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روح اله اسالمی:نباید به اسم دموکراسی، 
 منابع قدرت جامعه را از بین ببریم 

صفحه 5

از تعامل تا تغافل
صفحه 3

»هرگــز اجــازه نمی دهــم مدرســه رفتــن، جلــوی آمــوزش دیدنــم 
ــخ  ــن نویســندگان تاری ــی از بزرگتری ــخن یک ــن س ــرد«. ای را بگی
بریتانیــا، یعنــی مــارک توایــن اســت. ایــن جملــه ی طنــز آمیــز 
ــرن 19 میــادی را  ــه نیکــی وضعیــت آمــوزش مــدارس در ق ب
بیــان می کنــد کــه البتــه بــا کمــی تغییــرات زمانــی و تکنولوژیکــی 
ــاس  ــه احس ــن جمل ــا ای ــز ب ــران نی ــوان در ای ــادگی می ت ــه س ب
همدلــی کــرد. از سیســتم آموزشــی رفتارگــرا و بازنگــری نشــده، 
تــا وضعیــت رفاهــی و مالــی معلمــان و دانش آمــوزان، از وضعیــت 
ــا مســائل تمــام نشــدنی اشــتغال  ــات رفاهــی دانشــگاه ها ت امکان
دانشــجویان، همــه و همــه بیانگــر اوضــاع نابســامان آمــوزش در 
کشــور ایــران اســت. شــرایطی کــه بــه علــت بحران هــای متعــدد 
سیاســی، اقتصــادی و طبیعــی در ســالهای اخیــر، بیــش از پیــش 
نادیــده گرفتــه می شــود. در نوشــتار فعلــی ســعی داریــم بــه وجــوه 

مختلــف مشــکات آمــوزش در ایــران بپردازیــم.
ــا تخصیــص 56 هــزار میلیــارد  ــران ب در حــال حاضــر کشــور ای
تومــان، بیشــترین رشــد بودجــه بخــش دولتی خــود را بــه آموزش 
و پــرورش اختصــاص داده و از طــرف دیگــر بــا تخصیــص حــدود 
17 هزارمیلیــارد تومان بــه وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری،بخش 
زیــادی از هزینه کــرد دولــت را هزینه هــای آمــوزش رایــگان بــه 
خــود اختصــاص می دهنــد. امــا ایــن رقم هــای ســنگین در کــدام 
ــت  ــود کیفی ــاهد بهب ــا ش ــا م ــود؟ و آی ــه می ش ــا هزین بخش ه
آمــوزش در ایــران بــه ســبب رشــد هرســاله ایــن ارقــام هســتیم؟

بــه طــور قطــع می توانیــم بــه ســواالت فــوق پاســخ »نــه« بدهیــم. 
ــان از  ــارد توم ــدود 40 هزارمیلی ــه 98، ح ــه بودج ــق الیح طب
بودجــه تخصیصــی آمــوزش و پــرورش کشــور بــه حقــوق و مزایــا 
اختصــاص داده شــده اســت. هــر ســاله نیــز ســهم قابــل توجهــی 
از ورودی دانشــگاه های کشــور را دانشــگاه های فرهنگیــان تشــکیل 
ــان از دوران دانشــجویی،  ــد. دانشــجویان دانشــگاه فرهنگی می دهن
ــه  ــد ک ــرورش اســتفاده می کنن ــوزش و پ ــای آم ــوق و مزای از حق
نتیجــه این سیســتم آمــوزش فرهنگیــان واضحــاً در برابر چشــمان 
تمــام ایرانیــان نمایــان اســت. دانشــجویی کــه از ابتــدا نســبت بــه 
جایــگاه و وضعیــت آینــده خــود اطمینــان داشــته باشــد، هیچــگاه 
ــه  ــود. آنچ ــود نمی ش ــی خ ــات توانای ــرای اثب ــت ب ــر رقاب درگی
بــرای چنیــن دانشــجویانی مهــم بــه نظــر می رســد، چیــزی جــز 
مــدرک پایانــی دوره آمــوزش نیســت. ایــن سیســتم تربیــت معلم 
بــه طــور قطــع ناکارآیــی خــود را خیلــی زود در کیفیــت آمــوزش 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــف نشــان می ده ــع مختل ــوزان مقاط دانش آم
اســت کــه حتــی در ارگان هایــی ماننــد ارتــش، ســپاه و وزارت نفت 
ایــن مســئله سالهاســت کــه کنــار گذاشــته شــده اســت. در چنین 
ســازمان هایی، اســتخدام از بیــن افــراد برتــر هــر ورودی دانشــگاه و 

در پایــان ســالیان تحصیــل اتفــاق می افتــد.
ــی  ــی، عــدم شــفافیت مال ــازل ناکارآی ــن پ در طــرف دیگــر از ای
ــفافیت  ــدم ش ــرار دارد. ع ــران ق ــوزش در ای ــتم های آم در سیس
ــودن  ــخص نب ــران و مش ــی در ای ــف دولت ــای مختل در ارگان ه
قراردادهــای ایــن ارگان هــا، فضایــی بــرای مطالبه گــری مســتند و 
علمــی باقــی نمی گــذارد. چنیــن وضعیتــی آبســتن وقــوع هرگونــه 
ــی و اداری اســت. شــاهد مثــال ایــن ادعــا  اختــاس و فســاد مال
ــر  ــگاه های سراس ــی در دانش ــات رفاه ــامان خدم ــت نابس وضعی
کشــور اســت کــه خــود منجــر بــه اعتراضــات متعــدد و هزینه بــر 
دانشــجویان از طریــق شــورای صنفــی می شــود. چنیــن شــرایطی، 
بــا توجــه بــه شــک و تردیــدی کــه در ذهن مشــتریان آمــوزش-

یعنــی دانشــجویان- باقــی می گــذارد، در نهایــت منجر به شــدیدتر 
شــدن اعتراضــات و خــارج شــدن دانشــگاه از ایــده ی اصلــی خــود 

می شــود.
از ســویی دولــت در ســاختار آموزشــی ایــران، به عنــوان انحصارگر 
اصلــی حضــور دارد و امکانــات آموزشــی را بــه رایــگان در اختیــار 
ــه  ــطه بودج ــه واس ــه ب ــن انحصــار ک ــد و ای ــرار می ده ــردم ق م
ــه ورود  ــکان هرگون ــود، ام ــن می ش ــت ممک ــرای دول ــی ب دولت
ــوص در  ــه خص ــران را-ب ــوزش در ای ــه آم ــی ب ــش خصوص بخ
ــای  ــن هزینه ه ــرد. تامی ــن می ب ــی- از بی ــوزش عال ــه آم زمین
ــد  ــاق می افت ــت اتف ــوزش توســط بودجــه دول ــگان شــدن آم رای
ــگان  ــر هم ــز ب ــران نی ــی در ای ــه دولت ــن بودج ــت تامی و وضعی
آشــکار اســت. ســهم قابــل توجهــی از بودجــه دولتــی در ایــران 
را، درآمدهــای نفتــی دولــت تشــکیل می دهــد. ایــن جــدا بــودن 
ــه  ــه ب ــت ن ــه دول ــود ک ــث می ش ــردم باع ــت از م ــد دول درآم
ــه  ــی خــود ســوق داده شــود و ن ســمت تصحیــح سیســتم مالیات

علی عبادتیان
کارشناسی اقتصاد 94

مصائب آموزش

سودای سواد
نگاهی به مسئله آموزش در ایران

ادامه در صفحه 4

نݡگاه ویژه:



الریجانی: قبول خواسته های آمریکا شرفی برای ملت ایران باقی نمی گذارد

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: آمریــکا بــا زیرپــا گذاشــتن توافــق هســته ای بــرای رســیدن بــه توافــق مجــدد بــا ایــران 12 
شــرط تعییــن کــرده اســت کــه قبــول ایــن 12 شــرط، شــرفی بــرای ملــت ایــران باقــی نمی گــذارد.

علــی الریجانــی روز پنجشــنبه در مراســم گرامیداشــت روز معلــم در شهرســتان تربــت حیدریــه افــزود: از مــا نخواهید به خواســته های 
آمریــکا تــن دهیــم چــون ایــن 12 مــورد، ملــت ایــران را بــه ذلــت می کشــد پــس بایــد مقاومــت کــرد. وی اضافــه کــرد: ســردمداران 
ناالیــق آمریــکا بــا اســتقامت مجبــور بــه تمکیــن می شــوند امــا اگــر صبــر نداشــته باشــیم جلوتــر می آینــد و کاری کــه بــا عربســتان 

کردنــد را بــا مــا هــم خواهنــد کــرد.
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همکاری در سایه » ژئوپلیتیک«
کستان( )تحلیلی بر روابط امنیتی ایران و پا

ایران و انتخابات ریاست جمهوری 2020؛ استراتژی صبر

ایــن کشــور در مــرز مشــترک  خــود بــا افغانســتان دچــار تنش 
اســت و از ایــن رو مرزهــای شــمالی و شــرقی ایــن کشــور نقــاط 
اتــکای مناســبی بــرای آن بــه شــمار نمی آینــد. در مقابــل ایــران 
نیــز بــه دلیــل اختافــات مــرزی کــه بــا عــراق داشــته در اغلب 
مواقــع از ســوی مــرز غربــی احســاس تهدیــد کــرده و حتــی در 
معــرض جنــگ قــرار گرفتــه اســت، در همــان زمــان مرزهــای 
شــرقی ایــران موقعیــت نســبتاً خــوب و آرامی داشــته اســت. این 
تفــاوت حوزه هــای تهدیــد امنیتــی دو کشــور باعــث شــده اســت 
کــه تهــران و اســام آباد در مقاطــع گوناگــون به طــور ضمنــی و 
آشــکار بــا یکدیگــر احســاس همــدردی کننــد و مرزهــای امــن 

اســتراتژیک خــود را بــر هــم منطبــق بدانند.
ــود  ــط دو کشــور وج ــر در رواب ــی مؤث ــل جغرافیای ــر عوام  دیگ
گسســت فضایــی در مرزهــا و در فاصلــه ســرزمین های دو 
کشــور اســت. وجــود بیابان هــای گســترده و خالــی از جمعیــت، 
تراکــم جمعیــت پاییــن در مناطــق مــرزی، گسســت قطب هــای 
مهــم سیاســی و اقتصــادی دو کشــور در منطقــه مــرزی و کمبود 
تعامــات در ایــن مرزهــا باعــث کاهــش پیونــد بخــش اعظــم 
جمعیــت دو کشــور و درنتیجــه مانع برخــورد بین دو ملت شــده 
اســت. بنابرایــن، عــدم وجــود محورهــای ژئوپلیتیــک و مرزهــای 
طبیعــی مــورد تعــارض بیــن دو  کشــور و در مقابــل همپوشــانی 
ژئوپلیتیکــی دو کشــور بــه لحــاظ تداخــل منابــع انســانی و قومی 
و اقتصــادی نیــز یکــی از موانــع بــروز تنــش در بیــن دو کشــور 

بــوده اســت. 
ــی  ــط امنیت ــه در رواب ــری ک ــی دیگ ــل ژئوپلیتیک ــه عوام ازجمل
ایــران و پاکســتان مؤثــر اســت می تــوان بــه بحــث نیــاز امنیتــی 
دو کشــور بــه یکدیگــر به عنــوان حاشــیه های امنیتــی یکدیگــر 
اشــاره کــرد. ایــن امــر به ویــژه دربــاره پاکســتان کــه در معــرض 
ــد.  ــدان می یاب ــت دوچن ــرار دارد، اهمی ــد ق ــداوم هن ــد م تهدی
پاکســتان کــه همــواره به دنبــال دســت یابی به عمق اســتراتژیک 
در افغانســتان بــوده و در ایــن زمینــه بــا ایــران هم رقابت داشــته 
اســت، عمــاً از چنیــن عمقــی بی بهــره مانــده اســت. لــذا به ناچار 
ســعی می کنــد در میان همســایگان مســتقیم و غیرمســتقیم خود 
در غــرب از جملــه ایــران و کشــورهای خاورمیانــه بــه متحدانــی 
دســت یابــد کــه بتوانــد بــا حمایــت از پاکســتان در مقابــل هنــد 
تــوازن اســتراتژیک برقــرار کنــد. به همین دلیــل پاکســتان رابطه 
دوســتانه و صمیمــی را بــا ایــران یکــی از مؤلفه هــای مهــم حفــظ 
ــا  ــداری دوســتی ب ــد. پای ــه و کشــور خــود می دان امنیــت منطق
ــن  ــد و ای ــن می کن ــتان را تضمی ــای پاکس ــت مرزه ــران امنی ای
کشــور بــا خیالــی آســوده بــه خصومت بــا هنــد، دشــمن دیرینه 

از ســویی بایــدن، نماینــده نحلــه لیبــرال دموکراســی اســت کــه 
ــرات بنیان گــزاران آمریــکا دارد امــا پــس از  ریشــه در تفک
انتخابــات پیشــین ریاســت جمهــوری مــورد هجــوم واقــع شــده 
اســت و از ســوی دیگــر، ســندرز نمــاد جریــان جدیــدی اســت 
کــه در واکنــش بــه برگزیده شــدن ترامــپ و گســترش اندیشــه 
اقتدارگرایانــه در حــال شــکل گیری اســت. در حقیقــت، ســندرز 
و ترامــپ دو ســوی شــکاف تاریخــی جدیــدی اســت کــه حــول 
اندیشــه های پســامادی گرایانه تکویــن یافتــه و  آنان بیشــتر حول 
موضوعــات اقتدارگرایی، برابری جنســیتی و محیط زیســت در دو 

ــد.  ــه جهت گیــری می پردازن جبهــه موافــق و مخالــف ب
بــا توجــه بــه خاســتگاه متفــاوت دو کاندیدا برشــمرده، الجــرم در 
نحــوه تعامــل آنــان بــا مســئله ایــران برجــام تفاوت هایــی وجــود 
خواهــد داشــت. هــر چنــد کــه رویکــرد بایــدن و برنــی ســندرز 
ــت  ــواره حمای ــرات هم ــاخص دموک ــای ش ــوان چهره ه ــه عن ب
ــه طبــع  ــد امــا ب ــرار داده بودن از برجــام را نصب العیــن خــود ق
پــس از رســیدن بــه قــدرت، ایــن رویکــرد حمایتی تحت الشــعاع 
مناســبات حاکــم بــر کاخ ســفید و همچنیــن رویکردهــای فردی 
ــه طــور خــاص، جــو بایــدن در حــوزه  قــرار خواهــد گرفــت. ب
روابــط خارجــی معتقــد اســت کــه از طریــق ارتباطــات دوســتانه 
ــرد. از  ــل ک ــل و فص ــی را ح ــائل بین الملل ــوان مس ــر می ت بهت
ســویی، جــو بایــدن بــا بنیامیــن نتانیاهــو دارای ارتباطــات فــردی 
قــوی اســت و ایــن موضــوع حیــن مذاکــرات منتهــی بــه برجــام 
موجبــات ســرد شــدن روابــط بیــن او و اوبامــا را فراهــم ســاخت. 
بنابرایــن قابــل انتظــار اســت کــه در صورت بــه قدرت رســیدن 
بایدن، بایســتی موازنــه ای میان منافع اســرائیل و ایــران در منطقه 
صــورت بگیــرد و متناســب بــا افزایــش حجــم درگیری هــا میان 
ایــران و اســرائیل نســبت بــه دوران ریاســت جمهــوری اوبامــا، 
چنــدان منافــع ایــران از برجــاِم احیا شــده مطابق گذشــته نخواهد 

دلیــل تصــور عــام حــول بررســی روابــط ایــران و پاکســتان بــر 
محــور تنــش، تهدیــد، ناامنــی و نظایــر آن اســت. بــا ایــن  وجــود، 
ــک شــیعه - ســنی، پاکســتان و  ــود ایدئولوژی در فضــای غبارآل
ایــران ظرفیــت تــام همــکاری را داشــته و دارنــد، طــی ایــن ســه 
دهــه حاکمیــت رابطــه ایــران و پاکســتان به جــای سوارشــدن بــر 
اقتصــاد، فرهنــگ و روابــط متقابل همگــرا، بر طیفــی از نامایمات 
و تعصبــات خشــک مذهبــی از جانــب گروه هــای تنــدرو  ســوار 
ــیاری از مشــکات  ــه بس ــه داشــت ک ــد توج ــوده اســت. بای ب
درونــی و بیرونــی پاکســتان عمده تریــن ریشــه در تاریخ اســتعمار 
ایــن کشــور دارد، به گونــه ای کــه مشــکات درونــی فــراوان ایــن 
کشــور) از کودتــای ژنرال هــا گرفتــه تــا نفــوذ و دخالــت دامنه دار 
ــرن،  ــن نیم ق ــی همی ــور( ط ــن کش ــامی در ای ــای اس گروه ه
ــکات  ــل مش ــرای ح ــتان ب ــه پاکس ــی ب ــال کاف ــچ گاه مج هی
)بیرونــی( خــود  بــا همســایگان را نــداد. از ایــن لحــاظ موقعیــت 
سیاســی پاکســتان بــا منابــع هویتــی چالش زایــی نظیــر: قومیت 
و نــژاد، مذهــب ایدئولــوژی گره خــورده اســت کــه  کارکردهــای 

ــه خشــونت می شــود.  ــع در دســت آخر منجــر ب ــن مناب ای
بنابرایــن فــارغ از همــه تهدیداتــی کــه تــا حــاال از جانــب برخــی 
از گروه هــای افراطــی در پاکســتان )ســپاه صحابــه، لشــکر 
جنگجویــی، طالبــان و...( متوجــه ایران شــده، پاکســتان تهدیدی با 
چنیــن ســطحی از بزرگنمایــی بــرای ایــران به حســاب نمی آیــد؛ 
کما اینکــه در پــی هــر حادثــه ناگــواری مســئولین پاکســتانی بــا 
رعایــت عــرف دیپلماتیــک و پایبندی بــه اصول همســایگی برای 
زدودن و رفــع ســوء تفاهم هایی بــه وجــود آمــده بافاصلــه راهــی 
ایــران شــدند. پاکســتان بیــش از هــر کشــور دیگــر همســایه ای 
قــادر بــه برقــراری روابــط )حتــی در ســطح راهبــردی، امنیتــی 
و دفاعــی( بــا جمهــوری اســامی ایــران اســت. در میــان بیشــتر 
کشــورها، ملــت پاکســتان بیشــترین آراء مثبــت را نســبت بــه 
ســایر کشــورها در رابطــه بــا ایــران دارنــد- ایــن مهــم در مــورد 
دولــت پاکســتان هــم چنــدان دور از ذهــن نیســت، به طوری کــه 
ــی  در حــد ممکــن دولــت پاکســتان در هیــچ طــرح ضــد ایران
ــه ای و ..(  ــا، مســائل هســته ای، مســائل منطق )مســئله تحریم ه
برخــاف بســیاری از دوســتان ایــران شــرکت نمی کنــد و همواره 

ایــران را همســایه مطمئــن خــود می دانــد.
 پیشــینه فرهنگــی و درهم تنیدگی هــای تاریخــی مردمــان ایــران 
ــی دو  ــای امنیت ــا، نیازه ــت ژئوپلیتیــک آن ه و پاکســتان، موقعی
طــرف، بحران هــای اقتصــادی، دخالــت قدرت هــای منطقــه ای و 
ــد  ــه می توان ــای اســت ک ــه زمینه ه ــه ازجمل ــی و... هم بین الملل

باعــث همــکاری ایــن دو کشــور شــود.

شــش ماه ابتدایــی ســال میــادی بــر محبوبیــت ترامــپ 
افــزوده اســت. اکنــون بنــا بــه نظرســنجی ها، محبوبیــت ترامــپ 
بــه میــزان 55 درصــد رســیده و ایــن رقــم ازابتــدای آغــاز بــه 
کار وی بی ســابقه بــوده اســت. بنابرایــن و بــا دالیــل و مباحــث 
بیشــتری، الجرم شــانس پیــروزی ترامــپ در دور آتــی انتخابات 
قابــل توجــه بــوده و نمی تــوان تمامــی تمرکــز را بــر دســت یابی 
ــه  ــا توجــه ب ــت، ب ــرار داد. در حقیق ــدرت ق ــه ق ــا ب دموکرات ه
حساســیت بــاالی انتخابــات آتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا، 
بایســتی اســتراتژی ایــران بــه نحــوی باشــد کــه در صــورت بــه 
روی کار آمــدن هــر گــروه، توانایــی ارائــه واکنــش درخور داشــته 
باشــد. آنچــه ایــران تــا آبــان 1399 بــدان نیــاز دارد، جلوگیــری 
ــابقه  ــارهای بی س ــبب فش ــه س ــور، ب ــاد کش ــی اقتص از فروپاش
حکومــت ترامــپ در وهلــه اول و ســپس، ســنجیده عمل کــردن 
در منطقــه بــه خصــوص خلیــج فــارس بــرای جلوگیــری از آغاز 
هرگونــه درگیــری اســت. چــرا که اطرافیــان ترامــپ، به خصوص 
جــان بولتــون و مایــک پمپئــو بر خــاف رئیــس جمهــور آمریکا 
ــا  ــا ایــران دارنــد و اکنــون ب از میــل بســیار بــه آغــاز جنــگ ب
توجــه بــه خــروج ژنــرال متیــس از کابینــه ترامــپ، هــر گونــه 
تنــش کوچــک می توانــد بــه عنــوان یــک جرقــه در انبــار بزرگی 
از بــاروت عمــل کند. مســئله صبــر ایــران در مقابل فشــارها و تن 
نــدادن بــه درگیــری نظامــی مســتقیم بــا آمریــکا از آن جهــت 
ــپ،  ــدد ترام ــدن مج ــورت روی کار آم ــی در ص ــه حت دارد ک
احتمــال افزایــش تمایــل آمریــکا بــه مذاکــره بــا ایــران افزایــش 
پیــدا خواهــد کــرد و تحوالتــی مشــابه آنچــه کــه در خصــوص 
کــره شــمالی رخ داده، در ایــران نیــز بــا احتمــال بســیاری تکــرار 
خواهد شــد. چــرا کــه شــخص ترامــپ بــر خــاف اطرافیــان و 
کابینــه خویــش، تمایــل کمتــری بــه درگیــری و میــل بیشــتر به 

ــای دیپلماتیــک دارد. ــره و نمایش ه مذاک
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کاربــرد ژئوپلیتیــک و ارتبــاط آن بــا امنیــت، در ادبیــات سیاســی 
و امنیتــی و تحلیــل معــادالت قــدرت، یکــی از عوامــل اساســی 
و مهــم محســوب می شــود؛ زیــرا موضــوع ژئوپلیتیــک بــا ســه 
عامــل جغرافیــا، قدرت و سیاســت، ســروکار دارد. عامــل جغرافیا 
ــم  ــر مه ــک عنص ــوان ی ــان به عن ــواری همچن ــژه هم ج به وی
ــر  ــدون در نظ ــد و ب ــی می کن ــورها نقش آفرین ــط کش در رواب
گرفتــن روابــط کشــورها بــا همســایگان، بــرآورد امنیــت و منافع 
ملــی آن هــا امــری غیرممکــن اســت. به طــور حتــم کشــورهایی 
ــه نحــوی  ــد ب کــه در موقعیــت جغرافیایــی واحــدی قــرار دارن
اجتناب ناپذیــری بــر یکدیگر اثرگــذار بوده و همچنین کشــورهایی 
ــتند،  ــترک هس ــی مش ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــه دارای پیونده ک
ــل  ــا را در تعام ــتند-که آن ه ــترکی هس ــای مش دارای عایق ه
نزدیــک بــا یکدیگــر قــرار می دهــد.  شــناخت میــزان توانایــی و 
آســیب پذیری کشــورها، تابــع شــرایط جغرافیایــی و ژئوپلیتیکــی 
ــا برخــورداری  ــران ب هــر کشــور اســت،. جمهــوری اســامی ای
از 15 همســایه ارضــی و دریایــی، حوضــه بزرگــی از همســایگان 
متفــاوت بــا توانایی هــای مختلــف را در کنــار خــود دارد. روابــط با 
همســایگان، خواســته یا ناخواســته، دوســتانه یا خصمانــه، تأثیرات 
تعیین کننــده ای بــر امنیــت و تمامیــت ارضی هــر کشــوری دارد. 
ــران کشــور پاکســتان اســت.  ــن همســایگان ای یکــی از مهم تری
روابــط ایــران بــا پاکســتان، به عنــوان کشــور همســایه، بــا توجــه 
بــه قرابــت جغرافیایی و داشــتن نقــاط مشــترک فــراوان می تواند 
در یــک فضــای ویــژه و مجــزا مــورد تحلیــل قــرار گیــرد. ایــن 
کشــور بــا داشــتن مرزهــای مشــترک و طوالنــی )987 کیلومتر( 
و روابــط راهبــردی در زمینه هــای گوناگــون یکــی از کشــورهای 
مهــم بــرای جمهــوری اســامی ایــران محســوب می شــود. روابط 
ایــران و پاکســتان ســابقه ای طوالنــی دارد. ایــن روابــط برخاســته 
از دیدگاه هــا و میــراث مشــترک فرهنگــی و سیاســی دو کشــور 
اســت؛ میــراث مشــترکی کــه  طیف وســیعی از مســائل فرهنگی 
زبانــی و مذهبــی را در بــر می گیــرد و تاریخچــه ای طوالنــی دارد. 
ــک از  ــل ژئوپلیتی ــتان عام ــران و پاکس ــط ای ــن، در رواب بنابرای
ویژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت کــه مانــع بــروز تنــش و 
اختاف بین دو کشــور شــده اســت. یکــی از ایــن ویژگی های مهم 
حوزه هــای متفــاوت تهدیــد امنیتــی دو کشــور اســت. همان طــور 
کــه می دانیــم پاکســتان از هنگام اســتقال تاکنــون بارها از ســوی 
همســایه شــرقی اش مــورد تهدیــد واقــع شــده اســت. همچنیــن 

پــس از 17 اردیبهشــت 97 و خــروج یک جانبــه ایــاالت متحده از 
برجــام و اعمــال تحریم هــای شــدید علیــه ایــران، اعضــای حزب 
دموکــرات آمریــکا بــه عنــوان مجریــان اصلــی انعقــاد برجــام، به 
نحــوی مســتقیم و غیر مســتقیم ایــران را بــه پای بندی بــه برجام 
تشــویق کــرده و بازگشــت آمریــکا بــه برجــام در صــورت کنــار 
رفتــن ترامــپ از قــدرت را وعــده می دادنــد. خــواه ایــن وعــده در 
قالــب مذاکــره پنهانــی جــان کــری با وزیــر امــور خارجه باشــد و 
خــواه در هیئــت مصوبــه 26 بهمن مــاه کمیتــه ملــی دموکرات ها 
کــه در آن بــر بازگشــت آمریــکا بــه برجــام تاکید شــده اســت. 

وانگهــی متناســب بــا رویکرد اتخــاذی اخیــر نهاد مرکــزی حزب 
دموکرات هــا، قریــب بــه اتفــاق کاندیدا هــای انتخابــات ریاســت 
جمهــوری حــزب دموکــرات با گــردن نهــادن به تصمیــم کمیته 
مرکــزی، بــه نوعــی بازگشــت بــه برجــام را جــز وعده هــای خود 
در حــوزه سیاســت خارجــی اعــام کرده انــد. امــا ایــن رویکــرد 
بــرای ایــران بــه عنــوان طــرف دیگــر برجــام، چــه پیامدهایی به 
بــار خواهــد آورد و مســئله مهم تــر آنکــه اســتراتژی ایــران تــا 

آبان مــاه 1399 و زمــان برگــزاری انتخابــات چــه بایــد باشــد؟
تــا کنون بیــش از 10 چهره سرشــناس به طور رســمی وارد کارزار 
انتخاباتــی شــده اندکه بایســتی بــا شــرکت در رقابــت مقدماتــی 
حــزب، کاندیــدای واحــد حــزب مشــخص شــود. بــا نگاهــی بــه 
اســامی ایــن افــراد، شــخصیت هایی نظیــر برنــی ســندرز، ســناتور 
مســتقل از ایالــت ورمونــت و همچنیــن جو بایــدن، معــاون باراک 
ــرای اجمــاع و معرفــی  اوبامــا در دور دوم از شــانس بیشــتری ب
بــه عنــوان کاندیــدای اصلــی برخوردار نــد. دو چهــره ای کــه در 
حقیقــت نمــاد دو جریــان حاکــم بــر حــزب دموکــرات هســتند. 

ــتان  ــوذ در افغانس ــرای نف ــی ب ــر فرصت ــه داده و از ه ــود ادام خ
ــد.  ــتفاده می کن اس

 از طــرف دیگــر، فضــای ژئوپلیتیــک ایــران فضــای امنیتی شــده 
اســت. دغدغه هــا و منافــع راهبــردی ایــران در بخــش شــرقی بر 
برقــراری اولویــت امنیــت و ثبــات و صیانــت از مرزهــا، حضــور 
فزاینــده نظامــی و مداخله جویــی قدرت هــای فرا منطقــه ای 
به ویــژه رویکــرد هژمونیــک ایاالت متحــده و متحدیــن غربــی و 
ناتو، اشــاعه تروریســم، افراط گرایی دینی ، مســابقه تســلیحاتی در 
منطقــه، دولت هــای ضعیــف، تحریم هــای اقتصــادی و... ازجملــه 
چالش هــای امنیتــی اصلــی در محیــط پیرامونــی ایــران به شــمار 
می رونــد کــه با یکدیگــر ارتباطــی چندوجهــی و تنگاتنــگ دارند. 
لــذا جمهــوری اســامی ایــران بــرای اینکــه بتوانــد بــر چالش هــا 
ــای  ــا و رقابت ه ــد و چالش ه ــه یاب ــی غلب ــای پیرامون و تنگناه
ــه  ــد، در وهل ــل کن ــکاری تبدی ــه هم ــک را ب ناســازگار ژئوپولتی
نخســت نیازمنــد مطالعــه دقیق ژئوپلیتیــک کشــورهای منطقه و 
شــناخت آن هاســت تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــا ایجــاد روابــط 
همکاری جویانــه بــا کشــورهای هم جــوار خــود امنیــت ملــی خود 
را تأمیــن کنــد. درمجمــوع می تــوان بیــان داشــت کــه محیــط 
ــد در  ــده از آن می توان ــی و هم جــواری ســرزمینی برآم جغرافیای
ــده دو  ــی پیونددهن ــوان عامــل اصل بحــث ژئواســتراتژیک به عن
کشــور و نزدیــک کــردن اســتراتژی های آن هــا بــه هــم باشــد. 
ــه  ــردن ب ــا پی ب ــا ب ــه دولت ه ــود ک ــث می ش ــل باع ــن عام ای
منافــع مشــترک، رفتــار سیاســی و تصمیمــات داخلی و سیاســت 

خارجــی خــود را هماهنــگ بــا آن اجــرا کننــد.
بــا توجه بــه ایــن مســائل و ریشــه های ژئوکالچری که دو کشــور 
دارنــد، امــروزه واقعیــت امــر چیــز دیگــری اســت؛ واقعیــت امــر 
گویــای ایــن اســت کــه نــگاه داخلــی و بیرونــی بــه روابــط ایــران 
و پاکســتان همــواره تــوأم بــا شــک و تردیــد بــوده اســت؛ ایــن 
مســئله ناشــی از نقــش مؤلفه هــای واگــرا و مرکزگریــزی اســت 
کــه به طبــع مســائلی عدیــده و بعضــاً ایدئولوژیــک )به تبــع آن؛ 
ــزی، تروریســم، تنش هــای مــرزی،  ــی، قوم گری منازعــات مذهب
مســائل افغانســتان و...( اســت کــه همــواره روابــط تنش زایــی را از 
حیــث گروه هــای تروریســتی و اســام رادیکالــی تجربــه کردنــد. 
به طــور آشــکارا جلــوه چنیــن منازعاتــی هم زمــان بــا دو رخــداد 
ــرال  ــه حکومــت رســیدن ژن ــی ب ــه اول ــاد، ک ــاق افت مشــابه اتف
ــاب  ــروزی انق ــی پی ــتان و دوم ــق )1971م( در پاکس ضیاءالح
ــران و  ــتی ای ــای دوس ــخ مرزه ــود. از آن تاری ــران ب )1984م( ای
پاکســتان، تبدیــل بــه مرزهــای پرورش دهنــده تروریســت های 
جیــش العــدل، جنــداهلل، ســپاه صحابــه و ... شــده اســت. به همین 

ــا در نظــر گرفتــن پیــروزی برنــی ســندرز در  ــود. از ســویی ب ب
انتخابــات نوامبــر 2020، متناســب با تفــاوت قابل توجــه الگوهای 
سیاســی وی در حــوزه روابــط بین الملــل بــا مشــی کلــی حاکــم 
آمریــکا و همچنیــن اروپــا، احتمــال ایجــاد اصطکاک هایــی هم در 
داخــل و هــم خــارج آمریــکا بــه خصــوص بــا اســرائیل وجــود 
ــا زمــان اعــام دقیــق برنامه هــا و  خواهــد داشــت هــر چنــد ت

رویکردهــای خارجــی وی زمــان بســیاری باقــی مانــده اســت.
وانگهــی بــا توجــه بــه تفــاوت رویکــردی دو کاندیــدای احتمالــی 
ــارغ از  حــزب دموکــرات در قبــال مســائل بین الملــل، آنچــه ف
تصمیم گیــری  کمیتــه مرکــزی بــرای انتخــاب کدامیــن جریــان 
فعلــی حــزب بــرای مبــارزه بــا ترامــپ، آنچــه بــه عنــوان فصــل 
مشــترک سیاســت رئیــس جمهــور دموکــرات احتمالی بایســتی 
ــرط  ــا پیش ش ــام ب ــه برج ــت ب ــرد، بازگش ــرار گی ــر ق ــد نظ م
مذاکــره بر ســر ســایر باقی منازعــات میان ایــران و آمریکاســت. 
مســئله ای کــه در دوران اوبامــا بــا آغــاز مذاکــره بر ســر مســائل 
مرتبــط بــا تکنولوژی هــای هســته ای، بــه عنــوان یــک معضــل با 
ــار  ــد و انتظ ــاز ش ــمول تر، آغ ــر و جهان ش ــر کوتاه مدت ت خط
آمریــکا و حکومــت اوبامــا بــر آن بــود که با انعقــاد توافــق برجام، 
فتح البابــی بــرای مذاکــره در خصــوص ســایر مســائل حیاتی تــر 
بــرای آمریــکا باشــد. از ســویی، یکــی از عوامــل اصلی شــکنندگی 
برجــام و خــروج ترامــپ از آن بــه ســبب جزئــی بــودن توافــق 
برجــام بــوده و رویکــرد آتــی ایــران در مذاکــره بــا اروپــا و آمریکا 
بایســتی بــر دســتیابی بــه یــک توافــق گســترده تر متکــی باشــد. 
امــا تمامــی ایــن تفاصیــل در صورتــی محلــی از اعــراب خواهــد 
داشــت کــه در انتخابــات آتــی، ترامــپ ناتــوان از کســب پیروزی 
باشــد و رقابــت را بــه حــزب رقیــب واگــذار کنــد؛ مســئله ای که 
متناســب بــا گــزارش اخیــر بــازرس رابــرت مولــر و همچنیــن 
ــال در  ــس از 4 س ــدی پ ــادی 3/2 درص ــد اقتص ــب رش کس

ݩݐـامــــــــــه ݧ رںݧ ݓ ٮݫ ݨݐ ݧ حݧ



دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از این پس می توانند از خدمات دانشگاه استفاده کنند

معــاون آموزشــی دانشــگاه فردوســی مشــهد گفــت: از امــروز بــه بعــد تمــام فارغ التحصیــان دانشــگاه فردوســی مشــهد طــی ایــن 70 ســال 
می تواننــد از خدمــات دانشــگاه اســتفاده کننــد. دکتــر رضــا پیشــقدم اظهــار کــرد: یکــی از مشــکات مــا ایــن بــود کــه دانشــجویان پــس از 
فارغ التحصیلــی هیــچ ارتباطــی بــا دانشــگاه نداشــتند و گایــه می کردنــد کــه پــس از فارغ التحصیلــی حتــی آنهــا را بــه دانشــگاه راه هــم 

نمی دهنــد. ایــن موضــوع مــا را بــر آن داشــت کــه کارت دانش آموختگــی تدویــن کنیــم.
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از تعامل تا تغافل
در باب میراث شورای صنفی دوم

شورای صنفی دوم از نگاه فعالین دانشجویی

ــده  ــان ســخن می ران ــری توأم ــل و مطالبه گ ــه از تعام ــی ک جای
و مشــکات را بــا پیگیــری قابــل حــل می دانســت؛ تعاملــی کــه 
ــده  ــری دانشــجویان می دی ــود را در مطالبه گ ــدرت خ ریشــه ق
ــاز  ــی آغ ــورای دوم از آنجای ــی ش ــکل اساس ــا مش ــت. ام اس
شــد کــه غــرق در فضــای آرام تعامــل شــدند و ایــن آرامــش 
رفته رفتــه بــر فضــای دانشــجویی نیــز ســیطره یافــت؛ امــا ایــن 
فضــای آرام بــه جــای آنکــه مانــع رفتارهــای احساســی گــردد، 
موجــب فراموشــی مطالبه گــری در دانشــجویان شــده و ســکوت 
عمیــق شــورا و عــدم اطاع رســانی از رونــد مطالبه گــری کان، 
رفته رفتــه مطالبــات انباشته شــده در زمینه هــای متعــدد را بــه 
ســمت کانــال سیاســت خیابانــی و تجمــع کشــاند. بــه خصوص 
کــه در مــورد اردیبهشــت 98 و تجمــع در اعتــراض بــه کاهــش 
ســنوات تحصیلــی، ایــن تحــوالت بــه منصــه ظهــور می رســند. 
هــر چنــد دبیر شــورای صنفــی، مــدام از پیگیــری و تــاش برای 
حــل مشــکل می گفــت امــا نگرانــی دانشــجویان بــا ســخنان این 
ــع نمی شــد. ســرانجام حضــور مســئوالن آموزشــی  چنینــی رف
دانشــگاه، توانســت تجمــع را پایــان بخشــد. وانگهــی ایــن تجمــع 
و حــوادث پــس از آن، ضعــف بــزرگ شــورای صنفــی را هویــدا 
ســاخت. اعضــای مرکــزی شــورای صنفــی دوم پــس از تجمع، به 
ضعــف خــود در اطاع رســانی اقدامــات خــود بــه دانشــجویان 
اذعــان داشــتند امــا ایــن مســئله همچنــان گریبانگیــر شــورای 
صنفــی اســت. بــه طور مثــال، اگــر شــورا در قبال مســائل متعدد 
بــه مســئوالن ذی ربــط معتــرض اســت و یــا گلــه ای نســبت به 
ــت  ــس از گذش ــتی پ ــا بایس ــگاه دارد، آی ــران دانش ــار مدی رفت
ــدرت  ــتوانه و ق ــد؟ پش ــجویان برس ــمع دانش ــه س ــا ب مدت ه
شــورای صنفــی بــه دانشــجویان دانشــگاه اســت. ســکوت فعلــی 
و اطاع رســانی دیرهنــگام تنهــا موجــب کاهــش قــدرت شــورا 
ــان  ــردد. نتیجــه حضــور دانشــجویان و بی ــا می گ در چانه زنی ه

دیگــر، گســترده تر شــدن حضــور ضابطــان امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر در ســطح دانشــگاه و کشیده شــدن پــای آنــان بــه 
محوطــه دانشــکده ها، میــزان برخــورد آنــان با دختــران نوحجاب 
ــه  ــت ک ــده اس ــم آم ــه چش ــا ب ــت. باره ــترش داده اس را گس
رویکردهــای ســلیقه ای و فردمحــور در نحــوه برخــورد بــا بانــوان 
ــوده امــا ســکوت شــورای صنفــی در ایــن  دانشــگاهی حاکــم ب
خصــوص بســیار پر معناســت. آیــا ســکوت شــورای صنفــی در 
برابــر حجــم انبوهــی از مطالبات دانشــجویان، معنایــی جز تغافل 

نســبت بــه دانشــجویان دارد؟ 
ــه  ــدود ب ــا مح ــجویان، تنه ــه دانش ــبت ب ــل نس ــئله تغاف  مس
دانشــگاه فردوســی نمی شــود. در جریــان حــوادث دی مــاه 1396، 
جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه های تهــران دســتگیر شــدند که 
ــی دانشــگاه های  ــاق شــوراهای صنف ــه اتف ــب ب ــی آن، قری در پ
ایــران اعتــراض خــود را نســبت بــه ایــن موضــوع نشــان دادند. 
در ایــن بیــن، شــورای صنفــی دانشــگاه فردوســی بــا اعــام اینکه 
ــودن افــراد دستگیر شــده تردیــد دارد و از اعــام  در دانشــجو ب
نظــر در ایــن بــاره خــودداری کــرده اســت. امــا پرســش اصلــی 
آن اســت کــه بــا وجــود پیگیــری نماینــدگان مجلس و شــخص 
ــدن  ــوم در خصــوص احــکام صــادره و دانشــجو نامی ــر عل وزی
آنــان، شــورای دوم چگونــه در دانشــجو بــودن ایــن افــراد از خود 

تردیــد نشــان داده اســت؟
امــا آنچــه از رویکــرد تعاملــی شــورای صنفــی بــه دســت آمــده، 
هــم ناامیــدی و اســتیصال خــود اعضای شــورای صنفــی را در پی 
داشــته و هــم آن کــه از شــورای صنفــی در میــان دانشــجویان، 
روح َمحــوی بیــش نمانــده اســت. نهــاد شــورای صنفــی، از بــدو 
ــان  ــنایی در می ــل ناآش ــا معض ــال 95 ب ــود در س ــیس خ تاس
دانشــجویان روبــه رو بــود و اکنــون بــا ســکوت مــداوم شــورای 
صنفــی، رفته رفتــه بــا مرگــی زودهنــگام مواجــه خواهــد شــد. 
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دبیــر دومیــن شــورای صنفــی، از بــدو تشــکیل همــواره بــر اصل 
ــر  ــته اســت. از نظ ــد داش ــا مســئوالن دانشــگاه تاکی ــل ب تعام
ــرد  ــه آن ف ــی دوم، دانشــجو ن ــزی شــورای صنف اعضــای مرک
همــواره معتــرض بــه تمامــی امــور دانشــگاه اســت، بلکــه بــرای 
حــل و فصــل معضــات گریبانگیــر خویــش، بســتری آرام برای 
گفت وگــو بــا مســئوالن ذی ربــط را بــر راهبردهــای کلیشــه ای 
و دیرینــه ترجیــح می دهــد. امــا اکنــون کــه پــس از گذشــت 
یــک ســال و نیــم از عمــر شــورای دوم، گویــی اعضــای مرکــزی 
شــورای صنفــی شکســت راهبــرد خویــش را اعــام کرده انــد و 
بــه کالبــد کلیشــه ای دانشــجوی همــواره معتــرض بازگشــته اند. 
ــی، نوعــی تاکتیــک جلــب رأی در  ــر کنون ــارغ از اینکــه تغیی ف
ــر؛  ــا خی دمــادم برگــزاری دوره ســوم شــورای صنفــی اســت ی
ــی،  ــورای صنف ــی ش ــه اعضــای کنون ــال و نیم ــک س ــاش ی ت
مرده ریگــی بــه جــای خواهــد گذاشــت کــه بایســتی در آورده ها 

و اثــرات آن بــه جــد کوشــید.
»صــدف« یــا صدای دانشــجویان فردوســی، فصلنامه انتشــاریافته 
در ســطح دانشــگاه بــا صاحب امتیــازی شــورای صنفــی 
دانشــجویان تــا کنــون در دو شــماره منتشــر شــده اســت. فــارغ 
ــیر  ــدوی، س ــگاری ب از دوره انتشــار نامنظــم و ســبک روزنامه ن
تغییــرات شــماره اول تــا شــماره دوم بســیار جالــب توجه اســت. 
آنچــه کــه بــه عنــوان آخریــن نقطه نظــرات شــورای صنفــی بــه 
دســت دانشــجویان رســیده اســت، اوج اســتیصالی اســت کــه در 
میــان یکایــک کلمــات بــه چشــم می خــورد. صــدف از تخریــب 
و هجــوم بــه هیــچ نهــادی در دانشــگاه فروگــذار نکــرده اســت. 
فغانــی کــه امــروز صــدف دربســته اســت، درســت نقطــه مقابل 
ــود.  ــرده ب ــان ک ــود بی ــماره اول خ ــه در ش ــت ک ــخنانی اس س

اعتــراض خــود نســبت بــه کاهــش ســنوات، بــا وعــده رســمی 
رایــگان شــدن تــرم 9 بــرای ورودی هــای 93 بــه همــراه بــود و 
خــود مهم تریــن شــاهد بــر آن اســت کــه بــا همراه ســازی بــه 
موقــع دانشــجویان، می تــوان نتایــج دلخــواه را بــه دســت آورد. 
مشــخص نیســت که تعامل بــدون پشــتوانه دانشــجویی، چگونه 

می توانــد منجــر بــه رفــع مشــکات شــود؟
ــورای  ــط ش ــجویان توس ــه دانش ــبت ب ــل نس ــد دیگرتغاف بع
صنفــی، مرتبــط بــا نادیــده گرفتــن بخــش اعظمــی از مطالبــات 
دانشــجویان اســت. مســئله ای کــه از ابتــدا گریبانگیــر شــورای 
صنفــی بــوده اســت؛ نادیــده گرفتــن تفکیــک جنســیتی 
اتوبوس هــای دانشــگاه اســت. شــورای دوم صنفــی علــت ایــن 
ــه  ــت و هرگون ــا می دانس ــش هزینه ه ــه در کاه ــده را ریش پدی
اعمــال ســلیقه شــخصی را در ایــن زمینــه رد می کــرد. بــا وجــود 
ــح  ــان صری ــوب مســئوالن اســبق دانشــگاه و بی ــه مکت مصاحب
دخالــت ســلیقه در ایــن زمینــه، اما مســئله اصلــی نحوه بــرآورد 
شــورای صنفــی از کمینــه  بــودن هزینــه سیســتم فعلــی اســت. 
دو مولفــه هزینــه حمــل  و نقــل و کمبــود اتوبوس هــا در ســطح 
ــل مشــاهده  ــر قاب ــاد بزرگت ــا ابع ــی ب ــوان مدل ــه عن شــهرها، ب
اســت و روش مــورد پســند شــورا، بــه ســهولت در آن رد شــده 
اســت. از ســوی دیگــر، شــورای صنفــی همــواره مســائلی مرتبط 
بــا دوچرخه ســواری بانــوان و همچنیــن طرح هایــی موســوم بــه 
عفــاف و حجــاب، زمینه اعتــراض دانشــجویان دختر را دانشــگاه 
ــا بیــان اینکــه  را فراهــم ســاخته اســت. امــا شــورای صنفــی ب
ــتر  ــود بس ــل نب ــه دلی ــوان ب ــواری بان ــا دوچرخه س ــت ب ممانع
مناســب در دانشــگاه اســت، بــه دنبــال ســرپوش گذاشــتن بــر 
ایــن مســئله بــوده اســت. در حقیقــت، بیــان نبــود بســتر و فضــا 
ــران  ــا دخت ــگاه را ب ــت دانش ــت حراس ــار نادرس ــد رفت نمی توان
ــوی  ــازد. از س ــرف س ــس، برط ــطح پردی ــواِر در س دوچرخه س

لفنــون را دا

مقدمــه: شــورای صنفــی بــا توجــه بــه ماهیــت وجــودی  خــود، 
نقــش موثــری در مطالبه گــری و پیگیــری مطالبــات دانشــجویان 
ــر  ــن شــورا درجهــت تغیی ــرد ای ــت عملک ــه اهمی دارد. نظــر ب
وضعیــت دانشــجویان بر آن شــدیم تا نظــر فعالین دانشــجویی را 
پیرامــون عملکــرد شــورای صنفــی در دوره  ای کــه گذشــت جویــا 
شــویم. بنا به درخواســت نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه، فعالین 
دانشــجویی ســه مجموعه ی انجمن اسامی دانشــجویان نواندیش، 
بســیج دانشــجویی و انجمن هــای علمی، بــا وقایع اتفاقیــه همکاری 
نمــوده و نظــر خــود را پیرامــون عملکــرد شــورای صنفــی در دوره  
گذشــته  مطــرح کردند. نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه در قبال 
ســندیت اظهــار نظــر ایــن افــراد مســئولیتی نــدارد و صحــت و 

ســقم گفته هــا بــر عهــده خودشــان اســت.

آنهــا بــا عملکــرد شــورای اخیــر بدلیــل تعــدد مــوارد نقــض و 
عــدول آنهــا از حوصلــه  ایــن مقــال خــارج اســت، اساســی ترین 
انتقــاد و نقیصــه ای کــه در بیــن ســایر نقایص همــواره زبانــزد بوده 
اســت، عــدول از نــص صریــح تبصــره  مــاده یــک آیین نامــه  فوق 
بــوده اســت. مســتند بــه ایــن تبصــره، شــوراهای صنفی مجــاز به 
انجــام فعالیــت و موضع گیــری سیاســی و همــکاری، همســویی 
ــارج  ــی و خ ــی داخل ــای سیاس ــکلها و جریان ه ــت از تش و حمای
ــس  ــت، پارادوک ــن صراح ــم ای ــند. علی رغ ــگاه ها نمی باش دانش
ــدم  ــوچ ع ــای پ ــر و فریاده ــورای اخی ــاری ش ــاری و رفت گفت
ــی  ــه ادعای ــتر ب ــجویی بیش ــای دانش ــی گری در جریان ه سیاس
واهــی شــباهت داشــت کــه رهــاوردی جــز تلخندهــای گــذرا 
بــرای قشــر فرهنگــی دانشــگاه بــه همــراه نداشــت. تبعــاً ادعــای 
رفتــار سیاســی شــورا در موضع گیری هــا و نمایندگــی یــک قشــر 
سیاســی دگــم در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق تصمیم گیری هــای 
درون شــورایی و نیــز مســائل عــام دانشــگاه نیازمنــد اقامــه  دلیــل 
اســت لکــن ایــن امــر چنان بــر هر دانشــجوی دانشــگاه فردوســی 

مشــهد مبرهــن شــده کــه آبــی بــودن رنــگ آســمان!
ــه دو  ــجویان ب ــه  دانش ــن دغدغ ــه اصلی تری ــئله ی تغذی در مس
بخــش کیفیــت و کمیت غذا تقســیم می شــود. شــاید تنهــا تغییر 
محسوســی کــه بــه تــاش شــورای صنفــی انجام شــد گذاشــتن 
یــک تــرازو در غذاخوری هــای دانشــگاه بــود کــه در عمــل بدون 
اســتفاده باقــی مانــد. کاهــش ســقف هزینــه  اســتفاده از خدمــات 
آفرینشــگاه غذایی بــرای دانشــجویان خوابگاهــی از 15000 تومان 
بــه 8400 تومــان و حــذف وعــده  ناهــار از ایــن مجموعــه، کاهش 
ســقف اعتبــار خریــد از میوه فروشــی خوابــگاه بــه 5000 تومــان 
ــه در  ــوری ک ــای غذاخ ــت غذاه ــدید کیفی ــش ش در روز، کاه
عمــل بــا هزینــه  گــزاف همراهنــد و نیــز در مــوارد بســیار منجر 
ــه  ــه گــزارش مســمومیت شــده اند و کاهــش کمیــت غــذا ب ب
خصــوص در وعده هــای شــام از جملــه فشــارهایی بــود کــه در 
ــر دانشــجویان اعمــال شــده اســت و شــورای  ــر ب ــای اخی ماه ه
صنفــی بدلیــل فقــد قــدرت الزم و یــا فرورفتگی در خــواب غفلت 

تــوان مقابلــه بــا آن هــا را نداشــته اســت.
بســتن در شــورا بــه روی دانشــجویان بــا ســابقه تر، اعمــال نظــر 
اقلیــت پیــروز در انتخابــات بــه جــای ترجیــح منافــع جمعــی و 
اعمــال مختلفــی کــه از شــورای صنفــی طــی دوره دوم ســر زد و 
نشــان از عــدم شایســتگی آنــان اســت بــا شــعار آنــان مبنــی بر 

اینکــه میخواســتند »صــدای دانشــجو« باشــند، در تناقــض بــود.

ــجویی و  ــوق دانش ــه حق ــت مطالب ــتر جه ــب ترین بس مناس
ــی  ــورای صنف ــجویی، ش ــات دانش ــد مطالب ــری قانونمن پیگی
دانشــجویان اســت. جایــی کــه بــه دور از وابســتگی های 
سیاســی مضــر و بــا هــدف خدمــت بــه قشــر دانشــجو، جمعی 
از دانشــجویان دغدغه منــد دور هــم جمــع می شــوند و بــرای 
حــل مســائل ایــن قشــر در حــوزه دانشــگاه، تــاش می کننــد. 
مســائلی در زمینــه امکانــات رفاهــی همچــون ســلف و تغذیــه، 
ــر  ــگاه نظی ــات دانش ــکده ها، امکان ــات دانش ــا، امکان خوابگاه ه
زمین هــای ورزشــی، فروشــگاه ها و ...، نیــز مشــکاتی در بخــش 
آمــوزش همچــون حــذف و اضافــه دروس، ســنوات، انتخــاب 
واحــد، ارزشــیابی اســاتید وغیــره، همچنیــن مســائل فرهنگــی 
ــن  ــکل ها، قوانی ــای تش ــزاری برنامه ه ــد برگ ــجویی مانن دانش
رفــت و آمــد در دانشــگاه، حمــل و نقــل، اردوهــا و... . الحمــدهلل 
در دانشــگاه فردوســی ایــن نهــاد بــه شــکلی مؤثــر و کارآمــد 
وجــود دارد و ســال بــه ســال بهتــر از قبــل پیــش آمــده اســت. 
امیــد اســت کــه امســال نیــز همچــون قبــل و بلکــه بهتــر از 
گذشــته ایــن شــورا بتوانــد ایجــاد شــود و بــه فعالیت بپــردازد. 
بــر مــا دانشــجویان الزم اســت ضمــن کســب آگاهــی و ســعی 
در انتخــاب افــراد ذی صــاح، بــه تشــکیل شــورایی قدرتمنــد و 
مفیــد کمــک کنیــم و ســپس بــا حمایــت بــه موقــع و صحیــح 
ــورا  ــن ش ــر شــدن ای ــال موجــب کارآمدت ــول س ــود در ط خ
شــویم و بدانیــم کــه شــورای صنفی دانشــجویان، فقــط چند نفر 
نماینــده نیســتند؛ بلکه همه مــا در ضریــب پیداکــردن کارهای 
ایــن شــورا تأثیرگذاریــم. همچنیــن اعضــای شــورا نیــز بایــد 
عنایــت داشــته باشــند کــه نماینــده چندیــن هــزار دانشــجو 
هســتند و حــاال کــه قــدم در میــدان گذاشــته اند، می بایســت 
بــا جــان و دل کار کننــد و حــق مطلــب را ادا نماینــد و مصالــح 
جمــع دانشــجویان را بــر منافــع شــخصی خــود مقــدم بدارنــد.

در ایــن زمینــه عملکــرد شــورای قبــل را در مجمــوع مطلــوب 
ارزیابــی می کنــم و ایــن را حاصــل همــکاری حداکثــری 
ــف  ــایق مختل ــود س ــم وج ــد، علی رغ دانشــجویان دغدغه من
ــه  ــازنده )و ن ــل س ــا و تعام ــان آنه ــی در می ــی اجتماع سیاس
ــم. ــگاه می دان ــئولین دانش ــا مس ــزت ب ــا ع ــکارانه( و ب سازش

فقــدان شــورایی بــدون جهت گیــری عقیدتی سیاســی بــرای 
ــود.  ــاس می ش ــگاه احس ــجویان در دانش ــوق دانش ــری حق پیگی
ــال  ــازمان های فع ــی و س ــای علم ــامی، انجمن ه ــکل های اس تش
در دانشــگاه کــه بــا بدنــه دانشــجویی مشــغول فعالیــت هســتند 
ــری در  ــه مطالبه  گ ــش ب ــع خوی ــن مناف ــا درنظرگرفت ــی ب همگ
ــه  ــاز ب ــن امــر باعــث می شــود کــه نی ــد و ای دانشــگاه می پردازن
شــورایی کــه تمــام دغدغــه اش پیگیــری حقــوق دانشــجو باشــد 
بســیار احســاس شــود. از همیــن روی انجمن اســامی دانشــجویان 
نواندیــش تصمیــم گرفــت با انتشــار بیانیــه ای ضمن دعــوت همه 
دانشــجویان بــه مشــارکت در ســومین دوره انتخابــات شــوراهای 
صنفــی، عــدم ورود خویــش بــه انتخابــات را اعــام نمایــد. عــدم 
سیاســت زدگی و وابســتگی بــه جنــاح و نهــادی خــاص، اســتقال 
شــورا، شــجاعت و مطالبه گــری،  عــدم تصمیم گیری هــای نشــئت 
گرفتــه از ایدئولــوژی خــاص و نــگاه یکســان به مطالبات بــا در نظر 
گرفتــن حقــوق دانشــجویی همگــی ویژگی هایــی اســت کــه باعث 
می شــود شــورای صنفــی پویــا متشــکل از دانشــجویان دغدغه مند 
و کوشــا بوجــود آیــد. متاســفانه دردوره فعلــی و بــا دوبــار تعویــق 
ــن دوره ناکارآمــدی شــورا  ــات و عمــا دو ســاله شــدن ای انتخاب
نمایــان شــد. بی توجهــی معنــادار نســبت بــه مطالبــات قانونــی 
ــواری  ــت دوچرخه س ــون ممنوعی ــواردی همچ ــجویان در م دانش
بانــوان و تفکیــک جنســیتی از جملــه مــوارد عــدم یکســان بــودن 
مطالبــات نزد شــورای صنفی اســت. تفکیــک جنســیتی اتوبوس ها 
در دانشــگاه، مســئله ای اســت هزینــه زا کــه عمــا شــورای صنفی 
آن را نادیــده گرفتــه و بــه جــای رفــع ایــن معضل با تغییر مســیر 
اتوبوس هــا بــدون نظرخواهــی از دانشــجویان بــرای برطرف شــدن 
ــاک  ــئله را پ ــورت مس ــا ص ــا، عم ــر رفت وآمد ه ــکل تاخی مش
کــرده  اســت. ایــن ناتوانــی در پیگیری مطالبات به ســطح دانشــگاه 
منتهــی نمی شــود و در ســطح کشــوری نیــز شــاهد آن بودیــم که 
شــورای صنفــی دانشــگاه فردوســی غالبــا از همراهــی با شــوراهای 
صنفــی دانشــگاه های دیگــر خــودداری کــرده و در اکثــر بیانیه هــا 
ــوده اســت.  ــی ب ــده دانشــگاه فردوســی خال جــای امضــای نماین
امیــد اســت با مشــارکت دانشــجویان، شــوراهایی پیگیــر مطالبات 

دانشــجویی و دغدغه منــد تشــکیل شــود. 

ــگاه های  ــی دانش ــوراهای صنف ــه ی ش ــت آیین نام ــاده نخس م
کشــور مصــوب 1395/2/19 حقــوق صنفی-دانشــجویی را تمییز 
ــالت  ــه و رس ــا وظیف ــه ی آنه ــری و مطالب ــه پیگی ــد ک می ده
شــوراهای صنفــی در تمامــی دانشــگاه های کشــور اســت. 
آیین نامــه  مذکــور در مــاده 2 وظایــف نه گانــه  شــورای مذکــور 
را تصریــح می کنــد. گذشــته از اهــداف انتزاعــی کــه در ایــن ماده 
بــه وفــور یافــت می شــود، برخــی از آنهــا ایجادکننــده  تکالیفــی 

مســتقیم بــرای شــورا هســتند کــه بــه شــرح ذیــل اســت:
بنــد نخســت: بهبــود وضعیــت امور صنفــی رفاهــی دانشــجویان 
و کمــک بــه ایجــاد شــرایط و فضــای مناســب  تر بــرای تحصیــل، 

فعالیت و ســکونت دانشــجویان؛
بنــد پنجــم: تــاش بــرای شناســایی، طــرح و رفع نقائــص صنفی 

دانشــجویان دانشگاه؛
بنــد ششــم: پررنــگ نمــودن نقشــی مشــورتی دانشــجویان در 
ــور  ــا ام ــط ب ــای مرتب ــرای فعالیت ه ــزی و اج ــل برنامه ری مراح

صنفــی دانشــجویی؛
بنــد هفتــم: بهره منــدی دانشــگاه از ظرفیت هــای خــاق 
ــجویان؛ ــات دانش ــه خدم ــود ارائ ــتای بهب ــجویی در راس دانش

ــوق و  ــه حق ــد نهــم: افزایــش آگاهــی دانشــجویان نســبت ب بن
تکالیــف دانشــجویی؛

فــارغ از وظایــف مصــّرح بــرای ایــن نهاد کــه تصریــح و مطابقت 



بررسی نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران در فرایند ملت سازی

محمد رضا عارف: احتمال اصالح آیین نامه انضباطی دانشجویان در شورای عالی انقالب فرهنگی

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد دانشــجو در فضــای مجــازی بــا رعایــت قانــون، اخــاق و حرمــت 
دیگــران حضــور و مشــارکت داشــته باشــد، گفــت: در صورتــی کــه اصاحیــه آئین نامــه انضباطــی دانشــجویان بــه شــورای عالــی انقــاب 

فرهنگــی داده شــود، اصــاح خواهــد شــد. 
محمدرضــا عــارف بیــان کــرد: گفــت: رویکــرد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مجلس این اســت کــه بایــد دانشــجو در چارچوب مقــررات، 
آزاد باشــد. ایجــاد محدودیــت بــرای دانشــجویان بــه ضــرر آمــوزش عالــی کشــور اســت. مــا عاقه منــد بــه داشــتن فضــای بــا نشــاط و 

پرتحــرک در دانشــگاه هســتیم پــس ارتــکاب خطــا در همیــن فضــا هــم طبیعــی اســت.
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ــژه ــگاه ویـــــ ن

بــرای او مطــرح شــده اســت کــه درک می کنــد، می اندیشــد و 
ذهــن پرسشــگر را بــکار می گیــرد تــا درنهایــت از طریــق تفکر و 
چینش هــای مختلــف بــه فرضیــه ی جدیــدی می رســد. بــا توجه 
بــه تعریفــی کــه از خاقیــت شــد، چقــدر آمــوزش  و پــرورش در 

تحقــق ایــن مهــم مفیــد و ثمربخــش عمــل کــرده اســت؟ 
ــه  ــدان ب ــران و منتق ــه صاحب نظ ــت ک ــادی اس ــال های زی س
ــل  ــا در عم ــد ام ــرورش پرداخته ان ــوزش و پ ــرد آم ــد عملک نق
متأســفانه بهبــود قابل توجهــی رخ نــداده اســت. در ایــن بخــش 
بــه مــواردی اشــاره می شــود کــه منجــر بــه ســرکوب خاقیــت 
ــوزش و  ــه در آم ــواردی ک ــه م ــود. ازجمل ــدارس می ش در م
پــرورش بــا خاقیــت رابطــه عکــس دارد، باال بــودن حجــم و بار 
مطلــب درســی اســت کــه ســبب می شــود تمــام مشــغله های 
ــادن  ــب نیفت ــب و عق ــاندن مطل ــام رس ــه اتم ــم ب ــی معل ذهن
ــد،  ــه رخ می ده ــی ک ــا اتفاق ــد. در اینج ــی باش ــرح درس از ط
یادگیــری ســطحی و حفــظ کــردن مطالــب بــه جــای یادگیــری 
عمیــق اســت کــه ایــن موجــب عــدم درک مفهــوم از طــرف 
ــت را درک  ــالوده ی خاقی ــه ش ــود. درحالی ک ــوز می ش دانش آم
و فهــم مطالــب ارائــه شــده تشــکیل می دهــد. در ایــن ســاختار 
آموزشــی، اکثــر دانش  آمــوزان تبدیــل بــه افــرادی می شــوند کــه 
خــوب حفــظ می کننــد؛ از ادبیــات و تاریــخ و جغرافــی گرفتــه تــا 
ریاضــی و علــوم. ایــن شــیوه یاددهــی نه تنهــا در دوران دبســتان 
بلکــه تــا آخریــن ســال تحصیلــی دبیرســتان نیــز ادامــه خواهــد 

داشــت.

دانشــجویان و بــا اســتفاده از شــرایط آزمــون کنکــور سراســری 
ــرای  ــا آزمــون کارشناســی ارشــد، شــرایط بســیار خاصــی ب ی
سیســتم آمــوزش ایــران پدیــد آورده انــد. درآمدهــای 
سرســام آور ایــن بنگاه هــا معلمانــی را کــه از دســتمزد دولتــی 
خــود رضایــت کافــی ندارنــد را بــه ســمت بی اخاقــی در حرفه 
خــود پیــش می برنــد. بــه گونــه ای کــه معلمــان دیگــر حاضــر 
نخواهنــد بــود کــه آمــوزش بــا کیفیتــی را در مــدارس، در ازای 
ــه  ــور ب ــوزش کنک ــای آم ــه بنگاه ه ــبت ب ــر نس ــد کمت درآم
دانــش آمــوزان ارائــه بدهنــد. در چنیــن شــرایطی شــاهد ایــن 
هســتیم کــه ناکارآمــدی سیســتم آمــوزش چندبرابر می شــود. 
دانش آموزانــی کــه دارای ســطح درآمــد باالتــر هســتند با توجه 
بــه آموزش هــای پولــی کــه در اختیــار آن هــا قــرار می گیــرد 
ــا شــرکت  ــد و ب ــر از ســایر دانشــجویان آمــوزش می بینن بهت
در کنکــور سراســری در بهتریــن مراکــز آموزشــی ایــران بــه 

آن جامعــه پیونــد یافتــه می بیننــد، می تواننــد تشــکیل دهنــده 
یــک ملــت باشــند. بنــای یــک ملت بــا احســاس تعلــق، تحقق 
می یابــد. تمرکــز بــر عوامــل عینــی چــون زبــان، نــژاد و قــوم و 
همچنیــن تاکیــد بــر عوامــل معنــوی و روانــی چــون جنگ هــا، 
ــر مســتقیم  ــد تاثی ــا و شکســت ها می توان ــا و پیروزی ه صلح ه
در شــکل گیری روح مشــترک ملــی داشــته باشــد. در دنیــای 
جدیــد، ملــت به معنــای داشــتن دولت اســت؛ یعنــی مجموعه 
شــهروندان برابــر و آزاد کــه تحــت حاکمیــت یــک حکومــت 

قــرار می گیرنــد، ملــت هســتند. 
ــا  ــخ اروپ ــدرن در تاری ــده م ــازی، پدی ــای ملت س ــروژه ه پ
ــه ی  ــر پای ــویی ب ــدرن از س ــای م ــت- ملت ه ــت. دول اس
ایده هــای انســان باوری و فردبــاوری پدیــد می آینــد کــه 
ــد. و از ســوی  ــردی ان ــای ف ــذار دموکراســی و آزادی ه پایه گ
ــذار  ــه پایه گ ــی ک ــت همگان ــوم خواس ــه مفه ــر پای ــر ب دیگ
دولــت مــدرن و شــالوده توجیــه عقلــی فرمان بــرداری اســت.

ــور  ــِی دولت-کش ــده اقتصادی-سیاس ــه ش ــاختار یکپارچ س
مــدرن، بــه نــام یکپارچگــی تاریخی ملــت، به ســوی یکپارچگی 
فرهنگــی و زدودن عناصــر بیگانــه از درون فرهنــگ ملــی نیــز 
ــری  ــه  سراس ــر پای ــی، ب ــی زبان ــد.  یکپارچگ ــت می کن حرک
ــا  ــان رســمی دولــت در واحــد جغرافیایــی ملــی، ی کــردن زب
کشــور، از جملــه پایــه ای تریــن روندهــای ملت ســازی اســت. 
ــه تاریخــی را در فرانســه  ــن ایــن گرایــش و تجرب ــه بری نمون
ــان  ــا پای ــس از آن، ت ــمارکی و دوره پ ــان بیس ــی و آلم ناپلئون

ــد. ــوان دی ــن دو کشــور می ت ــی دوم، در ای ــگ جهان جن
ــه  ــترک ب ــای مش ــل هویت ه ــه تحمی ــازی، ن ــدف ملت س ه
ــا  ــز، بلکــه ســاماندهی دولت هاســت ت مردمــان بســیار متمای
قــادر باشــند ضمــن مدیریــت موثــر قلمــرو خویــش )کاهــش 

ــیوه  ــون ش ــد و چ ــه می کن ــح را دیکت ــب درســت و صحی مطال
ــخ،  ــش و پاس ــو و پرس ــه گفت وگ ــت ن ــخنرانی اس ــس س تدری
ــرد  ــکل بگی ــوز ش ــت در دانش آم ــن ذهنی ــود ای ــث می ش باع
کــه هرچــه معلــم می گویــد درســت اســت و مســئله شــیوه حل 
کــردن دیگــری نــدارد و ذهــن دانش آمــوز بســته شــود و در طی 
ایــن فراینــد خودابرازگــری و جرأت منــدی دانــش آمــوز کاهش 
پیــدا کنــد و در طــول ســال های متمــادی آمــوزش دیــدن ذهــن 
ــی  ــمند دوران کودک ــای ارزش ــه ویژگی ه ــل ک پرسشــگر و تخی
ــار بگــذرد. ــدار و حفظــی کن ــری واژه م اســت را در ازای یادگی

امــا نتیجــه ایــن فراینــد تولیــد دانش آموزانــی بــا حجــم زیــاد و 
پراکنــده ای از مطالــب و پاییــن بــودن تفکــر انتقــادی در آن هــا 
بخاطــر عــدم ابــراز وجــود و کاهــش ذهــن پرسشــگر اســت کــه 
منجــر بــه تولیــد افــرادی می شــود کــه اطاعاتــی کــه دریافــت 
ــد. ــق می پذیرن ــی و تحقی ــش و بررس ــدون پاالی ــد را ب می کنن

همچنیــن  نیروهای انســانی کــه راه را بــه همان صورت کــه برای 
آن هــا از پیــش مشــخص و تعییــن شــده اســت طــی می کننــد و 
بهــره وری و نــوآوری کــه در مشــاغل می توانــد رخ دهــد، کاهش 
پیــدا می کنــد و جامعــه نیــز از تغییــرات و نتایج مثبتی کــه در اثر 
ایده هــای خاقانــه می توانــد بــه وجــود آیــد بی بهــره می شــود. 
ایــن خــود آســیبی بــرای جامعه محســوب می شــود؛ زیرا داشــتن 
ــراد خــاق و مبتکــر عمــل در زمینه هــای گوناگــون یکــی از  اف
ــه  ــه را از بقی ــک جامع ــد ی ــه می توان ــت ک ــی اس ــل مهم عوام

جوامــع متمایــز کند.

بــازار عکس العمــل بســیار کندتــری دارد و ایــن عکس العمل در 
ایــران، بــه ســبب حجــم عظیــم و ناکارآمد دســتگاه بروکراســی 
ــه  ــا ب ــت. ام ــان اس ــای جه ــتر دولت ه ــر از بیش ــیار کندت بس
طــور قطــع اگــر حکومــت ایــران بخواهــد در جهــت توســعه 
گام بــردارد، یکــی از اساســی ترین و مهم تریــن ســاختارها بــرای 

اصــاح، ســاختار آموزشــی ایــران اســت.
آنچــه در نوشــتار فــوق بــه طــور اجمالــی بــه آن پرداخته شــد، 
بعضــی از جوانــب اصلی مســئله آمــوزش در کشــور ایــران بود. 
مهمتریــن قــدم دولــت بــرای بهبــود شــرایط در رابطــه بــا ایــن 
مســئله، رفتــار عقایــی و برنامه ریــزی صحیــح جهــت اصــاح 
ــران  ــران اســت. سیســتم آموزشــی ای ســاختار آمــوزش در ای
ــط  ــه توس ــب تجرب ــا و کس ــون و خط ــه آزم ــد عرص نمی توان
دولــت بــه ازای تغییــر مســیر و آینــده عــده کثیــری از فرزندان 

ایــن مــرز و بــوم باشــد.

ایــن فرآینــد بــا تغییراتی همــراه بوده اســت. چنانکــه در دوران 
پهلــوی ایــن فرآینــد بیشــتر به شــکل مفاهیــم مــدرن و قانون 
گرایــی و وطن پرســتی و تاکیــد بــر زبــان فارســی نشــان داده 
شــده اســت و پــس از جمهــوری اســامی ایــن مفاهیم بیشــتر 
رنــگ و بــوی اســامی و شــیعی و مردمــی بــه خــود گرفتــه 
اســت. تاکیــد بــر عنصــر مســئولیت پذیری، ســرمایه اجتماعی 
و حقــوق شــهروندی از مفاهیمــی اســت کــه در ایــن فرآینــد 
نادیــده گرفتــه شــده اســت. بررســی مســائل مربــوط بــه زنان 
و رعایــت دغدغه هــای نیمــی از جمعیــت کشــور کــه بایــد در 
ــا دیگــر اعضــای جامعــه  فرآینــد ملت ســازی و همگونگــی ب

نقــش مهــم و اساســی ایفــا کننــد نیــز مغفــول مانــده اســت.
بــا ایــن اوصــاف بایــد توجــه داشــت کــه ملت ســازی 
ــه  ــا ب ــه ملته ــی ک ــا زمان ــازی اســت و ت ــر دولت س ــدم ب مق
ــا  ــی و ب ــا تاریخ ــترک و عمدت ــای مش ــطه پیش زمینه ه واس
حفــظ هویــت و موجودیــت خــود بــه ســمت توســعه حرکــت 
نکننــد، هیــچ گاه حکومت هــا هــم بــه توســعه نخواهنــد 
رســید. شایســته بــود در کنــار اختصــاص یارانــه بــه احــزاب 
ــی  ــط انجمن ــوزش نحــوه مشــارکت در رواب ــه آم ــی، ب سیاس
در مــدارس کشــور پرداختــه شــود. تــا زمانــی کــه در مســیر 
ــی  ــی و مدن ــا زیســت قانون ــوزان را ب ــری، دانش آم جامعه پذی
ــی  ــای واقع ــه معن ــت ب ــچ گاه دولت- مل ــم هی ــر نکنی درگی
کلمــه در کشــور شــکل نخواهــد گرفت. آمــوزش و پــرورش و 
دانشــگاه وظیفــه تربیــت شــهروندانی مدنــی را برعهــده دارنــد 
و رســالت آنهــا دفــاع از زبــان فارســی و تاکیــد بــر دوســت 
ــی و  ــاخص های مل ــف ش ــت. ضع ــران اس ــور ای ــتن کش داش
ــران مشــهود  ــی در سیاســت های رســمی آمــوزش در ای مدن

اســت. 

زندگــی پیچیــده ی امــروزی هــر لحظــه در حــال نو شــدن اســت 
ــرگ و  ــز از م ــدن و گری ــده مان ــرای زن ــانی ب ــه ی انس و جامع
ایســتایی به تحــول و نــوآوری نیــاز دارد. خاقیت و نــوآوری یکی 
ــی اســت  ــن آدم ــای ذه ــن فعالیت ه ــن و پیچیده تری از عالی تری
کــه تعلیــم و تربیــت بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد. از آنجایی 
کــه آمــوزش و پــرورش وظیفــه ی تعلیم و تربیــت فرزنــدان را بر 
عهــده دارد، بایــد از یــک ســو وظیفــه ی فراهــم آوردن زمینــه ی 
ــح و  ــتفاده ی صحی ــوآوری و اس ــت و ن ــرورش خاقی ــد و پ رش
جهــت دار از اســتعدادها و توانایــی افــراد را برعهــده بگیــرد و از 
ســوی دیگــر بــرای پویایــی خــود نیازمنــد پــرورش و بهره منــدی 

از خاقیــت و  نــوآوری در ســطوح ســازمانی باشــد. 
قبل از شــروع بررســی خاقیــت در سیســتم آموزش و پــرورش، 
بایــد خاقیــت و عواملــی کــه ســبب بــروز خاقیــت می شــود را 
مطــرح کــرد. خاقیــت فعالیتــی فکــری و درعین حــال مبتنــی بر 
اطاعــات اســت. اگــر تفکــر را عامــل یــا جریــان اصلــی خاقیت 
ــا اساســی آن محســوب  ــه ی ــاده اولی ــز م ــات نی ــم، اطاع بدانی
می شــود. امــا چــه نــوع اطاعاتــی؟ مســلماً منظــور از اطاعــات 
در اینجــا اطاعاتــی نیســت کــه به صــورت حفظــی و واژه مــدار، 
بــدون فهــم و درک عمیــق معنــا فقــط وارد حافظــه فــرد شــده 
باشــد بلکــه منظــور فراینــدی اســت بــر پایــه مفهــوم کــه در آن 
فــرد منفعــل و گیرنــده ســراپا گــوش نیســت و مطلــب طــوری 

در ازای دخــل و خــرج خــود پاســخگوی عمــوم مــردم باشــد. 
مــردم نیــز بــه همیــن ســبب کــه دولــت از آنــان مالیــات قابل 
ــر از  ــد، کمت ــت نمی کن ــود دریاف ــات خ ــی در ازای خدم توجه
شــهروندان مالیات دهنــده در ســایر کشــورها از دولــت مطالبــه 
می کننــد. در چنیــن دور باطلــی، دولــت در جهــت ایدئولوژیــک 
ســاختن آمــوزش بیــش از پیــش حرکــت می کنــد و بــا توجــه 
بــه شــرایط، در نهایــت این کــودکان و نوجوانان کشــور هســتند 

کــه بیشــترین آســیب را از چنیــن وضعیتــی می بیننــد.
ــر منجــاب  آنچــه فضــای آموزشــی کشــور را بیشــتر درگی
می کنــد، عنصــر آزمون هــای ورودی مقاطــع عالــی در کشــور 
اســت کــه فرزنــدی جــز بنگاه هــای عریــض و طویــل آمادگــی 
کنکــور بــرای دانش آمــوزان و دانشــجویان نداشته اســت. ایــن 
بنگاه هــای آموزشــی بــا هــدف آمــوزش دانش آمــوزان و 

ــی و  ــی، سیاس ــده تاریخ ــک پدی ــوان ی ــه عن ــدرن ب ــت م مل
ــد از  ــه بع ــا اســت ک ــورژوازی در اروپ ــی زاده دوران ب فرهنگ
کنفرانــس وســتفالیا در قــرن هفدهــم میــادی بیشــتر قــوام 
یافتــه اســت. آنــگاه کــه نظــام فئودالیــزم رو بــه زوال و قدرت 
کلیســا و نظام هــای سیاســی مســتبد رو بــه افــول رفــت و بــه 
جــای آن ابتــدا دولــت مطلقــه لویاتانــی در عرصــه سیاســت 
شــکل گرفــت و پــس از آن شــهروندان بــرای مشــارکت بــه 
عرصــه سیاســی قــدم نهادنــد. در شــرایط گــذار از ســنت بــه 
مدرنیســم بــود کــه مفهــوم ملــت شــدن، در میــان نخبــگان 
و جوامــع جدیــد مطــرح شــد و در نهایــت منجــر بــه 
انقاب هــای بــزرگ گردیــد. انقــاب کبیــر فرانســه بهتریــن 
ــی 1793  ــون اساس ــد از آن در قان ــه بع ــت ک ــه آن اس نمون
فرانســه، حــق حاکمیــت ملــت مســجل گردیــد. بنابراین ملت 
بــه معنــای شــهروندان برابــری اســت کــه از قــرن 16 به بعد 
ابتــدا در یارگیــری بــا حاکمیــت مطلقــه مــدرن علیــه فرقــه 
گرایــی ســنتی جنگیدنــد و پــس از آن بــود کــه قــدرت بــه 

ملــت واگــذار گردیــد. 
ــه گــروه انســانی کــه  در معنــای حقوقــی و سیاســی، ملــت ب
اعضــای آن احســاس کننــد بــه وســیله عوامــل پیونــد دهنــده 
مــادی و معنــوی بــه هــم وابســته اند و بــا دیگــر گروه بنــدی 
ــد،  ــاوت دارن ــا تف ــکیل دهنده آنه ــراد تش ــانی و اف ــای انس ه
ــود را  ــه خ ــانی ک ــراد انس ــن آن اف ــردد. بنابرای ــاق می گ اط
متعلــق بــه یــک جامعــه کل یــا یــک جامعــه سیاســی متمایــز 
می داننــد و سرنوشــت خــود را با سرنوشــت ســایر افــراد عضو 

 اگــر شــما بــا کــودکان دبســتانی ســروکار داشــته باشــید و آنــان 
کــودکان بــه اصطــاح درس خوانــی باشــند، در صــورت پرســش 
شــما از متــن کتــاب درســی آن کــودک شــروع بــه گفتــن کلمه 
بــه کلمــه پاســخ ســوال شــما می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه شــما 
می توانیــد هــم زمــان بــا پاســخ او از روی کتــاب خــط ببریــد کــه 
ایــن حاکــی از یادگیــری واژه مــدار اســت ولی اگر شــما پرسشــی 
را طــرح کنیــد کــه کــودک مفهــوم ان را مطالعــه کــرده اســت 
ولــی مطابــق بــا متــن کتــاب درســی نباشــد، بافاصلــه با پاســخ 
ــر  ــاوه ب ــوید. ع ــرو می ش ــا نیســت« روب ــاب م ــه در کت »این ک
ایــن، احتمــاالً اکثــر مــا ایــن جملــه را درمــورد کنکــور شــنیده ایم 
ــن مجــال  ــود« در ای ــی ب ــی مفهوم ــه: »ســواالت امســال خیل ک
فرصــت بررســی کنکــور را نداریــم کــه بحــث و نقــد دربــاره آن 
خــود نیــاز بــه جایگاهــی ویــژه دارد؛ بلکــه مقصــود از بیــان ایــن 
مطلــب جملــه »ســواالت خیلــی مفهومــی بــود« اســت. همــه مــا 
تــرس از روبــرو شــدن بــا ســواالت مفهومــی را در دوران کنکــور 
تجربــه کرده ایــم. ســواالتی کــه حفظــی نبودنــد و شــیوه آمــوزش 

دوازده ســاله مــا دربــاره آن هــا کارآمــد نبــود.
ــس  ــیوه تدری ــت، ش ــر خاقی ــذار ب ــل تاثیرگ ــر عوام  از دیگ
مرســوم و قالــب مشــخص شــده بــرای معلمــان اســت. در ایــن 
ســاختار معلــم بــه عنــوان فــردی اســت کــه منبــع اطاعــات 
ــه  ــزاری کاس ب ــای برگ ــه ج ــت و ب ــح اس ــت و صحی درس
ــا  ــو، پرســش و پاســخ و داشــتن نقشــه راهنم شــیوه ی گفت وگ
و هدایت کننــده کاس را ســخنرانی محــور اداره می کنــد، 

صــورت رایــگان و از بودجــه عمومــی حکومــت کــه بــه تمــام 
مــردم اختصــاص دارد، بهــره می جوینــد. چنیــن وضعیتــی وقتی 
ناراحت کننده تــر می شــود کــه متوجــه ایــن مهــم باشــیم کــه 
قســمت اعظــم ایــن دانشــجویان پــس از تکمیــل تحصیــات 
خــود، بــا هزینــه ای انــدک بــرای دریافــت مــدرک خــود، بــه 
ــه  ــه از بودج ــه را ک ــد و آن چ ــفر می کنن ــور س ــارج از کش خ
عمومــی دریافــت کرده انــد هیچــگاه بــه صــورت خدمــات در 

کشــور عرضــه نخواهنــد کــرد.
ــکات  ــائل و مش ــرای مس ــیاری ب ــای بس ــون راه حل ه ــا کن ت
آمــوزش در ایــران مطــرح گردیده اســت. امــا آن چه از شــرایط 
و تصمیمــات دولــت در حــال حاضــر در ایــران برمی آید نشــان 
از عــدم اســتقبال ایــن نهــاد از تغییــرات بنیادین و تاثیرگــذار در 
ســاختار آموزشــی اســت. بــه طــور کلــی، دولــت به عنــوان یک 
نهــاد پیچیــده اجتماعــی نســبت بــه نهاد هــای ســاده تر ماننــد 

بحــران نفــوذ( بــه مــردم اجــازه دهند علیرغــم تفاوت هایشــان 
زیســت جمعــی را تجربــه کننــد. در عیــن حــال در جوامعــی 
ــا عنــوان در حــال توســعه شــناخته  چــون جامعــه مــا کــه ب
می شــوند، ایــن فرآینــد واجــد تناقــض اســت؛ بدیــن صــورت 
کــه ســاماندهی دولــت بــا هــدف تســهیل جریــان ملت ســازی 
ــه  ــرا دولــت ب ــد توســط خــود دولــت صــورت گیــرد؛ زی بای
عنــوان نیرومندتریــن عاملــی کــه عامــل توســعه اســت مطرح 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــی نی ــعه اجتماع ــود و توس می ش

نیســت.
ــوان  ــه عن ــت در ملت ســازی در آنچــه آلتوســر ب نقــش دول
جــای  می بــرد،  نــام  دولــت  ایدئولوژیــک  ســاز و برگ 
می گیــرد. بــا این کــه تفکیــک میــان قــدرت دولــت و 
ــت  ــتی دول ــوری مارکسیس ــی از تئ ــت، جزئ ــاز و برگ دول س
اســت امــا آلتوســر ایــن مســئله را بــه خوبــی بیــان می کنــد. 
ــأت  ــامل هی ــت ش ــاز و برگ دول ــتی، س ــوری مارکسیس در تئ
ــه  ــه ب ــود ک ــره می ش ــس و غی ــش، پلی ــت، ادارات، ارت دول
ــرای  ــن هــدف ب ــان می شــود و در دســترس تری ــی نمای خوب
خشــونت های مردمــی اســت. امــا آنچــه آلتوســر بــه عنــوان 
ســاز و برگ های ایدئولوژیــک دولــت نــام می گــذارد، مشــمول 
بعضــی از واقعیــات اســت کــه در نــگاه بیننــده مســتقیما بــه 
صــورت نهادهــای منفــک پدیــدار می شــود، نهادهایــی مثــل 
ــواده،  مســاجد و کلیســاها، آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه، خان
ــوان ســاز و برگ ایدئولوژیــک  ــه عن احــزاب و ســندیکاها و... ب
دولــت معرفــی می شــوند کــه بــا اینکــه نمــود بیرونــی ندارنــد 
ولــی در جریــان ملت ســازی بســیار بااهمیــت جلــوه می کننــد.

در ایــران نیــز نقــش آمــوزش در فرآینــد ملت ســازی، نقشــی 
کلیــدی و قابــل اعتناســت. هــر چنــد در دوره هــای مختلــف 

مصائب آموزش
ادامه از صفحه 1



نگاه ابزاری به علم، باعث پایین آمدن دانش عمومی در رشته های انسانی شده است

عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور ضمــن انتقــاد از نــگاه ابــزاری بــه عمــل و تاکیــد زیــاد بــر حــل مشــکات 
بــه وســیله آن یــادآور شــد: تســلط علــوم مهندســی و علــوم پایــه در کشــور و نــگاه ابــزاری بــه علــم، باعــث شــده ســطح دانــش عمومــی 

در رشــته های علــوم انســانی و هنــر پاییــن بیایــد. 
حســین شــیخ رضایی بیــان کــرد: تعامــل دانشــگاه بــا جامعــه، ســطح ســواد جامعــه عمومــی را بــاال می بــرد. ایــن در حالــی اســت کــه 

دانشــگاه نیــاز دارد در هــر رشــته نیروهــای خوبــی را جــذب کــرده یــا بــه عبارتــی بــرای خــود »بازاریابــی« کنــد.
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روح اله اسالمی:نباید به اسم دموکراسی، منابع قدرت جامعه را از بین ببریم

پیــدا کــرده و بــا تضمیــن رفــاه آنــان، کمبــود اولیــه رفــع گــردد. 
در حــال حاضــر، بیــش از نیمــی از حجــم اســتخدامی دولــت، بــه 
معلمــان اختصــاص دارد. در قانــون اساســی و تمــام برنامه هــای 
توســعه، بــر برابــری فرصت هــا میــان تمامــی شــهروندان تاکیــد 
ــگاه های  ــی دانش ــان و تمام ــگاه فرهنگی ــا دانش ــت ام ــده اس ش
ــن  ــر را از بی ــای براب ــی، فرصت ه ــای اجرای ــا نهاده ــط ب مرتب
برده انــد و کارویژه هــای دانشــگاه  را مخــدوش کرده انــد. دانشــگاه 
تربیــت معلــم و فرهنگیــان، مبتنــی بــر ســازوکاری  متعلــق بــه 
دوران عقب افتادگــی ایــران اســت و در حــال حاضــر که کشــور از 
نظــر افــراد تحصیل کــرده و باســواد کمبــودی نــدارد، چنــدان کارا 
نیســت. دانشــگاه فرهنگیــان، توانایــی تربیــت معلــم نــدارد؛ زیــرا 
نخســت فاقــد زیرســاخت هایی در ســطح دانشــگاه های تــراز اول، 
ماننــد کتابخانــه و آزمایشــگاه اســت، دوم آنکــه اســاتید مجــرب 
بــرای تربیــت علمــی دانشــجویان در اختیــار نــدارد، چــرا کــه در 
حــال حاضــر تعداد بســیار زیــادی از اســاتید حال حاضر دانشــگاه 
فرهنگیــان بــا مــدرک کارشناســی بــه تدریــس مشــغولند. علت 
نهایــی آنکــه وقتــی یــک دانشــجو پــس از پذیــرش در دانشــگاه 
ــه دریافــت می کنــد دیگــر انگیــزه ای  فرهنگیــان، حقــوق ماهیان
ــن  ــرای موفقیــت در تحصیــل نخواهــد داشــت. چشــم انداز ای ب
دانشــجو آن اســت کــه بــه طــور حتــم معلــم خواهــد شــد. از 
ــز در  ــان نی ــگاه های فرهنگی ــودن دانش ــر، تفکیک ب ــوی دیگ س
ــگاه  ــن دانش ــت. بنابرای ــر اس ــوان موث ــی کم ت ــرورش معلمان پ
ــدی نظــام آموزشــی دارد.  ــر در ناکارآم ــان، نقشــی موث فرهنگی
راهــکار اصلــی بــرای تامیــن معلمــان کارا و توانمند آن اســت که 
ــراز اول کشــور  آزمون هــای اســتخدامی در میــان دانشــجویان ت
صــورت بگیــرد و دانشــجویان خــوب در یک رقابت جذب شــده 
و در یــک دوره هــای آموزشــی مبتنــی بــر فنون تدریس شــرکت 
کــرده تــا مهیــای حضــور در مــدارس و تدریــس شــوند. در حــال 
حاضــر، فارغ التحصیــان ارشــد و دکترای بیــکار در کشــور وجود 
دارنــد کــه حاضرنــد بــرای امــرار معــاش، در کســوت معلمــان 
در بیاینــد امــا چــرا نبایســتی از ایــن پتانســیل های کشــور ســود 

بجوییم؟ 
در پارادایــم انتقــادی، پیشــنهاد خصوصی ســازی آمــوزش برای 
کاهــش دخالــت دولــت در حــوزه آمــوزش مطــرح می گــردد. 
از نظــر شــما، آیــا اجــرای ایــن پیشــنهاد در ایــران، پیامدهــای 

مثبتــی بــه همــراه خواهــد داشــت؟ 
مــن بــا خصوصی ســازی آمــوزش مخالــف هســتم. از نظــر مــن، 
آن هایــی که به دنبــال افزایــش رواداری، دموکراســی و تکثرگرایی 
در جامعــه هســتند، مکانیزم هــای اشــتباهی را بــرای اهــداف خود 
انتخــاب می کننــد. بــه طور مثــال، بــا هدف تقویــت دموکراســی، 
شــکاف های قومیتــی  تقویــت می شــود. بــه دنبــال تکثرگرایــی در 
جامعــه هســتند امــا زبــان فارســی را از بیــن می بــرد. ما نبایســتی 
بــه اســم دموکراســی و حقــوق قومیت هــا، منابــع قــدرت جامعــه 
ــم. در حقیقــت در طراحــی  ــن ببری ــان فارســی را از بی ــر زب نظی
ــی  ــت مل ــای هوی ــه مولفه ه ــت را ب ــتی اولوی ــا، بایس مکانیزم ه
نظیــر زبــان فارســی و تمامیــت ارضــی بدهیــم و در کنــار ایــن 
مــوارد بایســتی مفاهیــم مرتبــط بــا مردم ســاالری را تقویــت کرد. 
مــن مشــاهده کــرده ام کــه روشــنفکران بــا تاکیــد بــر تکثرگرایی 
ــد و منابــع  ــه ریشــه هویــت ملــی زده ان و دموکراســی، تیشــه ب
قوام بخــش کشــور را از بیــن برده انــد. بنابرایــن، خصوصی ســازی 

آمــوزش در ایــران، یــک اشــتباه اســتراتژیک اســت. 

پیش مصاحبــه: نظــام آمــوزش و پــرورش در هــر جامعــه  
ــوان  ــت و می ت ــوردار اس ــدان برخ ــت دوچن ــی، از اهمی و دولت
ــی  ــت را در چگونگ ــک مل ــقاوت ی ــعادت و ش ــه های س ریش
آمــوزش بــه افــراد دریافــت. به مناســبت هفتــه آموزش، بــر آن 
شــدیم کــه بــا دکتــر روح الــه اســامی، عضــو هیئت علمــی گروه 
علــوم سیاســی، در مــورد چیســتی نظــام آمــوزش و پــرورش و 

ــم. ــو بپردازی ــه گفت وگ ــات آن ب ــاره ای از معض پ
بــا بررســی تاریخچــه تاســیس دانشــگاه ها و نظــام آموزشــی، 
در می یابیــم کــه هــر نظــام آموزشــی بــه دنبــال تثبیــت قدرت 
ــز  ــای سیاســی نی ــوده اســت و نظام ه ــا ب سیاســی حکومت ه
در ابتــدا بــا ایــن هــدف دســت بــه تاســیس نظــام آموزشــی 
زده انــد. بــا این وجــود، نظــام آموزشــی ایدئولوژیــک دارای چه 
مولفه هــای تمایزبخــش بــا ســایر نظام هــای آموزشــی اســت؟ 
ایدئولــوژی در حقیقــت بــه معنــای بســته های فکــری از پیــش 
ــد  ــه دارن ــدان آن عاق ــع مول ــه در واق ــت ک ــده ای اس تعیین ش
کــه اتبــاع حکومــت در دل ایــن بســته ها قــرار گرفتــه و مطابــق 
میــل آنــان رفتــار کننــد. یــک زمانــی بــا زور ســرنیزه و فشــار 
دســتگاه های قضایــی ایــن عمــل صــورت می گرفــت و در حقیقت 
ــه هنجارمنــد  ــوه قهری ــا اســتفاده از ق اتبــاع یــک حکومــت را ب
می ســاختند امــا از زمانــی دیگــر، ایــن  فراینــد از طریــق تولیدات 
فکــری و اندیشــه ای و بــا اســتفاده از یــک قــدرت نــرم صــورت 
ــدرت  ــک ق ــوژی را ی ــتی ایدئول ــت بایس ــت. در حقیق می گرف
نــرم نامیــد کــه اتبــاع یــک حکومــت را بــه صــورت ناخــودآگاه 
ــه  ــن هم ــد. بنابرای ــرار می ده ــوب ق ــری مطل در بســته های فک
نظام هــای سیاســی تولیدکننــدگان ایدئولــوژی هســتند و تــاش 
دارنــد کــه شــهروندان خــود را تربیــت کــرده و آنــان را از نظــر 
سیاســی جامعه پذیــر کننــد تــا عاقه منــد بــه کشــور خویــش 
و پایبنــد بــه قانــون باشــند. بــر ایــن اســاس، می تــوان یــک ســر 
طیــف را دولت هایــی در نظــر گرفــت که مطابــق افــکار افاطون، 
ــه  ــواه ب ــای تمامیت خ ــب ایدئولوژی ه ــن در قال ــه پایی ــاال ب از ب
ــه  ــد. ب ــه بپردازن ــئونات جامع ــی ش ــرای تمام ــزی ب برنامه ری
طــور مثــال، دولت هایــی نظیــر عــراق در زمــان صــدام حســین، 
شــوروی، کــره شــمالی، آلمــان نــازی و لیبــی زمــان قذافــی و چین 
در ایــن دســته قــرار می گیرنــد. نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه 
در ایــن دســته هــم گروه هایــی از طیــف راســت و هــم گروه هایــی 
از طیــف چــپ حضــور دارنــد و تفاوتــی میــان نظام های ســکوالر 
و مذهبــی نیــز وجــود نــدارد. انواعــی از مدل هــای حکومــت در 
ــد. در  ــای می گیرن ــته بندی ج ــن دس ــی در ای ــه طریق ــان ب جه
ــه  ــاال ب واقــع حکومت هــای برشــمرده تــاش داشــتند کــه از ب
پاییــن ایدئولــوژی خــود را تزریــق کــرده و شــهروندان را مطابــق 

میــل خــود پــرورش دهنــد. 
در نقطــه مقابــل این طیــف، کشــورها و حکومت هایی قرار داشــته 
کــه از کثرت گرایــی در زمینــه ایدئولــوژی سیاســی برخوردارانــد. 
در ایــن نظام هــای سیاســی، ایدئولــوژی از بــاال بــه پاییــن تولیــد 
نشــده و شــهروندان و اتبــاع ایــن نظام هــا از نقشــی اساســی در 
جهت دهــی بــه ایدئولوژی هــا برخودارانــد. البتــه در زمینــه منافع 
ملــی، بحــث هویــت ملــی و زبــان رســمی، همــه کشــورها دارای 
ایدئولــوژی مشــخص هســتند و تــاش دارند کــه شــهروندان در 
ایــن زمینه آمــوزش دیــده و مباحــث مذکور، فصل مشــترکی در 
تربیــت سیاســی شــهروندان توســط نظام هــای سیاســی اســت و 
تفاوتــی میــان ایــاالت متحــده و کــره شــمالی در این زمینــه یافت 
نمی شــود. بنابرایــن، ایــن مســائل خــط قرمــز تمامــی دولت هــا 
در زمینــه ایدئولــوژی اســت و تخظــی از آن هــا بــه ضــرر تمامــی 

ــت. ارکان جامعه اس
ــوژی را  ــه ایدئول ــد ک ــاش دارن ــا ت از ســویی، برخــی از دولت ه
از خــط قرمــز و مباحــث اساســی هــر نظــام سیاســی گســترش 
دهنــد و امــا برخــی چنیــن نمی کننــد تــا جامعــه در باقی مســائل 
تصمیم گیــری کننــد. ایــن نکته بســیار مهــم اســت. نظام هایی که 
بــه دنبــال گســترش ایدئولــوژی خــود از خطوط قرمــز به مباحث 
دیگــری هســتند، ایــن هــدف خــود را بــا اســتفاده از دســتگاه های 
ایدئولــوژی ســاز انجــام می دهنــد. از جملــه دســتگاه ها و 
ســازوبرگ های ایدئولوژیــک، می تــوان بــه مدارس،کلیســا و 
ــق  ــن طری ــا از ای ــرد. دولت ه ــاره ک ــگاه ها اش ــاجد و دانش مس
بــه تربیــت شــهروندان و تزریــق اســتانداردهای زیســت جمعــی 

می پردازنــد. 
ــوژی در تمامــی نظام هــای سیاســی وجــود دارد  بنابرایــن، ایدئول
و همــه دولت هــا بــه دنبــال تربیــت سیاســی شــهروندان خــود 
ــترکی  ــل مش ــا، فص ــه دولت ه ــان هم ــرم در می ــتند و الج هس
ــه مباحــث  ــوان ب ــک وجــود دارد کــه می ت ــم ایدئولوژی از مفاهی
پیرامــون هویــت ملــی اشــاره کــرد امــا برخــی از دولت هــا بــه 
ــال  ــه دنب ــوژی و ب ــه ای از ایدئول ــال تمامیت خواهان ــال اعم دنب
برنامه ریــزی تمامــی شــئونات جامعــه هســتند و از ســوی دیگــر، 

ــژه ــگاه ویـــــ ن

پــاره ای از دولت هــا نیــز تعییــن و جهت دهــی بــه اســتانداردهای 
ــه جامعــه وگــذار می کننــد.  زیســت جهانــی را ب

امــا از نظــر شــما، نظــام آموزشــی فعلــی ایــران بــه چــه نحوی 
عمــل کــرده اســت؟ آیــا توانســته مفاهیــم مرتبــط بــا هویــت 

ملــی را بــه خوبــی در جامعــه تقویــت کنــد؟
نظام هــای سیاســی می تــوان بــه دو صــورت ســاده و پیچیــده بــه 
تربیــت سیاســی شــهروندان بپردازند. اگــر از طریق سیســتم های 
ســاده دســت بــه ایــن عمــل بزننــد؛ شــهروندانی ایدئولــوژی زده 
کــه بــه دنبــال دســت یابی بــه ســعادت راحــت هســتند، تربیــت 
می گردنــد. بــه طــور مثــال، اگــر در نظــام آموزشــی شــهروندانی 
تربیــت گردنــد که بــرای آنــان ارزش هــای فردگرایانــه ارجحیت 
داشــته باشــد، دیگــر عاقــه ای به ملیــت خود نداشــته و همــواره 
بــه فکــر مهاجــرت خواهنــد بــود. اگر ایــن شــهروندان احســاس 
تعلقــی بــه کشــور و تاریــخ خــود نداشــته باشــند، در حقیقــت به 
ایــن معناســت کــه نظــام آموزشــی کشــور در قبــال شــهروندان 
بســیار ســاده عمــل کــرده اســت و تنهــا هــوش را در مســائل 
فردمحــور تعریــف کــرده اســت. خروجــی یــک نظــام آموزشــی 
مبتنــی بــر سیســتم های ســاده آن خواهــد بود کــه یا شــهروندان 
بــه دنبــال مهاجــرت خواهنــد بــود یــا آنکــه همــواره اولویت هــا و 
منافــع فــردی را در هــر شــرایطی ترجیــح می دهنــد. مســئله ای 
کــه در حقیقــت اکنــون رخ داده اســت و گریبانگیــر جامعــه مــا 
شــده اســت. نظــام آمــوزش در ایــران بــر مباحــث ایدئولوژیــک 
حیاتــی تاکیــد نداشــته امــا مســائلی را در کانــون توجه خــود قرار 
داده اســت کــه نبایســتی بــه آن پرداختــه شــود. بــرای جامعــه، 
حقــوق شــهروندی، تمامیت ارضــی و زبــان رســمی دارای اهمیت 

اســت.
اگــر دانش آمــوزی توســط ایــن نظــام آموزشــی تربیــت شــده 
اســت کــه ناتــوان از نــگارش فارســی اســت و اگــر دانشــجویی 
ــون اساســی نداشــته و  ــی از قان ــه آگاه ــت شــده اســت ک تربی
سرنوشــت ایــران بــرای او انــدک اهمیتــی نــدارد، بــه معنــای آن 
اســت کــه مولفه هــای مــورد تاکیــد مــا درســت نبوده انــد. بــه 
طــور مثال، نظام های آموزشــی بایســتی بر دوست داشــتن کشــور 
اهمیــت بدهنــد و اساســاً کشــور در ذهــن دانش آمــوز بســیار بــا 
ارزش مجســم گــردد. امــا اکنــون بــرای بســیاری از  دانش آموزان 
مــا، مفهومــی از کشــور در ذهــن آنــان وجــود نــدارد و بــه همیــن 
ــور،  ــی کش ــام آموزش ــان نظ ــیاری از فارغ التحصی ــل، بس دلی
تمایــل بســیار زیــادی بــه مهاجــرت از کشــور دارنــد. نکتــه دوم 
آن کــه بایســتی در مفاهیــم ارائه شــده از ســوی نظــام آموزشــی 
کشــور، بــر فعالیــت گروهــی و کار جمعــی تاکیــد شــود. امــا در 
سیســتم آموزشــی کشــور، دائمــاً از طریــق ارائــه مفاهیمــی بــر 
فردگرایــی تاکیــد دارد و یــک دانش آمــوز و یــا دانشــجو هیــچ گاه 
بــرای کار جمعــی اهمیتــی قائــل نمی شــود و تمامــاً کار فــردی و 
منافــع شــخصی را بــر منافــع جمعــی ارجــح می دانــد. نتیجــه این 
رویکــرد آن اســت کــه در پــاره ای از رشــته های دانشــگاهی کــه 
بــر فردیت تمرکــز دارد، ماننــد حقوق، حســابداری و روانشناســی 
در علــوم انســانی موفقیــت افــراد و میــل بــه تحصیــل در آن هــا 
بیشــتر اســت امــا در رشــته های همچون علــوم سیاســی، اقتصاد و 
مدیریــت، دســتاوردی در آن ها مشــاهده نمی شــود و دانشــجویان 
نیــز تمایلــی بــه حضــور در ایــن رشــته ها ندارنــد. نکته ســوم آن 
اســت کــه نــکات بدیهــی کــه در تمامــی نظام هــای آموزشــی 
مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد، در نظــام آموزشــی کشــور مــورد 

غفلــت قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور مثــال، در دوران ابتدایــی 
ــوزش داده  ــی آم ــع و فروتن ــوزان تواض ــه دانش آم ــگاه ب هیچ
نمی شــود و از ســوی دیگــر، همــواره بــه دانش آمــوز یــک روحیــه 
انتقادگــر و غیــر مطیــع آمــوزش داده می شــود. در حالــی کــه در 
دنیــا، ابتــدا آرامــش، صبــر و فروتنــی آمــوزش داده می شــود. در 
مــدارس بــه دانش آمــوز، احتــرام بــه قانــون و ادب آمــوزش داده 
ــه، دانش آمــوز چگونگــی دور زدن  ــه طــرزی وارون نمی شــود و ب
قانــون و عــدم احتــرام بــه ارزش های جامعــه را می آمــوزد. چنین 
تلقــی شــده اســت که هــر چقــدر یــک دانش آمــوز از مقــررات و 
قوانیــن تخطــی کند، بیشــتر مــورد پذیرش سیســتم قــرار خواهد 
گرفــت. نکتــه چهــارم آنکــه در مــدارس و دانشــگاه ها بایســتی 
حقــوق شــهروندی و قانــون اساســی ســرلوحه کار قــرار گیــرد و 
دانش آمــوز، وظایــف و حقــوق خــود را بــه عنــوان یــک شــهروند 
ــام  ــای نظ ــه ضعف ه ــوارد از جمل ــن م ــوزد. ای ــد و بیام بشناس
آموزشــی کشــور اســت کــه بایســتی بــه آن پرداختــه شــود، چرا 

کــه برخــی از معضــات کشــور ریشــه در ایــن مــوارد دارد.
ــوزان و  ــان دانش آم ــی در می ــت مل ــف هوی ــوص ضع در خص
ــا  ــط ب ــم مرتب ــوزش مفاهی ــه آم ــوان ب ــا می ت دانشــجویان، آی
ــان  ــوان زب ــه عن ــی ب ــان عرب ــر تدریــس زب ــی، نظی تفکــر امت
ــه  ــت ک ــوان گف ــا می ت ــرد؟ آی ــدارس اشــاره ک اســام در م
راهبــرد نظــام آموزشــی بیشــتر بــر تقویــت گفتمــان اســام 

متکــی اســت تــا هویــت ملــی؟ 
یــک جنبــه ســخن شــما درســت اســت و براینــد نظام آموزشــی 
ــه  ــوزان و دانشــجویانی ک ــت دانش آم ــتای تربی کشــور، در راس
عاقه منــد بــه کشــور باشــند، نبــوده اســت و در حقیقــت، مطابق 
گقته هــای پیشــین ایــن مســئله مشــکاتی ایجــاد کــرده اســت. 
یکــی از عوامــل اصلــی در تضعیــف روحیــه ملــی، می تــوان بــه 
دروس ارائــه شــده و همچنیــن تدریــس توســط افــراد ناکارآمــد 
ــا بررســی محتــوای جدیــد کتاب هــای  اشــاره کــرد. امــا مــن ب
درســی، دریافتــم کــه در دوران فعلــی، مباحــث مرتبــط با ایــران و 
عاقــه بــه کشــور افزایــش یافتــه اســت. بــر روی جلــد کتاب ها، 
خلیــج فــارس، پرچــم کشــور و نقشــه ایــران قــرار دارد کــه بــه 
عنــوان نمادهــای ملــی می توانــد در تقویــت روحیه میهن دوســتی 
بســیار موثــر باشــد. حتــی در کتاب هــای  دوم دبســتان، یک فصل 
ــران اختصــاص داده شــده اســت. از نظــر مــن،  در خصــوص ای
سیاســت ها در خصــوص آمــوزش مفاهیــم ملــی در حــال تغییــر 
هســتند امــا آنکــه ایــن مفاهیم توســط چه کســانی تدریس شــود 
و آیــا دانشــجویان می تواننــد بــا ایــن مفاهیــم ارتباط برقــرار کنند، 
بحــث دیگــری اســت. بنابرایــن سیاســت ها در حــال تغییر اســت 
امــا نمی تــوان بیــان کــرد کــه جمهــوری اســامی تنهــا بــه دنبال 
گســترش مفاهیــم امــت اســام اســت. اولویــت بــرای جمهــوری 
اســامی، ایــران اســت امــا می تــوان بــه آن نقــد وارد کــرد کــه از 

حد مطلــوب خــود، فاصلــه دارد. 
از نظــر شــما، تــا چــه میــزان مشــکات نظــام آموزشــی بــر 
عهــده سیســتم اســتخدام معلمــان اســت؟ آیــا نیروی انســانی 
ــرای  ــور، ب ــرورش کش ــوزش و پ ــتم آم ــده در سیس جذب ش
اشــاعه مفاهیــم ضــروری از توانمنــدی الزم برخوردار هســتند؟ 
زمانــی در حــدود 60 تــا 70 ســال پیــش، بــه ســبب کمــی تعداد 
باســوادان ســطح کشــور، در زمینــه تعــداد معلمان شــاهد کمبود 
ــا ایجــاد رانــت و  ــت ب ــم و نیــازی وجــود داشــت کــه دول بودی
مراکــز تربیــت معلــم، معلمــان مــدارس و دبیرســتان ها افزایــش 
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افسانه آموزش رایگان و دولت رفاه در ایران

دستور وزیر آموزش و پرورش به معاونت پرورشی

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تأکیــد بــر اینکــه تمــام مســیر زندگــی امــام مملــو از آموزه هــای تربیتــی و ماحظــات تربیتــی اســت، بــه 
معاونــت پرورشــی ایــن وزارتخانــه دســتور داد کــه طــرح عملیاتــی بــرای انــس و الفــت عاشــقانه دانش آمــوزان بــا مؤلفه هــای تربیتــی در 

ســنت و ســیره حضــرت امــام ارائــه دهــد.
ســیدمحمد بطحایــی گفــت: وقتــی مــا صحبــت از امــام و ســنت و ســیره ایــن شــخصیت بــزرگ تاریخ تمــدن ایــران اســامی داریــم، آنچه 
بیــش از همــه در ذهنمــان نقــش می بنــدد ویژگی هــای رفتــاری آن بزرگــوار در اداره جامعــه اســت و بــه نظــر مــن یکــی از موضوعاتــی 
کــه بــرای آمــوزش و پــرورش بیــش از گذشــته بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و در نشــر آن کوشــش کنیــم، ویژگی هــا و آموزه هــای 

تربیتــی منــش و رفتــار امــام اســت.
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ــه  ــد ب ــا شکســت مواجــه می شــود. فنان انســان ها در عمــل ب
عنــوان کشــوری بــا جمعیــت 5/3 میلیونــی بــا مســئله کســری 
ــار  ــوان انتظ ــه می ت ــد؛ چگون ــرو ش ــی روب ــدید دولت ــه ش بودج
داشــت ایــران 80 میلیونــی بــا جمعیــت قابــل توجــه محصلیــن 
بــا مشــکات بودجــه به ســبب تعریــف چنیــن کارویــژه ای برای 
ــگاه ســنتی و معلم محــور در  ــرو نشــود؟ از طرفــی ن دولــت روب
آمــوزش ایــران، موجــب می شــود کــه در تخصیــص منابــع نیــز 
ــد، طــرف  ــم می برن ــن مه ــع را از ای ــه بیشــترین نف کســانی ک
ــه  ــه ســمت دانش آمــوزان. ایــن مســئله ب معلمیــن باشــند و ن
ســبب نــگاه ســنتی سیســتم آموزشــی ایــران حــادث می شــود 

کــه مختــص شــرایط ایــران اســت.
ــا  ــران، و ب ــی در ای ــی بودجــه دولت ــه وضعیــت فعل ــا توجــه ب ب
ــه  ــان، ب ــی در جه ــف رفاه ــای مختل ــرد دولت ه بررســی عملک
ــرای  ــران ب ــت ای ــش روی دول ــی پی ــه راه فعل ــد ک ــر می رس نظ
بهبــود عملکــرد نظــام آموزشــی و از طرفــی رهایــی از شــرایط 
کســری بودجــه شــدید کــه امســال نیــز بــه طــور قطع بیــش از 
پیــش گریبان گیــر دولــت ایــران خواهــد بــود، تــاش در جهــت 
آزادســازی آمــوزش و بهــره گرفتــن از ظرفیت هــای بــازار در این 

حــوزه اســت.

ــران، طــی 40 ســال پــس  از  ــگان در ای آمــوزش عمومــی و رای
انقــاب اســامی، بــا توجــه به اصــل 30 قانــون اساســی جمهوری 
ــا دوره  ــگان شــدن آمــوزش ت ــا مضمــون رای ــران، ب اســامی ای
ــد  ــی در ح ــوزش عال ــدن آم ــگان ش ــن رای ــطه و همچنی متوس
خودکفایــی کشــور، بــه عنــوان یکــی از وظایــف اصلــی حکومــت 
در ایــران، همــواره در مرکــز توجــه ملــت و دولــت بــوده اســت. 
همچنیــن مخــارج ایــن حــوزه، همــواره ســهم اساســی در بودجــه 
دولتــی ایــران داشــته اســت. امســال نیــز بــا رشــد 30 درصــدی 
بودجــه آمــوزش پــرورش در الیحــه بودجــه 98 مواجــه شــدیم. 
در چنیــن شــرایطی هــر ســاله بر شــمار افــراد ناراضی از سیســتم 
آموزشــی افــزوده می گــردد و نســبت اشــتغال بــه فارغ التحصیــل 
ــرده  ــی ک ــاانقابی ط ــی را در دوران پس ــدی نزول ــران رون در ای
اســت. در مقالــه پیــش رو ابتــدا بــه پیشــینه تفکــر دولــت رفاهی 
در جهــان و نتایــج آن، و ســپس بــه وضعیــت کنونــی ایــران بــا 

مقایســه نســبی بــا ایــن کشــورها می پردازیــم.
ــرو  ــهروندان، پی ــاه ش ــن رف ــت در تامی ــه دول ــئله وظیف مس
جنبش هــای سوسیالیســتی قــرن بیســتم و از طریق سیاســت های 

ــژه ــگاه ویـــــ ن

کینــزی در ســطح جهــان و بــا هــدف تامیــن برابــری فرصت هــا 
در یــک نظــام ســرمایه داری، پیــرو نظــرات جــان رالز )فیلســوف 
اخــاق( مطــرح گردیــد. دولت هــای مختلــف اروپایــی در نیمــه 
دوم ســده بیســتم بــه چنیــن سیاســت هایــی روی آوردنــد و بــا 
شــعارهای اخاقــی در قالــب دموکراســی بــه قــدرت رســیدند. 
ــا سیاســت  ــی کشــورها، ب آن هــا پــس از کســب مســند اجرای
اخــذ مالیات هــای ســنگین و تصاعــدی از اقشــار در دهک هــای 
درآمــدی بــاالی جامعــه بــه تامیــن نظــام آموزشــی و بهداشــت 
رایــگان می پرداختنــد. اگــر بخواهیــم یکــی از کشــورهای 
ــی بحــث ماســت  ــورد اصل ــه م ــوزش، ک ــه آم ــق در زمین موف
ــه  ــم، ب ــوان کنی ــرد را عن ــتفاده ک ــت هایی اس ــن سیاس و از چنی
ــنر،  ــم. کای گروس ــام ببری ــد را ن ــم فنان ــع می توانی ــور قط ط
اقتصــاددان فنانــدی در ســال 2010 طــی مقالــه ای بــه وضعیت 
ــاره  ــی اش ــت های رفاه ــرای سیاس ــال ها اج ــس از س ــد پ فنان
ــن سیاســت هایی موجــب  ــه چنی ــد ک ــوان می کن ــد و عن می کن
افزایــش فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــدون توجــه بــه نیازهــای 
ــکاری  ــه، بی ــگارش مقال ــان ن ــت و در زم ــده اس ــازار کار ش ب
تحصیل کرده هــای دانشــگاهی بــه عنــوان یکــی از مســائل اصلــی 
پیــش روی دولــت عنــوان شــده اســت. مــردم در شــرایط رایگان 

ــاب اهمیــت  ــودن آمــوزش و تبلیغــات گســترده دولــت در ب ب
ــه در  ــی ک ــوند؛ در حال ــرازیر می ش ــوزش س ــه ســمت آم آن ب
ســمت دیگــر نیــاز جامعــه بــه بازرگانــان و فعالیــن بــازار تامیــن 
ــا ضعــف در  نمی گــردد و کشــور در میان مــدت و بلندمــدت ب
حوزه هــای غیردانشــگاهی روبــرو می شــود. ایــن مهــم تنهــا بــه 
ــگاه و  ــه دانش ــان هزین ــبی می ــت نس ــوردن قیم ــل به هم خ دلی
درآمــد بــازارکار موجــود توســط دولــت بــه وجــود می آیــد کــه 
عواقــب آن دامن گیــر دولــت فنانــد می شــود. در طــرف دیگــر 
بحــران کســری بودجــه بــه علــت افزایــش حجــم دانشــجویان 
ــه  ــت ب ــه گذشــته نیــز موجــب نزدیــک شــدن دول نســبت ب
مــرز ورشکســتگی می شــود کــه خــود بحرانــی جدیــد را پیــش 
روی دولــت قــرار می دهد.کشــور فنانــد در ســال 2010 بــا 5/3 

میلیــون نفــر جمعیــت، بــا مشــکات فــوق روبــرو شــده بــود.
بــا توجــه بــه توضیحــات پیشــین، و بــا نــگاه بــه وضعیــت فعلی 
سیســتم آموزشــی ایــران، بــه ســادگی می تــوان مســائل آموزش 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه فنان ــوان ب ــق داد. می ت ــر تطبی ــا یکدیگ را ب
ــوزش  ــرای رایگان ســازی آم ــا ب ــاش دولت ه ــه از ت ــک نمون ی
نگریســت و پــس از بررســی بــه راحتــی بــه ایــن نتیجــه دســت 
ــه عملکــرد عقایــی  ــا توجــه ب یافــت کــه چنیــن مســئله ای ب
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ــه  ــی را داشــته باشــند، محــدود شــد. ب ــات محل ــی و تحقیق عقیدت
ــای  ــیتی و تربیت ه ــک جنس ــای تفکی ــازی فض ــا حاکم س ــی ب نوع
ــا  ــد ب ــل جدی ــان نس ــه معلم ــود ک ــدف آن ب ــی، ه ــاص مذهب خ
ــای  ــه کاس ه ــا ب ــه پ ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــای فرهن عادت واره ه
درس بگذارنــد تــا عــاوه بــر تدریــس محتــوای جدیــد، در پــرورش 
دانش آمــوزان بــا الگوهــای جدیــد نیــز موفق باشــند. عــاوه بر تغییر 
در ســازوکار تربیــت و تحصیــل معلمــان، بعد دیگر تغییــرات مرتبط 
بــا اضافــه شــدن معاونــت پرورشــی به مــدارس بــوده کــه وظیفه ای 

ــدارد.  جــز تربیــت اســامی دانش آمــوزان ن
امــا ایــن رونــد تنهــا محــدود بــه مــدارس نشــد و در دانشــگاه ها نیز 
هرچنــد بــا شــدت کمتــری نیــز پیگیــری شــد. ســاختار آمــوزش 
ــادق)ع( و  ــام ص ــر ام ــی نظی ــامی خصوص ــگاه اس ــی، دانش دولت
انقــاب فرهنگــی در محتــوای دروس و اســتادان دانشــگاه بــه شــیوه 
ــه  مــدارس، در دانشــگاه ها نیــز صــورت گرفــت. هــر چنــد کــه ب
ســبب کارویژه هــای متفــاوت نظیــر تربیــت متخصــص و پژوهــش 
در زمینــه معضــات کشــور، از تجربــه فضــای ایدئولوژیــک مدارس 
در امــان مانــد امــا چنــدان نیــز بی نصیــب نبــوده اســت. بــه طــور 
مثــال، گذرانــدن اجبــاری تعــداد  دروس عمومــی معــارف اســامی، 
ــجویان  ــی دانش ــرمایه های فرهنگ ــت س ــی در تقوی ــی اساس نقش
نزدیــک بــه فرهنــگ رســمی دارد. ایــن مســئله بــا توجــه بــه فرایند 
اسامی ســازی علــوم انســانی در ســال های اخیــر، بــرای دانشــجویان 

رشــته های علــوم انســانی بــا شــتابی تندتــر همــراه بــوده اســت. 
در حقیقــت می تــوان بیــان کــرد کــه گلــوگاه اصلــی بازتولیــد نظــم 
اجتماعــی در دانشــگاه ها قــرار دارد؛ چــرا کــه نیــاز بــه متخصصــان 
متناســب بــا ارزش هــای حاکمــه، بــه عنــوان نیروهای اصلــی نخبگان 
حاکــم بــر جامعــه در مقطــع آمــوزش عالــی منتفــع خواهــد شــد. 
بنابرایــن مســیر آغاز شــده از مــدارس،در دانشــگاه بــا جدی ترشــدن 
فضــای تربیتــی و همچنیــن آموزه هــای ارائه شــده، شــکاف های میــان 
گروه هــای اجتماعــی را تقویــت می کنــد و در نتیجــه، نظــم اجتماعــی 
بیــرون از دانشــگاه بــه عنــوان آورده مســیر تربیتــی شــرح داده شــده، 

ــردد. ــد می گ بازتولی

مقدمــه: در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، آمــوزش 
رایــگان در ســطوح ابتدایــی و عالــی همــواره بــه عنــوان هــدف دولت 
ــارغ از  ــا، ف ــت و حکومت ه ــده اس ــی ش ــامی معرف ــوری اس جمه
اختــاف در سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی، بایســتی در حــد 
ــرای گسترده شــدن بســتر آمــوزش رایــگان بکوشــند. امــا  وســع ب
فــارغ از مســئله رایــگان بــودن و بــه طبــع اســتفاده تمامــی اقشــار 
ــل  ــوان دالی ــه می ت ــت 4 ده ــس از گذش ــوزش، پ ــه از آم جامع
دیگــری نیــز بــر ایــن تصمیــم در نظــر گرفــت؛ چــرا کــه آمــوزش 
رســمی و دولتــی پیــش از آنکــه توانســته باشــد در شــاخص عدالت 
آموزشــی دســتاوردهایی داشــته باشــد، از نتایــج پیرامونــی آن،نظیــر 
افزایــش ســیطره فرهنگــی بــر جامعــه ســود جســته اســت و اکنون، 
ــع خصوصی ســازی  ــوان یکــی از موان ــه عن ــی ب دســتاوردهای چنین

ــردد.  ــرح می گ ــران مط ــوزش در ای آم
بوردیو  و  بازتولید  فرهنگی

ــام  ــه، نظ ــور خاص ــه ط ــوی ب ــناس فرانس ــو، جامعه ش ــر بوردی پی
آموزشــی را بهتریــن راه بــرای انتقــال قــدرت در طول تاریــخ می داند 
و در نظــر او، نظــام آموزشــی هدفــی جــز بازتولیــد نظــم اجتماعــی 
نــدارد. در حقیقــت، نظــام آموزشــی بیــش از آنکــه منافــع جمعــی 
یــک جامعــه را در نظــر بگیــرد، در خدمت منافــع نخبگان قــرار دارد. 
بوردیــو نخســت بــرای تبییــن نظــر خــود در خصــوص بازتولید نظم 
اجتماعــی از طریــق نظــام آموزشــی، مفهــوم »خشــونت نمادیــن« را 
مطــرح می ســازد. بوردیــو معتقــد اســت کــه هــر قدرتــی، مفاهیمــی 
را مطــرح ســاخته و بــه دنبــال اجــرای آن در هــر محیــط اســت و 
در نتیجــه بــا تحمیــل ایــن مفاهیــم، بــه آن مشــروعیت می بخشــد. 
وانگهــی، هنگامــی کــه فشــار در راســتای تحمیــل این مفاهیــم پنهان 
بمانــد، در حقیقــت عمــل رخ داده خشــونت نمادین اســت. او مدرســه 
ــوزش  ــی آم ــه ط ــرا ک ــد؛ چ ــن می دان ــونت نمادی ــداق خش را مص
دولتــی، فرهنــگ و تلقینــات طبقــه حاکمــه در قالب کنش آموزشــی، 
کــه ذاتــاً یــک کنــش مبتنــی بــر زور اســت، بــه کل جامعــه منتقــل 
می شــود و چــون آنچــه انتقــال یافتــه میــراث فرهنگی تمامــی جامعه 
نبــوده و صرفــاً فرهنــگ موجــود در طبقــه حاکمــه اســت، بنابرایــن 
مدرســه نیــز نوعــی خشــونت نمادیــن محســوب می گــردد. مســئله 
اساســی در پنهان ســازی عامــل زور در تحمیــل فرهنــگ حاکــم، ارائه 
یک بســته رســمی محتوای آموزشــی اســت و افــراد جامعــه انتخاب 

دیگــری بــرای پــرورش و آمــوزش در اختیــار ندارنــد.
 بوردیــو می گویــد کــه نظــام آموزشــی، فرهنــگ طبقــه حاکــم را بــا 
اســتفاده از مفهــوم »عــادت واره« بــه تمــام جامعــه منتقــل می ســازد. 
عــادت واره در حقیقــت محصــول درونی کــردن اصــول و ارزش هــای 
فرهنگــی اســت کــه پــس از اتمــام فعالیــت نیــز در ذهن باقــی مانده 
و در کردارهــای فــرد، خــود را نشــان می دهــد. نظــام آموزشــی در 
حقیقــت، در طــی زمــان تحصیــل، فرهنــگ مدنظــر را بــه صــورت 
عادت واره هایــی در ذهــن فــرد جــا می انــدازد و مفاهیــم مدنظر، ملکه 
ذهــن او می گردننــد. بوردیــو بیــان می کنــد کــه هــدف عادت واره هــا 

در حقیقــت یکسان ســازی و نزدیک کــردن رفتــار جامعــه اســت امــا 
درســت در ایــن بخــش از فراینــد آموزشــی، با تشــدید فاصلــه میان 
گروه هــا، بازتولیــد نظــم اجتماعــی به منصــه ظهــور می رســد. بوردیو 
بــرای توضیــح ایــن رفتــار، ابتــدا دســت به تعریــف مفهوم »ســرمایه 
فرهنگــی« می زنــد. بنــا بــه تعریــف او، ســرمایه فرهنگــی به آشــنایی 
فــرد بــا قواعــد و فعالیت هــای فرهنگــی مســلط در جامعــه، نظیــر 
ســبک زبانــی، ترجیحــات زیبایی شــناختی و شــیوه تعامــل اطــاق 
می گــردد. هــر فــرد متناســب بــا خاســتگاه اجتماعــی و اقتصــادی، 
پیــش از ورود بــه مدرســه بهــره ای از ســرمایه خانوادگی خود جســته 
اســت؛ چــرا کــه محیــط ابتدایی تربیــت فــرد، خانــواده بــوده و والدین 
تــا پیــش از فرارســیدن زمــان تحصیــل، مجموعــه ای از ارزش هــای 
مدنظــر خــود را در فرزنــد درونی ســازی می کننــد.  در حیــن فراینــد 
آمــوزش، بــه هــر میــزان کــه عادت واره هــای ارائــه شــده با ســرمایه 
فرهنگــی ابتدایــی و عادت واره هــای ســاخت یافته در خانــواده هــر فرد 
نزدیکــی بیشــتری داشــته باشــد، توانایــی آن فــرد در انطباق خــود با 
شــرایط مدرســه نزدیک تــر اســت و ســرمایه فرهنگــی فــرد توســط 
عادت واره هــای ارائــه شــده کــه منطبــق بــا فرهنــگ حاکمــه اســت، 
تقویــت می گــردد. نیــز آن کــه فــرد بــه ســبب تناســب بیشــتر بــا 
فضــای مدنظــر حاکمــان، از فرصت هــای شــغلی مناســب تر و آینــده 
بهتــری برخــوردار اســت؛ چــرا کــه معیــار اصلــی بــرای گزینــش و 
دســت یابی بــه مناســب باالیــی حکومــت، تســلط کافــی بــه همــان 
ــن صــورت،  ــر ای عادت واره هــای ارائه شــده اســت. چــرا کــه در غی
بــا ورود افــرادی بــه دور از فرهنــگ حاکــم، منابــع قــدرت گــروه در 
جامعــه بــه خطر خواهــد افتــاد. از ســوی دیگــر، بوردیو معتقد اســت 
کــه درونی کــردن ارزش هــای جدیــد نیــز عماً ممکــن نخواهــد بود، 
چــرا کــه ایــن ارزش هــا از ســوی محیــط ابتدایــی پــرورش هــر فــرد 
یــا خانــواده صــورت نگرفتــه و ایــن روش، نوعی حــذف مداوم ســایر 
طبقــات را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بنابرایــن، بســتر اصلــی بــرای 
حــذف ســایر گروه هــا و تقویــت گــروه حاکمــه از طریــق مدرســه 
مهیــا شــده اســت و مــدارس بــا فراینــد آموزشــی مــد نظــر گــروه 
حاکــم بــر جامعــه، بــه بازتولید نظــم اجتماعــی می پــردازد. عــاوه بر 
مســئله بازتولیــد نظم اجتماعــی، مدارس و نظــام آموزشــی در جامعه 
ــه  ــا ب ــودن ایجــاد می کننــد؛ چــرا کــه بن یــک توهــم دموکراتیک ب
ظاهــر، امــکان ورود و تحصیــل بــرای تمامــی افــراد جامعــه ممکــن 
اســت امــا در حقیقت تنها بخشــی محــدود از ورودی نظام آموزشــی، 
می تواننــد بــه مقام هــای باالیــی دســت پیــدا کننــد کــه معیــار ایــن 
گزینــش نیــز نــه بر پایــه اســتعداد بلکــه انطباق بــا فرهنــگ حاکمه 

ست. ا
آموزش در ایران و بازتولید فرهنگی

امــا رونــد دولتی ســاختن آمــوزش در ایــران چنــدان بــا معضــات 
پیچیــده روبــه رو نبــود؛ چــرا کــه در دوران  پهلــوی، اساســاً بــه جــز 
مــدارس ملــی انــدک و مــدارس متعلــق بــه ســفارت خانه ها، بخــش 
ــده  ــرار داشــته و پدی ــی ق ــت دولت ــل حمای ــدارس ذی اعظمــی از م
ــران پیــش از  ــی در ای خصوصی کــردن کاالی آمــوزش چنــدان جان
انقاب نداشــته اســت.  اصــل 30ام قانون اساســی جمهوری اســامی 
تاکیــد دارد کــه دولــت، آمــوزش و پــرورش رایــگان را بــرای همــه 

ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم ســازد. در زمــان تصویــب این 
اصــل، نماینــدگان جنــاح راســت مجلــس خبــرگان قانــون اساســی، 
اعــم از لیبــرال و راســت ســنتی، نگــران برداشــت جنــاح چــپ از این 
اصــل بــه معنــای حــذف مــدارس خصوصــی بودنــد. ایــن نگرانــی 
جنــاح راســت اندکــی بعــد محقــق شــد؛ در تاریــخ دوم اســفندماه 
1358، شــورای انقــاب بــا تصویــب الیحــه اداره واحدهای آموزشــی 
ــگاه های  ــدارس و دانش ــی م ــی، تمام ــورت دولت ــه ص ــی ب خصوص
خصوصــی تحــت مالکیــت دولــت درآمــد. در ایــن بیــن، مــدارس 
متعلــق بــه گروه های مارکسیســت تعطیل شــد. شــورای انقــاب در 
حالــی بــر خــاف قانــون الحــاق دولــت ایــران بــه قــرارداد بین المللی 
مبــارزه بــا تبعیــض در امــر تعلیمــات عمــل می کــرد کــه گروه هــای 
راســت ســنتی از بسته شــدن مــدارس مذهبــی مانند علــوی و نیکان 
خــودداری کردنــد و تــا در نهایــت بــا تصویــب تبصــره ای در الیحــه 
فــوق، مجــوز ادامــه فعالیــت ایــن قبیــل مــدارس ادامــه یافــت و در 
نهایــت، با تصویــب مصوبه فعالیــت »مــدارس غیرانتفاعی اســامی« 
در هیئــت دولــت، فعالیــت ایــن قبیــل مــدارس، وجهه قانونــی یافت. 
بنابرایــن، در ســال های ابتدایــی انقــاب، تــاش مبــارزان مســلمان، 
اعــم از چــپ و راســت، عــاوه بــر دولتی ســاختن قســم اعظمــی از 
نظام آموزشــی توانســتند کلیــت مفاهیــم آموزشــی را بــر ایدئولوژی 
اســامی اســتوار ســازند. عــاوه بــر تغییــر ســاخت نظــام آموزشــی، 
نهــاد آمــوزش و پــرورش دچــار تغییــرات دیگــری نیــز شــد؛ عــاوه 
بــر تغییــر محتــوای درســی و اضافه شــدن دروس جدیــد ماننــد زبان 
عربــی ذیــل عنــوان آمــوزش زبــان اســام، این نهــاد از منظــر نیروی 
انســانی نیــز دچــار تحوالتی شــد. پیــش از پیــروزی انقاب اســامی، 
ســازوکار اســتخدام معلمیــن در ایــران به عهــده دانشــگاه های تربیت 
مــدرس بــود. پــس از پیــروزی انقــاب، همچنــان این ســاختار حفظ 
شــد امــا نحــوه اســتخدام و همچنیــن شــیوه های تربیتــی معلمــان 
بــا تغییــرات گســترده همــراه بــود. عــاوه بــر آنکــه بــا بحث هــای 
پیرامــون اسامی ســازی مــدارس، بخشــی از معلمــان دیگــر امــکان 
ــه  ــز ب ــدرس نی ــت م ــگاه های تربی ــد؛ ورودی دانش ــس نیافتن تدری
ــای  ــور از مصاحبه ه ــی عب ــه توانای ــه ک ــی از جامع ــار خاص اقش
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چالش مخاطب در تئاتر ایران

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان

کنان سرزمین سرد شمالیاز آفرینش تارستاخیزنان و پنیر و همدلی گرم سا قلم های 

تر می برد پوران درخشنده: درجه بندی سنی، کیفیت فیلم ها را باال

پــوران درخشــنده بــا بیــان اینکــه »وقتــی فیلمســاز بدانــد بــرای چــه کســی فیلــم می ســازد، فیلمــش سمت وســوی خــاص خودشــان را 
ــزی  ــار ممی ــا دچ ــود فیلم ه ــث می ش ــه باع ــن آیین نام ــود ای ــت: وج ــرد«، گف ــد ک ــل خواه ــر و پژوهشــی تر عم ــا کیفیت ت ــرد و ب می گی

نشــوند زیــرا از نــگاه کارشناســی درســتی برخــوردار بوده انــد.
پــوران درخشــنده بیــان کــرد: در همــه جــای دنیــا ایــن ویژگــی بــرای فیلم هــا وجــود دارد. مخصوصــاً تأکیــد بســیار زیــادی بــر روی 
شناســایی فیلم هــای خانوادگــی اســت و بــه ایــن ترتیــب مشــخص می کننــد کــه چــه فیلمــی را چــه کســی می توانــد ببینــد. اگــر مــا هــم 

چنیــن چیــزی داشــته باشــیم قطعــاً شــرایط بهتــری از نظــر ســامت روانــی بــرای مخاطبــان لحــاظ می شــود.
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نــگاه می کننــد. ســالن هایی کــه بــه کیفیــت آثــار توجهــی ندارنــد 
و فقــط ســعی دارنــد تــا گروه هــا بــه هرنحــوی که شــده در ســالن 
آن هــا اجــرا کننــد تــا منفعــت مالی شــان تامیــن شــود. اجراهایــی 
کــه بــه ســمت لودگــی پیــش می رونــد و جدیدتریــن پدیــده ایــن 
ــی کــه فــارغ از هــر  ــر ایــران، نمایش هــای موزیکال روزهــای تئات
پیــام یــا محتــوای تئاتــری صرفــا از محدودیت هایــی که موســیقی 
در کشــور مــا برخــوردار اســت اســتفاده می کننــد تــا بــا نمایــش 
زنــده آن از طریــق تئاتــر، بــه منفعــت مالــی برســند. بــدون آن که 
نــه ارزش آن موســیقی و نــه ارزش آن تئاتــر مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد. پدیــده بعــدی هــم حضــور چهره هــای معــروف ســینمایی 
در تئاتــر اســت کــه شــاید بــه خــودی خــود تبلیــغ خوبی بــود اما 
اکنــون بــرای مخاطــب رنــگ باختــه و رفتــه رفتــه اثــر خــود بــر 
جــذب مخاطــب را از دســت می دهــد. بــه نظــر می رســد توجــه 
بــه رســالت هنــری تئاتــر بیــش از هرچیز به آشــتی او بــا مخاطب 
کمــک خواهــد کــرد. اگــر بــه تئاتر اجــازه دهیــم تــا راه خــودش را 
پیش بگیــرد، مســیر را پیــدا خواهد کــرد. هنــر برگرفته از مــردم و 

بــرای مــردم اســت.

»در ســال 1396 حــدود 5.1 درصــد مــردم ایــران به تماشــای تئاتر 
ــد«. رفته ان

 ایــن خبــری بــود کــه چنــدی پیش بــه نقــل از مرکــز آمــار ایران 
در رســانه ها و محافــل هنــری مــورد توجــه قــرار گرفــت. آمــاری 
تکان دهنــده و تامل برانگیــز کــه واکنش هــای مختلفــی را بــه همراه 

داشت.
مخاطب ســنجی از جملــه نکاتــی اســت کــه در هنــر به ویــژه در 
هنرهایــی چــون تئاتــر، کــه در آن مخاطــب یکــی از  بخش هــای 
اصلــی آن بــه شــمار مــی رود، بســیار مهــم شــمرده می شــود؛ چــرا 
ــروه ســنی و  ــوع، گ ــف، ن ــی از کــم و کی ــا داشــتن داده های ــه ب ک
اجتماعــی، ســلیقه و انگیــزه اســت کــه خالــق یــک اثــر تئاتــری 
می توانــد بــا توجــه بــه آن بــرای جــذب هرچــه بیشــتر مخاطــب 
ــد و  ــر دو )هنرمن ــدی ه ــد رضایتمن ــه بتوان ــاری ک و انتخــاب آث

مخاطــب( را بــرآورده کنــد، بکوشــد. 
 اولیــن مــوردی کــه در خصــوص ایــن خبــر بــه ذهــن می رســد 
ایــن اســت کــه، اساســا اینگونــه آمارهــا چگونــه و در چه ســطحی 
از جامعــه آمــاری تهیــه می شــوند و آیــا قابــل اســتناداند یــا خیر؟ 
هنگامــی کــه یک آمــار در چنین مقیــاس کلــی و بدون هیــچ آمار 
تکمیلــی دیگــری منتشــر می شــود، احتمــال غیر دقیــق بــودن آن 

ــد.  ــش می ده را افزای
بــرای مثــال در ســال 2000 میادی موسســه تحقیقات شــاگل این 
بررســی را بــر مخاطبــان تئاترهای واشــنگتن انجــام داده اســت و در 
مجمــوع 6965 فــرم نظرســنجی توزیــع و جمــع آوری شده اســت. 
مبنــای اصلــی ایــن نظرســنجی بــر ایــن ســئوال اســتوار اســت که 
چــه کســی در واشــنگتن بــه تئاتــر مــی رود و در محــدوده زمانــی 
دو ســال )1999 تــا2000( چــه تغییراتــی درنــوع مخاطبــان ایجــاد 

شــده اســت.
مخاطبــان بــه طــور اتفاقی انتخــاب شــده اند و فرم های نظرســنجی 
پــر شــده پیــش از آغــاز نمایــش و یــا در خــال نمایــش توســط 
مســئوالن ســالن ها جمــع شــده  و یــا در صندوق هــای مخصــوص 
ــر  ــه دقیق ت ــرای هرچ ــده اند. ب ــع آوری ش ــپس جم ــه و س انداخت
بــودن بررســی نهایــی، نظرســنجی ها در دو مقطــع زمانــی پاییــز 
و زمســتان و در هــر مقطــع زمانــی در ســه اجــرای وســط هفتــه، 
تعطیــات آخــر هفته و یــک اجــرای ویژه )اجــرای افتتاحیــه( انجام 

هنــــــــــــگ  فر
هنـــــــــــــــــــر و 

شــده اســت. در ســالن های نمایــش با گنجایــش بیش از دویســت 
صندلــی، 600 فــرم و در ســالنهای کوچکتــر 300 فرم توزیع شــده 
اســت. بنــا بــر بررســی اولیــه بــه طــور متوســط حــدود 57 درصد 
از فرمهــا پاســخ داده شــده اند کــه البتــه ایــن میــزان در ســالن های 

مختلــف، متفــاوت بوده اســت. 
پــس از این بررســی دقیــق و منظم آمارهــای متنوع و کاربــردی در 
زمینــه طیف ســنی مخاطب، جنســیت مخاطــب، طبقــه اجتماعی 
مخاطــب و ســایر اطاعــات جانبــی نیــز ارائه شــد که این بررســی 
ــه بهبــود هــدف گذاری هــای  ــه یــک بررســی علمــی کــه ب را ب

هنــری کمــک می کنــد، تبدیــل کــرد.
امــا در قــدم بعــد اگــر بــه طــور کلــی قبــول کنیــم کــه میــزان 
اســتقبال از تئاتــر در بیــن خانواده هــای ایرانــی کــم اســت، چنــد 
پرســش اساســی مطــرح می شــود. آیــا اساســا تئاتــر یــک هنــر 
همگانــی ا ســت و بایــد انتظار طیــف وســیعی مخاطب را داشــت؟ 
آیــا امکانــات، زیرســاخت ها و پراکندگــی ســالن های اجــرا اجــازه 

ــد؟ ــب را می ده ــد مخاط رش
بــه نظــر می رســد مشــکات تئاتــر امــروز در فرهنــگ و تاریــخ و 
سرگذشــت تئاتر در کشــور ما ریشــه داشــته باشــد. از همــان ابتدا 
کــه تئاتــر بــه دربــار ناصرالدین شــاه وارد شــد تــا بــه امــروز، ایــن 
نــگاه بســیار عقب مانــده در تئاتــر وجــود داشــته و هنــوز هــم ادامه 
دارد. آن زمــان بیــن اثــری کــه از شکســپیر و مولیــر اجــرا می شــد 
بــا آنچــه کــه دلقک هــای دربــار اجــرا می کردنــد تفاوتــی وجــود 
نداشــت؛ اکنــون هــم وجــود نــدارد. مــا بــرای تئاتــر بــه عنــوان 
یــک هنــر کــه در تمــدن بشــری مهم تریــن نقــش را بــرای ارتقــا 
فرهنــگ جامعــه داشــته اســت، ارزشــی قائــل نیســتیم. مــا از ایــن 
ابــزار هنــری قدرتمنــد کــه توانایــی اصلــی اش روشــنگری و انتقــاد 
و اصــاح فرهنگــی و اجتماعــی اســت، هیــچ گاه اســتفاده نکرده ایــم؛ 
بلکــه همــواره ســعی بــرآن بــوده تــا حــد تئاتــر را بــه یــک موجود 
ســرگرم کننده تنهــا محــدود کنیــم و از میــان همــه پتانســیل هایی 
کــه تئاتــر دارد، مــا تنهــا یــک قابلیــت ســطحی آن  را بــه عنــوان 
ــی  ــر زمان ــد تئات ــر می رس ــه نظ ــم. ب ــتفاده کردی ــرگرمی اس س
همگانی تــر می شــود کــه از قیــد و بندهــای اضافــی رهــا شــده و 
خــودش را بــه واقعیــت جامعــه اش نزدیک تــر کنــد. تئاتــر باید به 
صــورت طبقه بنــدی شــده در جامعه حضور داشــته باشــد. مــا این 
کار را نکرده ایــم، یعنــی نیامدیــم در طبقــه بندی مــان بگوییــم یک 
تئاتــر آماتــور داریــم، یــک تئاتر تجربــی، یک تئاتــر کمــدی داریم 
کــه فقــط بــرای ســرگرمی اســت. یکــی از شــاخه های نمایــش، 

ــیقی،  ــاخه های موس ــی از ش ــه یک ــور ک ــت همانط ــرگرمی اس س
ــور  ــت. همانط ــرگرم کننده اس ــادی آور و س ــأ ش ــیقِی صرف موس
کــه در معمــاری و شهرســازی می بینیــم کــه در کنــار بســیاری 
از فعالیت هــای معمــاری مثــأ مهندســی گل و گیــاه می کننــد. در 
نتیجــه وقتــی چنیــن رفتــاری بــا تئاتــر صــورت می گیــرد، نبایــد 

انتظــار همگانــی شــدن آن را داشــته  باشــیم.
نکتــه بعــد ورود و فعالیــت بخــش خصوصی در تئاتــر امــروز ایران 
اســت. ایــن ورود نــکات مثبــت و منفــی بــه همــراه داشــته اســت. 
تعــداد ســالن های خصوصــی نمایــش رو بــه افزایــش اســت و ایــن 
باعــث می شــود تــا گروه هــا، مــدت طوالنــی بــه انتظــار اجــرا در 
ســالن های دولتــی ننشــینند و مــردم هــم انتخاب هــای بیشــتری 
برای تماشــا داشــته باشــند. همچنین ورود تهیه کننــدگان جدید در 
تئاتــر هــم به چرخه اقتصــادی آن کمک کــرده اســت. در مقابل اما 
آثــار مخربی هم داشــته که شــاید موهبــات فعالیــت خصوصی در 
تئاتــر را تحــت تاثیــر قــرار داده و باعث شــده تا در میزان اســتقبال 
مخاطــب افزایشــی بوجــود نیایــد. ورود تهیه کنندگانی کــه به تئاتر 
بــه چشــم یــک کاال و بــه جهــت منفعت هرچــه بیشــتر اقتصادی 

رضا حسینی
کارشناسی مکانیک 93



ترکیه: نمی توانیم به سرعت نفت ایران را رها کنیم

وزیــر خارجــه ترکیــه اعــام کــرد کــه کشــورش پــس از پایــان معافیــت آمریــکا بــرای واردات نفــت از ایــران، قــادر نیســت بــه ســرعت 
واردات نفــت خــود را متنــوع کنــد.

ایــن اظهــارات ترکیــه پــس از اظهــارات مشــابه چیــن صــورت می گیــرد کــه اعــام کــرده بــا اقدامــات آمریــکا مخالــف بــوده و بــه همکاری 
منطقــی و قانونــی بــا ایــران ادامــه می دهــد. آمریــکا بــه خریــداران نفــت ایــران اعــام کــرده کــه تــا اول مــاه مــه بایــد بــه خریــد نفت شــان 

خاتمــه دهنــد یــا بــا تحریم هــای آمریــکا مواجــه شــوند.
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اقتصـــــادی
عی جتمــــــا ا

ــد. مفید باش
بیم و امید

ــا مشــکاتی جــدی  ــار ایــران بــرای دور زدن تحریم هــا ب ایــن ب
روبــرو اســت؛ عمــده ی راه هــای دور زدن تحریم هــا کــه در 
زمــان تحریم هــای هســته ای پیشــین انجــام می شــد، در ســری 
جدیــد تحریم هــا ممکــن نخواهــد بــود؛ چــرا کــه ایــن بــار افــراد 
و شــرکت های خصوصــی کــه محملــی بــرای دور زدن تحریم هــا 
بودنــد، شناســایی شــده اند و نفتکش هــای ایرانــی ماننــد گذشــته 
نخواهنــد توانســت کاری از پیــش ببرنــد. از طرفی دریافــت پول از 

صــادرات در بــازار ســیاه تقریبــاً غیرممکــن اســت.
ــته  ــاف گذش ــز برخ ــیه نی ــن و روس ــر چی ــای اخی در تحریم ه
همــکاری خوبــی بــا آمریــکا در اجــرای تحریم هــا داشــته اند. در 
ایــن میــان، امیــد ایــران بــه تــداوم حضــور هنــد در بنــدر چابهــار 
و ادامــه فعالیــت تجــاری بــا ایــران اســت. بــا توجــه بــه حضــور 
نظامــی چیــن در پاکســتان و تــرس آمریــکا از تســلط آن هــا بــر 
ــه عنــوان رقیــب پاکســتان در  ــه هنــد، ب منطقــه، امــکان دارد ب

منطقــه، امتیازاتــی از ســوی آمریــکا بــه داده شــود.
موضــوع دیگــر توســط ایــران بــر تنگــه هرمــز اســت. اگــر ایــران 
احســاس کنــد حضــور حداقلــی در بــازار نفــت دارد، می توانــد از 
ایــن موقعیــت بــه عنــوان اهــرم فشــار بــر کشــورهای منطقــه و 
فشــار بــر آمریــکا اســتفاده کند. موضــوع دیگــری که در شــرایط 
ــران  ــا عــدم حضــور ای ــه بررســی دارد، حضــور ی ــاز ب ــی نی فعل
در اوپــک اســت؛ اگــر چــه در شــرایط فعلــی حضــور ایــران در 
جلســات اوپــک بــرای وزیــر ایــران ســخت خواهــد بــود و ایــران 
بــا لغــو عضویــت می توانــد اعتــراض خــود را اعــام کنــد امــا بــا 
حضــور در جلســات می توانــد دولــت را در جریان مســائل پشــت 

پــرده اوپــک قــرار دهــد.
بــا ایــن حــال تمــام ایــن مــوارد راه حل هایــی موقتــی هســتند کــه 
شــاید بتوانــد صــادرات نفــت ایــران را مقــداری افزایش دهــد، اما 
اندکــی بی احتیاطــی می توانــد آغازگــر جنگــی باشــد کــه هیــچ 
پایانــی بــرای آن قابــل تصــور نیســت. در شــرایط فعلــی بهتریــن 
و تنهــا راه حــل را بایــد در دیپلماســی جســتجو کــرد و دیپلماســی 

ــر از نظامی گــری ِصــرف اســت. ــزی فرات بی شــک چی

حالتــی بهینه تــر از قبــل را شــامل می شــود کــه در اصطاحــات 
علــم اقتصــاد بــه آن بهینــه پارتــو می گوینــد. امــا در حــال حاضر، 
قانــون کار در ایــران بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اصلــی کســب 
رضایــت عمومــی و محبوبیت بخــش بــه دولــت همچنــان مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــه ق توج
وضعیــت معیشــتی کارگــران در ایــران همــواره دســتاویز 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــف سیاس ــای مختل گروه ه
ــای  ــا وعده ه ــر روزه ب ــی ه ــران ایران ــت. کارگ ــده اس ــا ش آن ه
مختلــف مســئولین در بــاب بهبــود وضعیــت رفاهی و معیشــتی 
ــرای  ــا ب ــن وعده ه ــا آنچــه کــه از ای خــود مواجــه می شــوند ام
آنــان حاصــل می شــود، چیــزی جــز کوچک تــر شــدن هــر روزه 
ســفره و بدتــر شــدن ســطح رفاهــی و معیشــتی آنان نیســت. این 
وعــده دادن مســئولین در حالی اســت کــه آن چه در حقیقــت امر، 
ــاز بــودن دســت  موجــب تضییــع حقــوق کارگــران می شــود، ب

همیــن صاحبیــن امــر در دخالــت در اقتصــاد کشــور اســت.

ــه  ــرد ک ــام  ک ــمی اع ــه ای رس ــفید در بیانی ــل کاخ س 22 آوری
معافیت هــای اعطــا شــده بــه خریــداران نفــت ایــران را تمدیــد 
نمی کنــد. ایــن بیانیــه کــه بــا عنــوان همــکاری ایــاالت متحــده، 
عربســتان و امــارات در زمینــه  ی انــرژی و سیاســت ایران منتشــر 
شــده تضمیــن می دهــد کــه امــارات و عربســتان اجــازه نمی دهند 
ــا مشــکلی در عرضــه نفــت مواجــه شــود. ایــن  ــازار جهــان ب ب
معافیت هــا کــه ســال گذشــته و در پــی خــروج آمریــکا از برجــام 
و تحریم هــای نفتــی ایــران شــکل گرفــت، به تعــدادی از کشــورها 
از جملــه چیــن، کــره جنوبــی، ترکیــه، ژاپــن و هنــد اجــازه مــی داد 
ــد  ــا عــدم تمدی ــد. ب ــران ادامــه دهن ــه واردات نفــت از ای کــه ب
معافیت هــا، تمــام ایــن کشــورها ناچــار خواهنــد شــد واردات نفت 
از ایــران را از 2 ِمــی بــه صفــر برســانند. در ادامــه بــه بررســی اثــر 
حــذف نفــت ایــران از بــازار جهانــی و عواقــب آن بــرای ایــران و 

چشــم انداز و راه هــای پیــش رو خواهیــم پرداخــت. 
بازار جهانی، از شوک عرضه تا تعادل

بــا حــذف ایــران، لیبــی و ونزوئــا از بــازار نفــت و تــورم و بحــران 
اقتصــادی در ترکیــه، پاکســتان و آرژانتیــن، خطــر افزایــش قیمت 
ــرد. علی رغــم اینکــه عربســتان و  ــاال می گی ــه شــدت ب نفــت ب
امــارات وعــده جبــران غیبــت ایــران را داده انــد، مســئله ی کمبود 
مــازاد تولیــد موضوعــی جــدی اســت؛ در صورتــی کــه بــار دیگر 
شــوکی در عرضــه  نفــت خــام روی دهــد، اوپــک قــادر بــه کنترل 
افزایــش قیمــت آن نخواهــد بــود. ایــن افزایــش قیمــت نفــت اما 
بــرای آمریــکا بیــش از آنکــه نِقمــت باشــد، نعمــت اســت. بــا 
افزایــش قیمــت نفت خــام، تولیــد نفت نامتعــارف شــیل افزایش 
می یابــد و اجــاره   زمین هــای نفتــی افزایــش می یابــد. بــاال رفتــن 
قیمــت نفــت امــا بــرای اروپا خبــر خوبــی نیســت، افزایش قیمت 
نفــت خــام بــرای اروپــا می توانــد بــه معنــای افزایــش هزینه های 
حمــل و نقــل و  پیــرو آن فشــار تــورم ناشــی از افزایــش قیمــت 
ــازار،  ــران از ب ــذف ای ــر ح ــن تاثی ــا مهم تری ــد. ام ــوخت باش س
تاثیــرات روانــی آن اســت؛ نخســت نگرانــی از کم شــدن عرضه  ی 
نفــت ســنگین و دیگــری کنتــرل ایــران بــر تنگــه هرمز و ســپس 

اول مــاه مــی هــر ســاله فرصتــی مناســب را بــرای فعــاالن حقوق 
کارگــران در جهــان فراهــم می کنــد تــا بــار دیگــر بــه صحبــت 
ــان در  ــاره وضعیــت رفاهــی کارگــران و شــرایط زندگــی آن درب
ــران در  ــت از کارگ ــاختارهای حمای ــد. س ــی بپردازن عصــر کنون
حــال حاضــر در ایــران اعــم از قانــون کار و تعییــن ســاعت کار 
اســتاندارد یــا حــق عائله منــدی و مرخصی هــای مجــاز همــواره 
مرکــز توجــه شــوراهای کار و دولــت، بــه خصــوص وزارت رفــاه، 
کار و تعــاون اجتماعــی بــوده اســت. ایــن ســاختارها هرچنــد بــه 
نظــر ســاختارهایی مناســب جهــت حمایــت از کارگــران بــه نظر 
می رســند، امــا نیازمنــد نهادهایــی خــاص جهــت صیانــت از ایــن 
قوانیــن و ساختارهاســت. از طــرف دیگــر وجــود ایــن ســاختارها 
در کنــار اقتصــادی پویــا و آزاد ممکــن اســت کــه دارای فایــده و 
کاربــرد باشــد، امــا بدون وجــود نهادها و ســاختارهایی کــه اقتصاد 
ــران  ــوق کارگ ــه حق ــیب ب ــث آس ــد، باع ــن می کنن آزاد را تامی
می شــود. در فرصــت اندکــی کــه در مقالــه پیــش رو داریم ســعی 

داریــم کــه ایــن نهادهــا را بــه صــورت اجمالــی بررســی کنیــم.
شــاید ابتدایــی تریــن حــق هــر انســانی در جامعــه را بتــوان حــق 
مالکیــت او عنــوان کــرد. کارگــر حــق دارد کــه بــر آنچــه کــه 
بدســت مــی آورد مالکیت داشــته باشــد. و حــق ســرمایه گذاری و 
اکتســاب ســود از آن را دارد. نمی تــوان اقتصاددانــی ایرانی را یافت 
کــه بــه آسیب رســاندن دولــت به حقــوق مالکیــت در ایــران اقرار 
نکنــد. در فضــای کنونــی ایــران، هیــچ ســرمایه گذاری شــخصی 
ــت در اقتصــاد  ــت دول ــه از آســیب دخال ــت ک ــوان یاف را نمی ت
مصــون باشــد. اقتصــاد تبصــره ای ایرانــی هــر روز بــا توجــه بــه 
مصلحــت دولــت، در حال تغییــر حقوق مالکیــت در ایران اســت. 
از مصوبــات تحریــم خریــد و فــروش دالر و تعیین قیمــت دولتی 
بــرای تمامــی اجنــاس، تــا اعــدام ســاطین ســکه و قیــر، همــه 
موجــب توزیــع ســیگنال های خطــر ســرمایه گذاری و ریســک در 
بــازار هســتند. در چنیــن شــرایطی کارگــر حتــی اگــر ســرمایه ای 
بــرای خــود فراهــم آورد. راهــی جــز کنــز پــول یــا خریــد امــوال 

اخــال در صــادرات نفــت کشــورها همســایه.
از طرفــی بــه نظــر می رســد هــدف آمریــکا بــرای خــارج کــردن 
کشــورهای نفتــی، جایگزین نفــت آمریکا بــا آن باشــد؛ جایگزینی 
ــی  ــارات و جایگزین ــراق، عربســتان، ام ــت ع ــا نف ــران ب ــت ای نف
میعانــات گازی پــارس جنوبــی بــا میعانــات آمریــکا. امــا از آنجــا 
ــا دیگــر کشــورها متفــاوت اســت،  کــه نفــت ســبک آمریــکا ب
جایگزینــی آن بــا نفــت ســنگین خاورمیانــه زمان بــر خواهــد بود. 
شــاهد ایــن مدعــا جدولــی اســت کــه پاتــس چنــد روز پیــش 

ــر کرد. منتش
 پاتــس، بــه عنــوان یک رســانه نفتــی آمریکایــی، جایگزیــن هاي 
نفــت ایــران را بــرای انــواع نفــت خــام هــای تولیــدی و صادراتــی 
منتشــر و نوعــی میعانــات تولیــدی آمریــکا را بــه همــراه نفــت 
هایــی از نــروژ، روســیه و اســترالیا، به عنــوان جایگزیــن میعانــات 
گازی پــارس جنوبــی معرفــی کــرده اســت. ایــن رســانه، بــرای 
جایگزیــن نفــت خــام ســنگین ایــران از نفــت خــام کشــورهای 
آمریــکا، عربســتان، امــارات، عراق، کویــت، قطر، روســیه، مکزیک، 

اکــوادور، مصــر، ونزوئــا و کانــادا نــام بــرده اســت. 
 ایران، از کسری بودجه تا تورم

30 درصــد بودجه ســال 98 )148هزار میلیــارد از 407هزارمیلیارد 
تومــان( بــه صادرات نفت وابســته اســت.

بــا فــرض دالر 4200 تومنــی بــرای تامیــن ایــن میــزان نفــت بــه 
نظــر می رســد ایــران بایــد 2/1 تــا 5/1 میلیــون بشــکه نفــت در 
روز صــادر کنــد و ایــن میــزان از فــروش نفــت در حالی اســت که 
فــرض می گــردد تحریم هــای بانکــی مانــع ورود ارز نشــوند و بــه 

جــای ارز نیز کاال وارد نشــود.
تــا پیــش از خــروج آمریــکا از برجــام، صــادرات ایــران بــه طــور 
متوســط روزانــه 2/2 میلیــون بشــکه بــوده و در دور اول تحریم هــا 
یونــان، تایــوان و ایتالیــا بــا وجــود معافیــت، صــادرات خــود را بــه 
صفــر رســاندند و ایــران بــه طور رســمی 5/1 میلیون بشــکه نفت 
را بــه پنــج کشــور چیــن، ترکیــه، ژاپــن، کره جنوبــی و هنــد صادر 
کــرد. امــا در 6 مــاه گذشــته متوســط صــادرات نفــت ایــران 2/1 

میلیــون بشــکه در روز بود.
ــا شــروع دور دوم تحریم هــا و لغــو معافیت  هــای نفتــی، ایــران  ب

ــوند و  ــامل می ش ــی را ش ــه ســود بســیار اندک ــدارد ک ــادوام ن ب
ــه نــرخ تــورم در ایــران، موجــب ضرردهــی  ــا توجــه ب عمــا ب

کارگــر اســت.
مســئله دیگــری کــه در ایــن مجــال بایــد بــه آن اشــاره شــود، 
ــت.  ــت اس ــی در دول ــتم مال ــی از سیس ــتم پول ــتقال سیس اس
جداســازی نهادهــای تصمیم گیرنــده دربــاره سیاســت های پولــی 
ــی  ــه تنهای ــت ب ــه دول ــود ک ــم می ش ــن مه ــی موجــب ای و مال
نتوانــد دربــاره ی ابــزار پولــی و مالــی تصمیــم بگیــرد. و ایــن خــود 
بــه ایــن نتیجــه منجــر می شــود کــه دولــت نتوانــد برای کســب 
رضایــت یــا محبوبیــت دســت بــه ایجــاد تــورم و رونــق کاذب 
در بــازار بزنــد. مســئله ای کــه اقتصــاد ایــران بــه شــدت مبتابه 
آن اســت، یکــی بــودن عامــل ایــن دو سیاســت گذاری در نهــاد 
دولــت اســت. ایــن مســئله منجــر بــه تشــدید تــورم مزمــن در 
ایــران می شــود کــه مهمتریــن نتیجــه ایــن تــورم مزمــن، کاهش 
ارزش پــول ملــی اســت. در حقیقــت ایــن تــورم کاذب و کاهــش 
ارزش پــول ملــی، بــه ســادگی، موجــب کاهــش ارزش موجــود در 
جیــب کارگــر می گــردد. ســرمایه دار، بــه ســبب تبدیل ســرمایه 
خــود بــه کاال در بــازار و تجــارت بــا آن، بــه طــور نســبی، کمتر از 
کارگــر دچــار ضــرر از کاهــش ارزش پــول ملــی می گــردد. ایــن 
نکتــه کــه قراردادهــای کاِر کارگــران بــه صــورت یکســاله امضــا 
می شــوند؛ امــری کامــا بدیهــی اســت و تــورم مزمــن در طــول 
ســال موجــب می شــود کــه رفــاه کارگــران در طــول ســال هــر 

روز بیشــتر از پیــش دچــار آســیب شــود.
ــون  ــود قان ــت وج ــه آن پرداخ ــد ب ــه بای ــدی ک ــئله بع مس
حداقــل دســتمزد در فضــای کار در ایــران اســت. طبــق مصوبــه 
ــک  ــدود ی ــر ح ــر کارگ ــی ه ــوق قانون ــال 98 حق ــت در س دول
میلیــون و پانصــد هــزار تومــان اســت. تعییــن حداقــل دســتمزد 
ــه مناقشــه  ــدار و البت ــت یکــی از بحث هــای پرطرف توســط دول
برانگیــز در اقتصــاد کاســیک بــه شــمار مــی رود. ابتدایی تریــن 
پیامــد ایــن حداقــل دســتمزد- بــه خصــوص در اقتصــاد فشــل و 
نابســامان ایــران- بیــکاری عــده کثیــری از کارگــران در صنعــت 
ــاره بســیار ســاده و در  ــه کار رفتــه در ایــن ب اســت. اســتدالل ب
عیــن حــال بحــث برانگیــز بــه شــمار مــی رود. فــرض کنیــد که 

ــد 400هــزار بشــکه در روز  ــن ممکــن می توان در خوش بینانه تری
ــرخ  ــا ن ــا فــرض نفــت65 دالری و اگــر ارز آن ب ــد، ب صــادر کن
دالر14000تومانــی تســعیر شــود، یعنــی درآمــدی حــدود 132 
ــا وجــود شــرایط  ــه ب ــارد دالر( ک ــارد تومان)6/9میلی هــزار میلی

تحریم بســیار خوشــبینانه اســت.
در حالــت محتمــل و بدبینانــه احتمــاالً ایــران صادراتــی 200هزار 
بشــکه در روز را خواهــد داشــت، یعنــی 66هــزار میلیــارد 
تومان)8/4میلیــارد دالر( درآمــد نفتــی کــه فاصلــه ی قابل توجهی 
ــا  ــی، ب ــه 98 دارد. از طرف ــی شــده در بودج ــد پیش بین ــا درآم ب
توجــه بــه صــادرات غیــر نفتــی 30 میلیــارد دالری و واردات 50 
میلیــارد دالری، می تــوان شــاهد کســری قابــل توجه تــراز تجاری 

بــود.
حتــی اگــر ایــران بتوانــد صــادرات خــود را 650 هــزار بشــکه در 
روز نگــه دارد و درآمــد نفتــی خود را در ســال به 15 میلیــارد دالر 
برســاند، بــا احتســاب 50 میلیــارد دالر واردات و 30 میلیــارد دالر 
صــادرات غیــر نفتــی، بــاز هــم بــا 5 میلیــارد دالر کســری تــراز 
تجــاری مواجــه خواهــد بــود . ایــن کســری تــراز تجــاری می تواند 
فشــار قابــل توجهی بــر نــرخ ارز وارد کنــد و متعاقــب آن واردات 

را بــه انــدازه 5 میلیــارد دالر کاهــش دهــد.
از ســویی دیگــران کاهــش درآمــد نفتــی در اثــر لغــو معافیت های 
ــد .  ــا مشــکل کســری بودجــه مواجــه می کن ــی، کشــور را ب نفت
بعــاوه بــا توجــه بــه فشــار وارد بــر دولــت بــرای افزایــش نــرخ 
ــه  ــری بودج ــازار، کس ــمی و ب ــرخ ارز رس ــن ن ــکاف بی ارز و ش
باعــث افزایــش نــرخ ارز در بــازار خواهــد شــد. الجــرم برآینــد 
ــد،  ــول ســوق می ده ــه ســمت چــاپ پ ــت را ب ــع دول ــن وقای ای
عملــی کــه کــه نتیجــه ای جــز ابرتــورم نخواهــد داشــت. امــا از 
ســویی، دولــت بــا کــم کــردن مخــارج خــود و افزایــش مالیــات 
می توانــد اندکــی کســری بودجــه را جبــران کنــد امــا ایــن اقــدام 
باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی می گــردد کــه پیامدهــای ســوء 
نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. در ایــن شــرایط بهتریــن اقــدام، 
حــذف معافیت هــای مالیاتــی و انــواع یارانه هــای پنهــان اســت، 
هرچنــد کــه می توانــد از محبوبیــت دولــت بکاهــد امــا در ایــن 
شــرایط کمــک گرفتــن از صنــدوق توســعه ملــی نیــز می توانــد 

کارفرمــا درآمــدی 6 میلیونــی را بــرای نیــروی کار خــود در نظــر 
گرفتــه باشــد. اگــر حقــوق قانــون کار وی را از اســتخدام کارگــر 
ــرض  ــا ف ــازدارد، وی )ب ــان ب ــون توم ــر 1/5 میلی ــوق زی ــا حق ب
ــی  قانون مــداری( 4 نفــر را اســتخدام خواهــد کــرد. ایــن در حال
ــه 6 کارگــر دارد.  ــاز ب ــرای کار خــود نی اتفــاق می افتــد کــه او ب
حــال اگــر قانــون کار وجــود نداشــته باشــد، کارفرمــا پیشــنهاد 6 
موقعیــت کاری بــا حقــوق یــک میلیــون تومــان را بــه کارگــران 
ارائــه می کنــد و کارگــران بــه صــورت خــود مختــار، ایــن حقــوق 
ــر، 6  ــای 4 کارگ ــه ج ــرایطی ب ــن ش ــد. در چنی ــر می گزینن را ب
کارگــر شــاغل می شــوند و همچنیــن از طــرف دیگــر، کارفرمــا 
بــه بیشــینه تولیــد و ســود مــورد نیــاز خــود می رســد کــه هــم 
موجــب بهبــود وضعیــت او می شــود و هــم در بلنــد مــدت بــا 
افزایــش ســود و بــه نســبت آن افزایــش دســتمزد کارگــر، منجر 
بــه بهبــود وضعیــت کارگــر از وضــع ابتدایــی خــود می شــود. این 
شــرایط یــک بهبــود دو طرفــه را در اجتمــاع نشــان می دهــد کــه 
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از او بــه جــای مانده اســت. »فئــودور میخایاویچ داستایفســکی« 
نویســنده پــرآوازه ســبک رئالیســم کــه رمان هــای »جنایــت و 
مکافــات«، »بــرادران کارامــازوف«، »قماربــاز«، »ابلــه« از وی بــه 
یــادگار باقــی مانــده اســت از مهم تریــن نویســندگان معرفــی 
شــده در ایــن جلســه بــود. در روســیه از داستایفســکی عــاوه 
ــاد می شــود.  ــزرگ ی ــوان روانشناســی ب ــه عن ــر نویســنده، ب ب
یازدهمیــن نویســنده ایــن جلســه »لــف نیکایویــچ تولســتوی« 
فعــال اجتماعی-سیاســی و نویســنده ســبک رئالیســم روس بود. 
ــر حماســی  ــن اث »رســتاخیز« و»جنــگ و صلــح« کــه بزرگتری
روســیه اســت، مشــهورترین آثــار اوســت. تولســتوی بــا وجــود 
ــار  ــت و در کن ــروم پرداخ ــات مح ــه طبق ــرافی، ب ــی اش زندگ

آن هــا زندگــی کــرد.
ــرار  ــر آهســته مــورد برررســی ق ــن نویســنده کــه دکت آخری
دادنــد »آنتــون پاولوویــچ ِچخــوف«، نمایشــنامه نویــس معروف 
کشــور روســیه بــود. او از معــدود شــاعرانی اســت کــه زندگــی 
ــاغ  ــن نمایشــنامه چخــوف را »ب اشــرافی نداشــت. معروف تری
آلبالــو« می داننــد کــه در واقــع نمادی از کشــور روســیه اســت. 
ــران  ــاه چخــوف« در ای ــن »مجموعــه داســتان های کوت همچنی

بارهــا ترجمــه شــده اســت. 

در حــدود ســه هزار ســال اســت کــه از بشــر میــراث مکتــوب 
بــه یــادگار داریــم. ایــن میــراث جــاودان بــه مــرور زمــان در 
ــر  ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــده اس ــاد ش ــی ایج ــای مختلف مکان ه
ــی آن  ــوری افق ــه مح ــرد ک ــرض ک ــوداری را ف ــوان نم می ت
زمــان و محــور قائــم ربــع مســکون زمیــن باشــد. حــال اگــر 
بخواهیــم در ایــن نمــودار یــک نقطــه را مشــخص کنیــم کــه 
ادبیــات در آن بســیار بالیــده شــده اســت و از خوانــدن ادبیــات 
ــم،  ــی می کنی ــذت فراوان ــرن و آن کشــور احســاس ل در آن ق
بی شــک می تــوان ادبیــات روســیه در قــرن نوزدهــم را انتخــاب 
کرد. ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی، درحــال برگزاری 
سلســله جلســاتی بــا محوریــت مــروری بــر ادبیــات داســتانی 
روســیه در قــرن نوزدهــم اســت. ایــن جلســات کــه با اســتقبال 
دانشــجویان در دانشــکده مهندسی دانشگاه فردوســی در جریان 
ــا حضــور دکتــر محمدجــواد آهســته، عضــو هیئــت  اســت، ب
علمــی گــروه زبــان روســی دانشــگاه فردوســی مشــهد و دکتــر 
ــروه مهندســی  ــی گ ــت علم ــی، عضــو هیئ ــی ثان ــد آفتاب احم
ــه  ــد. در ادام ــاز ش ــهد، آغ ــی مش ــگاه فردوس ــران دانش عم
مــروری بــر مباحــث مطــرح شــده در اولین جلســه ایــن برنامه 

خواهیــم داشــت.
در ابتــدای جلســه دکتــر آهســته توضیحاتــی دربــاره پیدایــش 
ــن  ــه دی ــی ک ــد. هنگام ــه کردن ــات داســتانی روســیه ارائ ادبی
ــه عنــوان دیــن رســمی شــناخته  مســیحیت در قــرن دهــم ب
ــه  ــل را ب ــودی انجی ــل و مف ــای کری ــه نام  ه ــرادر ب شــد، دو ب
زبــان اســاوی آن دوران ترجمــه می کننــد و این گونــه ادبیــات 
ــیه را  ــات روس ــوع ادبی ــود. در مجم ــدار می ش ــیه پدی در روس
می تــوان بــه چهــار دوره تقســیم کــرد. دوره اول ادبیــات روس 
باســتان، دوره دوم ادبیــات قــرن هجدهــم روســیه، دوره ســوم 
ادبیــات قــرن نــوزده و ادبیــات قــرن بیســتم دوره چهــارم ایــن 
تقســیم بندی اســت. ادبیات روس باســتان به دو  مرحله تقســیم 
می شــود: مرحلــه اول زمانــی اســت کــه ادبیــات در کیِــف بیــن 
قــرون دهــم تــا ســیزدهم رواج داشــته اســت و در مرحلــه دوم 
ادبیــات در مســکو بیــن قرن هــای ســیزده تــا هفــده رونــق پیدا 
ــم  ــرن هجده ــون ق ــه پیرام ــته در ادام ــر آهس ــد. دکت می کن
بیــان داشــتند که ایــن دوران عصــر روشــن گری نامیده شــده و 
معــروف بــه قرن شــعر و نظــم اســت. مکتب کاسیسیســم که 
در آن دولــت جایــگاه باالیی دارد و نویســندگان معموال از قشــر 
اشــرافیون جامعــه هســتند در ایــن دوران شــکوفا می شــود. در 

ــرن هجدهــم ســه عامــل وحــدت زمــان، وحــدت  ــات ق ادبی
مــکان و وحــدت عمــل بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت. یعنی 
چنانچــه اثــری را کــه در ایــن قــرن بــه رشــته تحریــر درآمــده 
اســت بخوانیــد، تمامــی اتفاقــات در یــک زمــان ثابــت و یــک 
مــکان ثابــت رقــم می خــورد. وحــدت عمــل نیــز بدیــن معنــا 
اســت کــه اگــر نویســنده بخواهــد موضوعــی را بررســی کنــد، 
تمــام توجــه خــود را بــه همــان ســوژه معطــوف می کنــد. در 
ــب سانتیمنتالیســم  ــرور مکت ــه م ــم ب ــرن هجده ــه دوم ق نیم
رواج پیــدا می کنــد. سانتیمنتالیســم معتقــد اســت کــه دولــت و 
هرچــه وابســته بــه دولت اســت بایــد در خدمت انســان باشــد 
و انســان در اولویــت اســت. احســاس در آثــار ادبــی ایــن زمــان 

ــگاه واالیــی قــرار می گیــرد. در جای
ــی ادبیــات روســیه  ــه دوران طای در بخــش بعــدی جلســه ب
یعنــی قــرن نوزدهــم میــادی پرداختــه شــد. دکتــر آهســته 
دو  مکتــب رمانتیســم و رئالیســم را مکاتــب اصلــی ایــن دوران 
معرفــی کردنــد. ایشــان افزودنــد ادبیــات روســی قــرن نوزدهم 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا اتفاقــات سیاســی و اجتماعــی دوران خــود 
ــته  ــود نداش ــی وج ــم آزادی بیان ــرن نوزده ــل ق دارد. در اوای
ــاهده  ــذا مش ــود. ل ــوع ب ــات ممن ــت مطبوع ــت و فعالی اس
ــه  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــفی و سیاس ــکلی فلس ــار ش ــم آث می کنی
ــد:  ــم می گوی ــرن نوزده اســت. گرتســین فیلســوف روســی ق
ــی  ــان و آزادی اجتماع ــه از آزادی بی ــی ک ــرای ملت ــات ب ادبی
محــروم هســتند، بهتریــن ابــزاری اســت کــه بــا آن می تواننــد 
صــدای انزجــار و خشــم وجــدان خــود را ابــراز کننــد. در ادامــه 
دکتــر محمدجــواد آهســته بــه معرفــی نویســندگان و شــاعران 
قــرن نوزدهــم پرداختنــد کــه مــا نیــز در اینجــا بــه اختصــار 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــان را معرف ــن آثارش ــا و مهم تری آن ه
اولیــن شــاعر برجســته قــرن نوزدهــم »ایــوان کریلــوف« اســت 
ــاره  ــران« اش ــان« و »کاف ــه »غواص ــوان ب ــار او می ت ــه از آث ک
ــم  ــاعر و مترج ــکی« ش ــیلی ژوکوفس ــد از وی »واس ــرد. بع ک
ســبک رمانتیســم بــه خلــق اثــر پرداختــه اســت. »شهســوار« 
ــت.  ــکی اس ــعار ژوکوفس ــن اش ــز معتبرتری ــگل« ج و »تزارجن
»الکســاندر گریبایدوف« شــاعر و نویســنده ســومی اســت که در 
ایــن جلســه معرفــی شــد. »ســرزمین خــودی« و »دانشــجو« از 
آثــار مشــهور اوســت. امــا بــه عقیــده بســیاری از روس زبانــان، 
ــا »الکســاندر ســرگیویچ  ــی ب ــیه در عصــر طای ــات روس ادبی
پوشــکین« شــکوفا گشــت. وی کــه تنهــا 38 ســال عمــر کــرد، 
ــه روســی و شناســنامه  ــد واقع گرایان ــوان بنیان گــذار نق ــه عن ب
شــعر روســی شــناخته می شــود. از آثــار پوشــکین می تــوان بــه 

»اســیرقفقازی«، »کولــی«، »دختــر ســروان« اشــاره کــرد. 

»میخائیــل لرمانتــوف« را شــاعر غــم و انــدوه روســیه می نامند. 
ــه  ــوف اســت ک ــر لرمانت ــن اث ــا« مهم تری ــان عصــر م »قهرم
ــرافی  ــی اش ــاد از زندگ ــرافی و انتق ــی اش ــاد زندگ در آن تض
ــی  ــر معرف ــر اث ــت. دیگ ــده اس ــش داده ش ــی نمای ــه خوب ب
ــروده  ــعر س ــب ش ــه در قال ــود ک ــان« ب ــده از وی »بادب ش
شــده اســت. نویســنده دیگــر »نیــکای واســیلیِویچ گوگــول« 
ــد.  ــروری ش ــه او م ــر کارنام ــر ب ــور مختص ــه ط ــه ب ــود ک ب
ــدی  ــور ج ــه ط ــول ب ــا گوگ ــیه ب ــات روس ــم در ادبی رئالیس
ــذار روس نمایشــنامه  ــن نویســنده تاثیرگ ــود. ای ــروع می ش ش
ــه«  ــک دیوان ــازرس«، داســتان »شــنل« و »یادداشــت های ی »ب
ــکی«  ــچ آستروفس ــاندر نیکاالیوی ــود دارد.»آلکس ــار خ را درآث
ــه  ــی جامع ــه جاه طلب ــادی اســت ک ــنامه های زی ــق نمایش خال
اشــرافی دوران خــود را بــه خوبــی بــه تصویــر می کشــد. »رعــد 
و بــرق« مهم تریــن نمایشــنامه وی اســت. در ادامــه بــه »ایــوان 
ــول  ــه بســیار از گوگ ــد ک ــاره ش ــف« اش ــرگئی یویچ تورگنی س
ــن  ــران« را مهم تری ــدران و پس ــت و »پ ــه اس ــر پذیرفت تاثی
رمــان او می داننــد. »نیکــوالی نکراســوف« شــاعر روس نهمیــن 
نویســنده معرفــی شــده در قــرن نوزدهــم بــود کــه شــعر»چه 
کســی در روســیه خــوب زندگــی می کنــد« و »زنــان روســی« 
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احمد خاتمی: کتب خطی به کتابخانه های بزرگ برگردانده شوند

احمــد خاتمــی در دیــدار بــا رئیــس نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران گفــت: الزم اســت هیئتــی از کتابخانه هــای بــزرگ بــه 
منظــور بازگردانــدن کتــب خطــی بــه کتابخانه هــای بــزرگ تشــکیل شــوند.

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: اگــر کتابــی بــه عنــوان کتــاب ارزشــمند شــناخته شــود نهادهــای فرهنگــی بایــد آن 
را حمایــت کننــد و ایــن حمایــت هــم قبــل و هــم بعــد از چــاپ باشــد. در مواقعــی ســیصد الــی چهارصــد نســخه را پیــش از 

چــاپ، پیش خریــد کنیــم تــا نویســنده ی کتــاب بــا خیــال آســوده تر ادامــه کار خــود را انجــام دهــد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و هشتم / نیمه اول اردیبهشت 998
ادبـــــــــــــــــــــی

تأملی بر نگاه خیام به زندگی
جســت«. در شــاهنامه، پهلوانــان بعــد از رزم بســاط عیــش و بزم 
می گســترانند. اصــوالً پهلــوان و قهرمــان تنهــا مــرد رزم نیســت، 
بلکــه بایــد مــرد بــزم هــم باشــد. بــزم از ایــن جهــت از زندگــی 
پهلــوان جدایی ناپذیــر اســت کــه وی همــواره جــان خــود را بــر 
ــس  ــت، پ ــر اس ــش بی خب ــردای خوی ــت دارد و از ف ــف دس ک
ســاعت هایی را کــه خــارج از میــدان جنــگ می گــذرد مغتنــم 
ــوان گفــت روِح خیامــی، کــم  ــن اســاس می ت ــر ای می شــمارد. ب
ــِی شــاهنامه هســت )اســامی  ــاِن ایران و بیــش در همــة پهلوان

 ندوشــن، 1348:  307-306(. 
ــاک  ــت و اف ــون، طبیع ــاِن پیرام ــی، جه ــه زندگ ــام ب ــگاه خی ن
در نــوِع خــود بی بدیــل اســت. او معنــای زندگــی را بــه نیکــی 
فهمیــده و خــوب هــم زندگــی کــرده اســت. او نیــز ماننــد اســتاِد 
ــت.  ــیده اس ــی می اندیش ــِت زندگ ــه کیفّی ــینا ب ــود، ابوعلی س خ
ــینِی  ــدِم همنش ــه گیری و ع ــه گوش ــع ب ــی از مناب ــه برخ گرچ
خیــام بــا دیگــران ســخن بــه میــان آورده انــد، ولــی بایــد بــه این 
موضــوع توجــه داشــت کــه یــک نابغــه مثــل خیــام، نادرتــر از 
آن بــوده اســت کــه بتوانــد شــبیه و همجنــس خــود را بیابــد. به 
همیــن خاطــر خیــام ترجیح مــی داد کــه در کنج خلــوت و تنهایی 
خــود بــه مطالعه، تفکــر و تأمــل در باِب فلســفه  زندگی و هســتی 

بپــردازد. 
خیــام بــه تفکــِر شــبانه روزی خــود در تمــاِم عمــر اشــاره کــرده 

اســت:
هرگز دِل من ز علم محروم نُشد                  

کم ماند ز اسرار که معلوم نُشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز           

معلومم شد که هیچ معلوم نشد
حاصــِل ایــن تفکــِر هفتــاد و دو ســاله را می تــوان در رباعیــات او 
دیــد. خیــام بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه بایــد قــدر زندگــی را 

اســت دشــمنان ســر رســند و آن را بــر بــاد دهنــد:
هم دانة امید به خرمن ماند                     

هم باغ و سرای بی تو و من ماند
سیم و زر خود از درمی تا به ُجِوی           

با دوست بخور ورنه به دشمن ماند
ــوت  ــخ دع ــری از تاری ــه عبرت گی ــا را ب ــام م ــت خی در نهای

می کنــد: 
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو                    

بر درگه او شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای                       

بنشسته همی گفت کوکو کوکو
آن قصر که جمشید در او جام گرفت                

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه ُعمر                      

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
در مجمــوع، خیــام را می تــوان بنیانگــذاِر نگاهــی متفــاوت و البتــه 
مثبــت بــه زندگــی دانســت. از نــگاه خیــام بایــد از زیبایی هــای 
ــدگان و...(،  ــه پرن ــار، نغم ــبزه، ُگل، آبش ــاب، س ــت )مهت طبیع
ــرد.  ــم ک ــش ه ــاش و کوش ــال، ت ــِن ح ــرد و در عی ــذت ب ل
شــب زنده دارِی علمــی، تفکــر، غنیمــت شــمردِن َدم، غــِم دنیــا 
و امــوِر مــادی را نخــوردن، کلیــدواژگاِن تفکــِر خیــام را تشــکیل 
ــبختی در درون  ــعادت و خوش ــه س ــاد دارد ک ــد. او اعتق می دهن
ــدرِت درون و  ــر ق ــه ب ــا تکی ــد ب انســان اســت و انســان می توان
ــبختی  ــعادت و خوش ــه س ــداداده، ب ــای خ ــتفاده از زیبایی ه اس
دســت یابــد. از ایــن نظــر خیــام حکیمی خوشــبخت بوده اســت، 
ــه تنــگ نیامــده و  ــا و زیبایی هــای طبیعــی ب چــرا کــه او از دنی
ــا بیشــتر از  ــود ت ــر ب آرزو می کنــد، کاش عمــر انســان طوالنی ت

طبیعــت لــذت بــرد.

نجم الدین گیالنی 
عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

خّیــام یکــی از پُرآوازه تریــن حکیمــاِن ایرانــی می باشــد کــه چهره 
تاریخــی او در هالــه ای از ابهام اســت. علِت اصلی ناشــناخته ماندِن 
چهــره تاریخــِی خیــام را باید در برخــی دیدگاه های کوته اندیشــاِن 
از تفکــِر خّیــام بی خبــر، جســتجو کــرد. بــا ایــن وجــود، او امــروزه 
یــک چهــره ی جهانــی می باشــد. بــه طــوری کــه گفتــه می شــود، 
بعــد از شکســپیر و دیکنــز، خّیام صاحــِب بیشــترین ضرب المثل 
بــه زبــاِن انگلیســی اســت. در بیــِن ُشــعرای مــا، کمتــر شــاعری 
بــه انــدازة خیــام شــهرت جهانــی دارد. خیام، شــاید تنها شــاعری 
باشــد کــه در همــه کشــورهای عربــی، اروپایی و حتی کشــورهای 
ــرد اســت. ناســا بخاطــر  ــوذی منحصــر بف ــان دارای نف ترک زب
جایــگاه علمــی خّیــام، یکــی از آتشفشــان های مــاه و یک ســیارک 
ــرده اســت. عــاوه  ــذاری ک ــام 3095«، نامگ ــر خی ــاِم »عم را بن
بــر ایــن، بســیاری از شــخصیت های بــزرگ دنیــا، شــیفتة خیــام 
بوده انــد. »مارتیــن لوتــر« و »پوتیــن«، از جملــه ایــن شــخصیت ها 
هســتند. ابراهیمــی دینانــی بــا علــم بــه ایــن موضــوع، می گویــد: 
»تصــور مــن ایــن اســت کــه خوانــدن شــعِر خیــام شــعوِر بــاال 
ــت، در  ــده اس ــام می خوان ــعر خی ــن« ش ــر »پوتی ــد«. اگ می طلب

نتیجــه او آدم باشــعوری بــوده اســت.
ــِت  ــا حکم ــا ب ــی، نه تنه ــِم ایران ــک حکی ــوان ی ــام به عن خّی
خســروانی آشناســت، بلکــه او فلســفة یونــان را نیــز بــه  خوبــی 
می شناســد و از هــر دو تأثیــر پذیرفتــه اســت. او فرهنــِگ ایرانــی 
را می شــناخته و از شــاهنامة فردوســی نیــز الگــو گرفتــه اســت. 
بازتــاِب اندیشــة فردوســی را بــه وضــوح می تــوان در رباعیــات 
خیــام دیــد. او حتــی در شادزیســتی نیــز تحــت تأثیــِر فردوســی 
ــه و   ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــن ب ــت. اسامی ندوش ــوده اس ب
می گویــد: »سرچشــمة اصلــِی فکــِر خّیامــی را در شــاهنامه بایــد 

دانســت و از فرصت هــا اســتفاده کــرد:
در خواب بُدم مرا خردمندی ُگفت          

کز خواب کسی را ُگل شادی نشُکفت
کاری چُکنی که با اََجل باشد ُجفت         

می ُخور که به زیر خاک می باید ُخفت
ــی  ــگاه باالی ــان از جای ــه انس ــد ک ــان می کن ــی بی ــه زیبای او ب
برخــوردار اســت و نبایــد غــم امــور مــادی و بیهــوده را بخــورد:

ای دل غِم این جهاِن فرسوده مخور                 
بیهوده نئی غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید             
خوش باش و غِم بوده و نابوده مخور

خیــام قناعــت در زندگــی و لــذت بــردن از حداقــل امکانــات را 
ــد: ــه می کن توصی

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی            
معذوری اگر در طلبش می کوشی

باقی همه رایگان نیرزد هشدار              
تا عمر گرانمایه بدان نفروشی

بی تردیــد هــر شــاعری تحــِت تأثیــِر اوضــاِع سیاســی   اجتماعــی 
زمانــة خــود بوده اســت. بــر اهــل تحقیق پوشــیده نیســت، زمانة 
خیــام، عصــِر ناامنــی جانــی و مالــی مــردم ایــران بــوده اســت. به 
همیــن خاطــر شــعِر خیــام در آن دورة زمانــی، مرهمــی بــوده بــر 

ــگان: ــدگان و مال باخت دل رنج دی
از رنج کشیدن آدمی ُحر گردد           

قطره چو کشد حبس صدف ُدر گردد
گر مال نماند سر بماناد بجای          

پیمانه چو تهی شد دگر پُر گردد
همچنیــن خیــام بخاطــر احــوال زمانــة خــود، مــردم را دعــوت به 
ســخاوت و خــرج مــال در راهِ دوســتان می کنــد، چراکــه ممکــن 



»آواز الفبــا«، اقــدام جمعــی از خیریــن گمنامــی بــود کــه بــه همت ســازمان دانشــجویان جهاد دانشــگاهی خراســان رضــوی، آلونــک مدرســه مانندی را تبدیل بــه رویــای لــرزان دانش آموزان روســتای بیران گنــد کردنــد. ســهم های 25 هزارتومانی 
کــه خشــت روی خشــت نهادنــد و بــاب خانــه علم آمــوزی را در شــهریور 1397 و پیــش از آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، بــه روی پســران و دختران سیســتانی و بلوچســتانی گشــودند. به مناســبت هفته آمــوزش، یــادی خواهیم کــرد از چگونگی 
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