
و گروهــی دیگــر بــاوری بــه ایــن رویکــرد ادبــی نداشــتند.
البتــه اکثــر قریــب بــه اتّفــاق شــاعران و نویســندگان نــامدار
معاصــر طرفــدار «ادبیــات متع ّهــد» بودنــد و محصــول ایــن
طرفــداری نیــز ایــن شــد کــه ادبیــات دهههــای ســی ،چهــل
ـدت سیاســی باشــد .جــال آلاحمــد
و پنجــاه شمســی بــهشـ ّ
بــر ایــن بــاور بــود کــه ارزش ادبیــات اساســ ًا بــه پیامــی
اســت کــه منتقــل میکنــد و ادبیاتــی کــه محتــوای اجتماعی و
سیاســی نداشــته باشــد ،بیارزش اســت .او در کتــاب «ارزیابی
شــتابزده» ،فــرم و تکنیــک یــک اثــر را کماه ّمیــت میدانــد و
ســخنی بــه ایــن مضمــون میگویــد کــه نویســندگان بــه ایــن
دلیــل از تکنیکهــای متــداول داســتانی اســتفاده میکننــد که
فضــای جامعــه بســته اســت و امــکان بیــان صریــح حرفهــا
وجــود نــدارد .در برابــر ایــن نظــر ،شــاعران و نویســندگان
انگشتشــماری بودنــد کــه بــرای ادبیــات رســالتی جــز
زیبایــی ادبــی قائــل نمیشــدند .روشــن اســت کــه طــرز تف ّکر
جــال آلاحمــد و همفکــران بیشــمارش در عرصــۀ ادبیــات

همــواره ایــن شــاعران و نویســندگان انگشتشــمار را تخطئــه
میکردنــد و «در آن زمانــهی عســرت» آثــار ایشــان را نوعــی
آثــار تخدیــری بهشــمار میآوردنــد کــه بــرای «جامعــه»
ارزشــی نــدارد.
ادبیات و روشنفکری
مســألهی دیگــر «نســبت روشــنفکری بــا ادبیــات» اســت.
جــال آلاحمــد بــه عبارتــی در رأس جریانــی قــرار داشــت
حســاس
کــه شــاعر و نویســنده را همزمــان یــک روشــنفکر ّ
در برابــر مســائل سیاســی و اجتماعــی میدانســتند .البتــه ایــن
تلقّــی بیارتبــاط بــا «ادبیــات متع ّهــد» نیســت .وقتــی قــرار
اســت ادبیــات بــه سیاســت و جامعه متع ّهد باشــد ،نویســنده یا
شــاعر نیــز بایــد عــاوه بر نویســندگی و شــاعری در مقــام یک
روشــنفکر بــا مســائل سیاســی و اجتماعی برخــورد کنــد .احمد
شــاملو کــه خــود در دســتهی باورمنــدان بــه «ادبیــات متع ّهد»
قــرار داشــت و دیدگاههــا و داوریهایــش در ایــن بــاره زبانــزد
ـاص و عــام اســت ،در مصاحبــهای کــه بعدهــا در کتــاب
خـ ّ
«دربــارهی هنــر و ادبیــات» بازنشــر شــد ،میگویــد« :هنرمنــد
خـ ّ
اق و پيشــرو ...کــه نــوآور اســت و آثــارش به غنــاي هرچه
بيشــتر فرهنــگ جامعــهی خــود و نهايت ـ ًا جامعــهی بشــري
ميانجامــد ،لزومـ ًا پيشــاپيش جامعــه حركــت ميكنــد ».ایــن
همــان نگاهی اســت کــه جــال آلاحمــد و همفکرانــش در آن
ســالها بــر آن تأکیــد میکردنــد.
پدرخواندگیادبی
بــا چنیــن تل ّقیهایــی از جایــگاه ادبیــات و شــاعر و نویســنده،
طبیعــی اســت کــه شــاعران و نویســندگان باورمنــد بــه چنیــن
باورهایــی دســت بــه تشــکیل تشــ ّکلها و اجتماعهایــی از
همفکــران خــود بزننــد و در فرآینــد کنشــگریهای اجتماعــی
و سیاســی همچــون یــک صنــف ف ّعــال یــا ح ّتــی یــک حــزب
سیاســی وارد عمــل اجتماعــی شــوند .در چنیــن فضایــی اســت
کــه مســألهی رهبــری جریانهــای ادبــی یــا بــهاصطــاح
یشــود .جــال آلاحمــد در
«پدرخواندگــی ادبــی» مطــرح م 
ســالهای دهــهی چهــل شمســی کــه اوج ادبیــات معاصــر
و دوران رونــق «ادبیــات متع ّهــد» در مصــداق تمــام و کمــال
بــود ،عــاوه بــر نــگارش کتابهــا و مقالههــای بســیاری
دربــارهی ادبیــات معاصــر و جریانســازی ادبــی ،کوشـشهای
فــراوان بــرای ایجــاد تشــ ّکلهای صنفــی و اجتماعــات
ادبــی کــرد .مهمتریــن محصــول ایــن کوشــشها «کانــون
نویســندگان ایــران» بــود کــه شــاید مهمتریــن و در عیــن حال
سیاسـیترین تشـ ّکل صنفــی ادبــی در دوران معاصــر و احتمــاالً
در تاریــخ ایــران اســت .مجمــوع ایــن کارهــا جــال آلاحمــد
را در نقــش «پدرخوانــدهی ادبیــات معاصــر» تثبیــت کــرد و
علیرغــم اینکــه شــاعران و نویســندگانی ایــن پدرخواندگــی
را خــوش نمیداشــتند و نمیدارنــد ،ا ّمــا ایــن پدرخواندگــی
انکارنشــدنی اســت .مهــدی اخوانثالــث که از شــاعران همســو
بــا جــال آلاحمــد (دس ـتکم از نظــر سیاســی و اجتماعــی)

بهشــمار میآمــد ،در مرثیــهای کــه بــرای او ســروده و در
جاهــای مختلــف از جملــه در کتــاب «تــو را ای کهــن بــوم و بر
دوســت دارم» منتشــر کــرده اســت ،میگویــد« :از صــف مــا
چــه ســری رفــت و گرامیگهــری/ای دریغــا چــه بگویــم کــه
چههــا بــود جــال /هــر خــط او خطــری هــر قدمــش اقدامــی/
هــر نگــه نایــرهی نــور و ذکا بــود جــال »...در همیــن شــعر
اخوانثالــث نیــز بــر چنــان ویژگیهایــی در شــخصیت جــال
آلاحمــد تأکیــد شــده اســت.
اینک پس از سالها
اکنــون و بعــد از ســالهای ســال کــه از درگذشــت جــال
آلاحمــد میگــذرد ،بــا وجــود نقدهــای بســیاری کــه بــه
آرای او دربــارهی مســائل ادبــی ،فرهنگــی و سیاســی (مثــ ً
ا
نــوع گرایــش ویــژه و شــدید او بــه سوسیالیســم و جامعــهی
یشــود و چــه مــا بــا محتــوا و طــرز
بیطبقــه و )...مطــرح م 
تف ّکــر او موافــق باشــیم چــه موافــق نباشــیم ،بایــد بگوییــم که
طــرز نگــرش او و امثــال او بــه مقولــهی «ادبیــات معاصــر»
یکــی از فقدانهــا و حســرتهای بــزرگ ادبیــات امــروز
ماســت؛ امــروز کــه شــاعران و نویســندگان ح ّتــی در میــان
همقطــاران معــدود خــود نیــز نفــوذ کالم ندارنــد و ادبیــات
مــا از فقــدان نــگاه سیاســی و اجتماعــی رنــج میبــرد .البتــه
بیتردیــد منظــور از ایــن ســخن ،سیاســیکردن ادبیــات
نیســت؛ بلکــه منظــور نــگاه جامــع و فرهنگــی نویســنده یــا
شــاعر بــه «انســان» اســت کــه مقوالتــی از جملــه سیاســت،
جامعــه و ...را در بــر میگیــرد.
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مــن هــم مثــل شــما بــا انــدك اميــدى ،هميــن حوالــى
زندگــی مــى کنــم ،جايــى ميــان مــرگ و زندگــى ،امــا چنــد
كوچــه پايينتــر از دل مشــغولى هــاى شــما؛ جايــي پــر از
آرامشهــای چنــد ثانیــهای و گاهــى بــا هيجاناتــى مثــل
شــب اول قبــر و حتــى وحشــتناك تر و نفــس گيرتــر .فضايــى
شــبيه بــه تابــوت يــا كمــى بزرگتــر از ابعــاد قبــر! دلــم کــه
در روزهــاى جوانــى مملــو از بازيگوشــى ها و شــیطنتهای
اقتضــاى ســن ام شــده بــود ،جــاى بهتــرى مــي خواســت ولــى
از شــما چــه پنهــان بودجــه مالــى خانــواده بــه متــراژ باالتــر
و امكانــات بهتــر نرســيد .خالصــه بعــد از گذرانــدن هــزار
دلشــوره و دلواپســى و البتــه وســواس هــاى مــادر باالخــره
يــك واحــد آپارتمــان گرفتــم بــدون بالكــن! واحــد كــه چــه
عــرض كنــم ،النــه موشــى مجهــز بــه ميــز و صندلي ،شــوفاژ،
دو عــدد مهتابــى و يخچــال .يخچالــى كــه بلندي اش تــا كمرم
بيشــتر نيســت .النــه موش مــا آشــپزخانه ،حمام و دستشــويی
هــم دارد امــا هــر ســه واحــد در آن بــا هــم مشــترك انــد؛
اســمش را نمــي تــوان گذاشــت عمومــي امــا نيمــه خصوصــى
واژه مناســبى اســت .ســعي كنيــد النــه مــوش مــا راتصــور
نكنيــد چــون حالتــان دگرگــون ميشــود و عواقبــش گريبــان
خودتــان را میگيــرد .درســت مثــل مــن كــه بعــد از چنــد
مــاه ســكونت هنــوز از لــرز خربزههایــی کــه روز قــرارداد بــه

خــوردم دادنــد ،حالــم ديدنــي اســت .هــر چــه بــه خانــواده
اصــرار كــردم كــه مــن طــرز زندگــی در ایــن مکانهــا را بلــد
نيســتم بــه خــرج شــان نرفــت كــه نرفــت .غبغبشــان را بــاد
كردنــد و گفتنــد :ســخت نگيــر ،میگــذرد.
عــزا گرفتــه بــودم ،مــن از بچگــي بــا قالــي رنــگ قرمــز الكــى
بــزرگ شــده بــودم و حــاال از دســت ســرماي جانــكاه اتــاق،
شســتن ظــرف و تمیــز کاری روزانــه ،كمــر درد شــدیدی
گرفتــه ام امــا صدايــم در نمــى آيــد .بــه دلــم مانــده يــك
بــار در كابينتهــاى دكــورى آشــپزخانه چيــزي يافــت كنــم.
بیاعتمــادی تــا ایــن حــد کــه کســی ظــرف و ظــروف و ادويه
و نمكــش را هــم بــه اشــتراك نمیگــذارد .اينهــا را هــم
كــه طاقــت بيــاورم از دســت واحدهــاي كنــاري مــي خواهــم
ســر بــه كــوه و بيابــان بگــذارم .اطرافیــان بــه شــدت رفــت
و آمدهــا را زيــر نظــر دارنــد و قاطعانــه برچســب میزننــد
کــه حتــي بــا مايــع ســفيدكننده رخشــا هــم پــاک نمیشــود.
چقــدر دور شــدهام از خانــه و خانــواده .اینجــا بــوی غذاهــاى
طبــخ شــده گاهــی آن قــدر بــد اســت کــه دلــت میخواهــد
در مــرده شــورخانه کار کنــی و بــوی مــردار دماغــت را پــر
کنــد تــا بــوی ماهــی یــک مــاه مانــده در فریــزر كــه حــاال در
روغــن ســیاه شــده و هفــت جــد و آبــادش را یــاد میکنــد!
اینجــا قانونهــای زیــادی هــم دارد کــه بعضــى از آنهــا
عجيــب و غريــب اســت .مثــا بعضــي از همســايهها 8
شــب میخوابنــد و بعضــي  9صبــح .اينجــا افــراد گاهــي 7
صبــح بيــدار مــي شــوند و باصــداي راه رفتــن شــان در راهــرو

و فيــن فيــن دمــاغ ،اركســتر روزانــه دمپايــى راه میاندازنــد.
حتــی گاهــى نصــف شــب از فــرط دلتنگــى و كابــوس بيــدار
مــي شــوند و آن وقــت مــا را بــه ســمفوني دیگــری یعنــی
ســمفونی گريــه مهمــان میکننــد .قانــون عجيبتــر ايــن
ســاختمان شــب زنــده داری هايش اســت .ســاكنين ســاختمان
مــا شــبهای قــدر و عاشــورا را مــي خوابنــد و شــبهای
ســرد دی مــاه و گــرم خردادمــاه را بيدارنــد و پــدر كتــاب
و جزوههــا را در مــي آورنــد .اینجــا تقریبــا هــر روز هفتــه،
مخصوصــا غــروب پنــج شــنبه ســالن ُمــد مــي شــود و بــوی
ادکلــن دختــرى دلبــر ســاختمان را پر میکنــد .او عقیــده دارد
كــه ادکلــن پاييز و زمســتان بایــد بوى گرم و شــيريني داشــته
باشــد! اینجــا از حمــام هميشــه صــدای آب نمیآیــد ،گاهــى
صــدای گریــهی دخترکــی را مى شــنويد کــه در ایــن هفتــه
راس ســاعت يــازده شــب دومیــن شکســت عشــقی اش را
تجربــه میکنــد .راســتى تــا يــادم نرفتــه اســت بگويــم كــه
اينجــا سرشــمارى جوجههــا آخــر پاييــز نيســت ،هــر شــب
جوجــه هــاى تمــام واحدهــا را حوالــى ســاعت  9مــى شــمارند.
اینجــا خوابــگاه دانشــجويى اســت؛ محــل زندگــی دانشــجویانی
كــه بــا بــه اشــتراك گذاشــتن احساســات و عواطــف شــان
بــا دوســتان و اطرافيــان شــان روزگار مى گذراننــد ،دلتنگــى را
تــاب مــى آورند،گاهــى ماههــا رنــگ اتــاق خــواب ســال هــاى
كودكــى و نوجوانــى شــان را نمــى بيننــد ،ســاعت هاى ســخت
را مــى گذراننــد امــا همــه را تحمــل و تجربــه مــى كننــد بــا
ايــن اميــد كــه آینــده درخشــانى از آن تــک تک شــان باشــد.

