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:اهداف طرح 
»تا چه میزان وضعیت فعلی نظام با آرمان هاي اولیه تطبیق دارد؟«پاسخ به این سوال که 

بررسی مهمترین چالش هاي پیش روي انقالب اسالمی و ارائه راه کار براي تبدیل این چالش ها به فرصت

:خالصه طرح
وبـسیار زحمـات بـا کـه بـود بیـستم قرنرخدادهايمهمترینازانقالبیومی، مردمی اسالماهیتداشتندلیلبهایراناسالمیانقالب
تـالش بایـد شـده اسـت   هزینهآنآمدندستبهبرايآنچهازبیشآنحفظبرايمطمئناورسیدثمربهبسیارهايخونشدنریخته
و حتـی  برآمـد آنفـصل و  حـل درصـدد وپرداختـه انقـالب اتآفوهاچالششناساییبهبایدراهایندرچیزهرازقبلبنابراین.نمود

اقتـضاي هویـت متغیـر بـشر         در حقیقت، وجود چالش در تمامی جوامع امري کامال بدیهی و به           . کردتبدیلفرصتبهراروفراچالشهاي
لما در مهار آنها و تبـدیل کـردن   اند، مس جوامعی که این چالشها را به عنوان جزئی از حیات سیاسی اجتماعی خود پذیرفته             . تضروري اس 

دهند؛ ولی در جوامع کمتر توسعه یافته عـدم درك ایـن چالـشها در زمـان مـساعد،      بهترین کارآمدي را از خود نشان می» فرصت«آن به   
انکارناپـذیر اسـت،    هاي اجتماعی که ماهیتـا      گردد تا چالش  رفتار ناهنجار در نوع برخورد با آنها و بعضا تالش براي مبارزه با آن، باعث می               

پذیر نگردد؛ بلکه میدان براي از دست رفتن همه فرصـتها مهیـا   بسان یک تهدید قلمداد شده و در برخورد با آن نه تنها مهار چالش امکان 
ی، با توجه به آنچه گفته شد و با فرض این موضوع که انقالب اسالمی ایران در دهه سوم فضاي جدیدي را از نظر سیاسـی، اجتمـاع                      . شود

در نظـر دارد تـا بـا دیـدي آسـیب      سازمان دانـشجویان جهاددانـشگاهی مـشهد،   کرده و همچنان خواهد کرد،   فرهنگی و اقتصادي تجربه     
بـه بررسـی مهمتـرین چـالش       در دهه فجر،  هاي مختلف سیاسی کشور،   با برگزاري سلسله نشست هایی با حضور فعالین جناح        شناسانه،

هاي اولیه انقالب و میزان دستیابی به آنهـا         دهه سوم عمر آن و همچنین به بازشناخت اهداف و آرمان          هاي پیش روي انقالب اسالمی در       
الزم به ذکر است طرح فوق الذکر با توجه به صرفه اقتصادي و فراگیري بیشتر مخاطبـان، جـایگزین هفتمـین دوره اردوي فجـر                          .بپردازد

.ویان و مدیریت فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار می شدشده است که ویژه فعالین فرهنگی توسط سازمان دانشج
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