
سالم بر دانشگاه
• محمدحسن احمدی•

ــگار  ــگاه را زن ــوار دانش ــت در و دی روزگاری س
ناامیــدی گرفتــه اســت. در و دیــواری کــه 
تــا مقابــل چشــم ها و دهان هایمــان پیــش 
ــوذ  ــان نف ــه جان م ــه ب ــگاری ک ــده اســت. زن آم

. می کنــد
هــر گوشــه دانشــگاه، تصویــری اســت از 
ــس  ــوب پ ــر خ ــه خاط ــه ب ــی ک ــک هم کالس ی
ــدان  ــگ زن ــاق تن ــش، در چارط دادن درس های
ــن  ــا در ای ــد. و م ــتادی می کن ــتادگی را اس ایس
ــوش  ــگاه، فرام ــراخ دانش ــر ف ــه ظاه ــاق ب چارط
نکنیــم کــه زنــدان نــه چارطاقــی اســت کــه در 
ــان را در  ــه روزگارم ــت ک ــه دنیایی س ــم، بلک آنی
ــرای  ــه ب ــت ک ــم و روزگاری س ــر می کنی آن س
میله هایــی  دارد  ناامیــدی  می ســازیم.  خــود 
می شــود کــه جــان و صدایمــان را دربنــد کنــد 
ــود. ــا ش ــگاه مگس ه ــیمرغ جوالن ــه ی س ــا عرص ت

ناامیــدی را  ایــن حــال دغدغه منــدی  بــا 
ــاده  ــا تک افت ــن دغدغه ه ــا ای ــا ت ــد. ام برنمی تاب
ــار  ــا را کن ــد میله ه ــند، نمی توانن ــرد باش و متف
ــتن  ــرای شکس ــت ب ــالم« تالشی س ــد. »س بزنن
بــرای  گفتی ســت  »ســالم«  میله هــا.  ایــن 

تجمیــع دغدغه هــای جــدا. 

ــا  ــراه ب ــه هم ــال 96 ک ــات س ــس از انتخاب پ
ــور  ــرایط کش ــود، ش ــیاری ب ــای بس امیدواری ه
بــه رغــم انتظــارات پیــش رفــت. ناتوانــی دولــت 
ــی  ــات عموم ــه مطالب ــخگویی ب ــد از پاس جدی
)باالخــص اقتصــادی(، اعتراضــات سراســری 96، 
برخوردهــای شــدید امنیتی-قضایی ســرکوبگرانه 
اجتماعــی  مختلــف  حوزه هــای  فعــاالن  بــا 
شــدیدتر  و  دوبــاره  شــروع  دانشــجویی،  و 
تحریم هــای اقتصــادی و بحران هــای پــس از 
ــرار داده  ــرایطی ق ــردم را در ش ــه و م آن، جامع
کــه بــه نظــر می رســد بیــش از پیــش از ایجــاد 
ــده اند و  ــد ش ــی ناامی ــرایط زندگ ــود در ش بهب
تغییــر در وضعیــت خــود را دورتــر از هــر زمــان 
ــد  ــالش می کن ــس ت ــر ک ــد. ه ــری می بینن دیگ
بــه قــوال گلیــم خــود را از آب بیــرون کشــد تــا 

ــرق نشــود.  ــا غ ــن وانفس در ای
ــنگین و  ــکام س ــاهد اح ــز ش ــگاه نی در دانش
ــده  ــب ش ــه موج ــم ک ــی بوده ای ــابقه قضای بی س
ــه زا  ــدت هزین ــه ش ــجویی ب ــای دانش فعالیت ه
ــت  ــه ظرفی ــجویانی ک ــند و دانش ــر رس ــه نظ ب
ایجــاد تغییــرات مهمــی را دارنــد صحنــه را 
ــود  ــی خ ــوت زندگ ــه خل ــا ب ــد؛ ی ــی کنن خال
خیــز بردارنــد و یــا بــه امیــد شــرایط بهتــر، بــه 

ــد.  ــن دهن ــور ت ــرت از کش مهاج
ــره  ــن تی ــم این چنی ــت ه ــه ی وضعی ــا هم ام
ــش داشــته  ــد زای نیســت و در دل خــود می توان
باشــد. حــال کــه در شــرایطی بــه ســر می بریــم 
کــه نســبت بــه گذشــته پایدارتــر شــده اســت و 
امــکان تحلیــل وضعیــت کنونــی فراهــم اســت، 
الزم اســت تــا بــا بازاندیشــی بــه مســیر پیمــوده 

شــده، طرحــی نــو درانداخــت. 
نشــریه ســالم، تالشــی اســت بــرای گــرد هــم 
آمــدن دانشــجویانی کــه در ایــن شــرایط امیــدی 
ــد؛  ــود دارن ــوی بهب ــه س ــی ب ــن راه ــرای یافت ب
تالشــی اســت بــرای انتقــال مشــکالت دانشــگاه 
ــول  ــو ح ــا، گفت وگ ــاد عملکرده ــه، انتق و جامع
از  راهــکار  یافتــن  و  کالن  و  خــرد  مســائل 

صاحب نظــران. 
 تــا شــاید بتــوان صدایــی بــود بــرای رســاندن. 
ــرای پرســش و  ــود ب ــی ب ــوان محل ــاید بت ــا ش ت
مطالبه گــری. تــا شــاید بتــوان خطــی بــود 

ــدگاری.  ــرای مان ب
سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای...

ســال  در  ســوریه  داخلــِی  جنــگ  شــروع 
2011 میــالدی، ویرانی هــای گســترده ای بــر 
ــوریه، از  ــای س ــاِم اقلیت ه ــت و تم ــای گذاش ج
جملــه ُکردهــا را درگیــر نبــردی ناخواســته کــرد. 
ــی از  ــه ائتالف ــک، ک ــوریۀ دموکراتی ــای س نیروه
نیروهــای سیاســی و نظامــِی ُکــرد، عــرب، ارمنــی 
و ترکمــن اســت، در خــالل جنــگ داخلــی 
ــتند  ــکا، توانس ــای آمری ــا حمایت ه ــوریه و ب س
منطقــه ای  داعــش،  بــا  مبــارزه  جبهــۀ  در 
ــام »روژاوا«  ــه ن خودمختــار در شــماِل ســوریه، ب
ــا  ــرِد ب ــه در نب ــد. اگرچ ــاد کنن ــود ایج ــرای خ ب
داعــش، 11 هــزار تــن از نیروهــای دموکراتیــک 
کشــته شــدند، امــا ایــن شــبه نظامیان توانســتند 
ــازی  ــش پاکس ــوِد داع ــمالی را از وج ــق ش مناط
ــن  ــراب از ای ــا و اع ــراج ترکمن ه ــا اخ ــرده و ب ک
مناطــق، خــود را بــه مرزهــای ترکیــه نزدیک تــر 
رجــب  مهرمــاه،  روز چهارشــنبه، 17  کننــد. 
ــی  ــه، ط ــور ترکی ــس جمه ــان، رئی ــب اردوغ طی
یــک هماهنگــی با ایــاالت متحــده، و در راســتای 
تأمیــن امنیــت مرزهــای خــود، عملیاتــی تحــت 
عنــواِن »چشــمۀ صلــح« را آغــاز کــرد کــه منجــر 
بــه آواره شــدن صدهــا هــزار غیرنظامــِی ســوریه 
ــِش  شــده اســت. در ایــن عملیــات نیروهــای ارت
ــد؛  ــه را همراهــی می کنن ــز، ترکی آزاد ســوریه نی
ــوریه و  ــی س ــای غرب ــه در مرزه ــا ک ــن نیروه ای
در میانــۀ جنــگ داخلــی ایــن کشــور، نتوانســتند 
ــدان  ــه می ــاال ب ــد، ح ــدرت الزم را کســب کنن ق
آمده انــد و در پــی افزایــش قــدرت هســتند. امــا 
ــکا  ــای آمری ــه از حمایت ه ــوریه ک ــای س کرده
برخــوردار بودنــد، بــا خالــی کــردن میــدان 
ــت را  ــده اند و مقاوم ــد نش ــکا، ناامی ــط آمری توس
ــه  ۳ ــه در صفح ــد...  ادام ــروزی می دانن ــز پی رم

یر ذره بین اداره خوابگاه ها ز

شیوه نامه ضد دانشجویی
•لغو و یا محدود شدن حق داشتن همراه، تجدیدنظرخواهی، اطالع از اتهام و شاکی، نسخه برداری از پرونده و... از عقب 

گردهای شیوه نامه انضباطی جدید است   •وعده  مقامات دولتی را برای بازنگری در شیوه نامه باید چقدر جدی گرفت؟

نگاهی به کمبود امکانات و عدم شفافیت نحوه مدیریت امور خوابگاه ها

باید از جامعه دفاع کرد
ــجوی  ــوی، دانش ــال رض ــا کم ــؤال هایمان را ب ــدی از س ــاه، چن ــی کوت در گفت وگوی
ــه  ــش اندیش ــابق بخ ــر س ــتی و دبی ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــرای جامعه شناس دکت

ــم... ــرح کرده ای ــردا مط ــران ف ــه ای ماهنام
• صفحه۳

شنبه • ۱۸ آبان ۱۳۹۸ • ۱۱ ربیع االول ۱4۳۹ • ۹ نوامبر ۲۰۱۹  سال اول • شماره اول • 4 صفحه 

نگاهی اجمالی به سیر تاریخی 
تکوین یابی مکاتب اقتصادی

راه تحقق

تیترها

زنان

»زن و هویت یابی  
وز« در ایران امر

• صفحه 4

طاقچه

• صفحه 4

• صفحه ۲

• صفحه ۲

صفحه ۲

پیتــر هانتکــه ، نویســندۀ اتریشــی ای کــه 
ــردِن جایــزۀ نوبــل نقــل  ــه دلیــل ب ایــن روزهــا ب
محافــل ادبــی و مجامــِع اهــل قلــم اســت، درســال 
1942 و پیــش از پایــان جنــگ جهانــی دوم، 
ــنامۀ  ــد. نمایش ــا آم ــه دنی ــش ب ــن  اتری درگریف
کاســپار اولیــن دراِم بلنــد اوســت کــه در بیســت و 
پنــج ســالگی آن را نوشــت. نمایشــنامه ی کاســپار 
ــپار  ــام کاس ــه ن ــی ب ــام از شــخصیتی واقع ــا اله ب
هــاوزر  نگاشــته شــد. در مــاه ِمــی 1828، کاســپار 
هــاوزر درحالــی کــه بــه  زحمــت می توانســت روی 
پاهایــش بایســتد درخیابان هــای نورنبــرگ  آلمان 
توســط پلیــس دســتگیر شــد. او جــز بیــان کــردن 
یــک جملــۀ واحــد قــادر بــه ســخن گفتــن نبــود 
و چــون نــوزادی کــه تــازه بــه دنیــا آمــده باشــد 
بــا هیــچ چیــز آشــنایی نداشــت. بعدهــا کــه بــه او 
زبــان آمــوزش داده شــد، توانســت ادعــا کنــد کــه 

پیــش از آمــدن بــه آنجــا تمــام عمــرش را درون 
ــده ای  ــود زن ــر موج ــه دور از ه ــته، ب ــی بس اتاقک
ســر کــرده و هیچ گونــه ارتباطــی بــا دنیــای 
بیــرون نداشــته اســت. بعدهــا دو بــار بــه جــان او 
ســوء قصــد شــد کــه دومیــن بــار، بــه مرگــش در 
دســامبر1833 انجامیــد. تولــد و ســالهای زندگــِی 
ــرگ  ــه نورنب ــش ب ــش از آمدن ــاوزر پی ــپار ه کاس
هنــوز در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد و سرگذشــت 
آثــار  بــرای خلــق  الهــام بســیاری  او منبــع 
ــم،  ــه بازگردی ــه هانتک ــت. ب ــوده اس ــون ب گوناگ
ــود آن را  ــه خ ــه هانتک ــپار ک ــنامه ی کاس نمایش
شــکنجه ی کالمــی  نیــز می نامــد، کاری بــه 
ماجــرای تاریخــی و رازآلــوِد کاســپار هــاوزر 
ــخص،  ــور مش ــنامه به ط ــوع نمایش ــدارد. موض ن
زبــان  اســت. کاســپار در ابتــدای نمایــش، پــس از 
تــالش فــراوان از پشــت پرده هــای صحنــه بیــرون 
می آیــد و درحالــی کــه بــه زحمــت تعــادل خــود 
ــا دنیــای  ــار ب ــرای نخســتین ب را حفــظ کــرده، ب
ــه  ــِد او روی صحن ــود. تول ــه می ش ــرون مواج بی

ــرگ  ــدنش در نورنب ــدا ش ــای پی ــوان همت را می ت
ــرای هیچ کــس  ــت. او پیــش از آن ب در نظــر گرف
ــدن  ــه آم ــه روی صحن ــدارد. ب ــی ن ــود خارج وج
و شــخصیت اش  هویــت  آغــاز شــکل گیری  او 
تنهــا  به عنــوان  کاســپار  بــر  عــالوه  اســت. 
ــی  ــا صداهای ــا ب ــه، م حضــوِر فیزیکــِی روی صحن
ــرار اســت در تمــام طــول  ــم کــه ق ســروکار داری
نمایــش از همــه جــا پخــش شــوند و فراینــدی را 
ــد  ــد؛ فراین ــاز کنن ــا آغ ــرای م ــپار و ب ــرای کاس ب
ــاب  ــاِر کت اجتماعــی شــدن. هانتکــه در پیش گفت
اظهــار می کنــد کــه صداهــای پخــش شــده 
ــا  ــته از صداه ــد آن دس ــش همانن ــول نمای در ط
ــو،  ــون، رادی ــن، تلویزی ــه از پشــت تلف هســتند ک
بلند گو هــا و ... بــه گــوش می رســند. در واقــع 
ــا  ــا آنه ــا ب ــه ج ــر روز، هم ــا ه ــه م ــی ک صداهای
ــی  ــی از زندگ ــش عظیم ــویم و بخ ــه می ش مواج
در  آنچــه  شــکل  می دهنــد.  را  اجتماعی مــان 
ــه  ــد، ن ــاق می افت ــپار اتف ــش کاس ــۀ نمای صحن
یــک روایــت، درام و یــا شــرح واقعــه، بلکــه نشــان 

ــنامه در  ــرم نمایش ــت. ف ــی اس ــش زبان دادن کن
ــان  ــه زب ــری اســت ک ــردن ام ــر ک ــت تصوی خدم
قــادر اســت بــه عنــوان یــک کنــش محــض انجــام 

دهــد.
»حــاال تــو یــک جملــه داری کــه می توانــی بــا 

آن ابــراز وجــود کنــی.« 
صداهــای نمایــش از طریــق کلمــات، جمله هــا 
و دســتور زبــان شــروع بــه ســاختن هویــت بــرای 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــا نش ــد. آن ه ــپار می کنن کاس
ــرادی کــه در  ــوان اف ــا به عن ــِت م چطــور موجودی
اجتمــاع زندگــی می کننــد، در تمامــی ابعــاد، 
حتــی تفکــر نیــز، در قیــد زبــان اســت. صداهــا به 
ــره ای ژانوســی از  ــر بســنده نکــرده و چه ــن ام ای
زبــان ارائــه می دهنــد. کلمــات در عیــن ســاختن 
بی رحمانه تریــن  بــه  قادرنــد  کاســپار،  ذهــِن 
ــوِد  ــع خ ــد. درواق ــود کنن ــن او را ناب ــکل ممک ش
زبــان، تبدیــل بــه ابــزاری بــرای عریــان ســاختن 

ــود.....  ــود می ش ــود در خ ــونت موج خش
ادامه در صفحه  4

سرمقاله‘‘

پاورقی

بخش اول )از آغاز تا 1۵ خرداد 42(:
۱- تولد جنبش دانشجویی:

در ایــران، تولــد و شــکل گیری جریان هــای 
دانشــجویی را می تــوان همزمــان بــا افتتــاح 
دانســت.   1313 ســال  در  تهــران  دانشــگاه 
دانشــگاه تهــران بــه عنــوان اولیــن دانشــگاه 
ــجو  ــذب دانش ــه ج ــیس، ب ــس از تأس ــور، پ کش
از  عمومــا  دانشــجوها  اولیــن  کــه  پرداخــت 
طبقــات اقتصــادی بــاالی جامعــه بودنــد. بــا 
توجــه بــه دغدغــه ی پاییــن اقشــار بــاالی جامعــه 
ابتــدای  تــا  رضاشــاه،  اســتبداد  همچنیــن  و 
ــت. ــی نداش ــجویی فروغ ــش دانش ــه ی 20، جنب ده

 ۲- تشکیل انجمن اسالمی:
ــازرگان  ــدی ب ــدس مه ــه ی 20، مهن ــل ده اوای
بــا هــدف نشــر تعالیــم اســالم و عــدم انحــراف آن 
ــا دانشــجویانی هم دغدغــه، دســت  در دانشــگاه، ب
ــن انجمــن،  ــه تأســیس انجمــن اســالمی زد. ای ب
ــخ جنبــش دانشــجویی کشــور و مقاطــع  در تاری
سیاســی حســاس، در برهه هــای زمانــی مختلــف، 
ــا کــرد. نقش هــای بســیار مهــم و اثرگــذاری ایف

دانشــگاه  دانشــجویان  ســازمان   -۳  
تهــران:

ــای  ــدن فض ــاز ش ــی ب ــال 132۵ و در پ در س
سیاســی کشــور و کــم شــدن فشــارهای خــارج از 
دانشــگاه، اولیــن ســازمان تشــکیالتی رســمی در 
ــام »ســازمان دانشــجویان  ــه ن ــران ب دانشــگاه ته

دانشــگاه تهــران« افتتــاح شــد. انتخــاب اعضــای 
ایــن ســازمان دانشــجویی، بــا برگــزاری انتخابــات 
دانشــجویان  تمامــی  بیــن  و  دانشــکده ها  در 
آن  اعضــای  و  می گرفــت  صــورت  دانشــگاه 
می کردنــد.  انتخــاب  را  مرکــزی  شــورای 
صنفــی  ابتــدا  ســازمان  ایــن  فعالیت هــای 
بــود، امــا رفته رفتــه و بــا توجــه بــه فضــای 
سیاســی  جهت گیری هــای  کشــور،  سیاســی 
ــی  ــای اصل ــه اعض ــازمان ک ــن س ــود. ای ــز نم نی
ــکیل  ــوده تش ــزب ت ــو ح ــجویان عض آن را دانش
ــی  ــی غیرقانون ــال 1327 و در پ ــد، در س می دادن
شــدن فعالیــت حــزب تــوده، در دانشــگاه تهــران 

ــد. ــل ش منح
ــت  ــت فعالی ــاه و ممنوعی ــرور ش  4- ت

ــوده: ــزب ت ح
1۵ بهمــن مــاه 1327، هنــگام ورود محمدرضــا 
ــکوکی  ــه ی مش ــران، حمل ــگاه ته ــه دانش ــاه ب ش
ــا  ــرور و ب ــن ت ــه او انجــام شــد. شــاه بعــد از ای ب
ــان  ــه در هم ــده ک ــرد ترورکنن ــه ف ــه ی اینک بهان
ــالمی- ــی اس ــد، از حزب ــته ش ــرور کش ــان ت زم

ــی و  ــن مذهب ــام مخالفی ــوده، تم ــتی ب کمونیس
ــس از آن،  ــرد. پ ــرکوب ک ــود را س ــرای خ چپ گ
فعالیــت حــزب تــوده غیرقانونــی اعــالم و فضــای 
ــت  ــجویان تح ــد و دانش ــی ش ــگاه ها امنیت دانش
فشــار قــرار گرفتنــد و از هرگونــه فعالیتــی منــع 
شــدند. ســازمان دانشــجویان دانشــگاه تهــران کــه 
ــه  ــن واقع ــس از ای ــه آن اشــاره شــد، پ پیشــتر ب

منحــل شــد.

ــه ی  ــه جبه ــجویان ب ــش دانش  5- گرای
ــی: مل

ــه  ــران ب ــجویی ای ــش دانش ــی جنب ــان مل جری
تحــوالت پــس از ســال 1320 بــر می گــردد. 
ــتی  ــان کمونیس ــداف مبلغ ــدن اه ــن ش ــا روش ب
واقعــی  اهــداف  از  دانشــجویان  آگاهــی  و 
ایــران، گرایــش  ایــن حرکت هــا در  رهبــران 
بــه حرکت هــای ملــی در میــان دانشــگاهیان 
ــجویان،  ــازمان دانش ــل س ــت. در مقاب ــوت گرف ق
»ســازمان صنفــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران«، 
مرکــز تجمــع و فعالیــت مشــترک سیاســی 
اندیشــه های  دارای  ملــی  نیروهــای  همــه ی 
دین مــدار و غیــر آن شــد. در ایــن ســازمان، 
فعــاالن سیاســی احــزاب مختلــف گــرد هــم 
ــکل  ــجویی را ش ــان دانش ــن جری ــد و دومی آمدن
دادنــد. ایــن جمــع عمده تریــن گــروه دانشــجویی 
دارای مــرام ملــی بــا عنــوان کمیتــه ی دانشــگاه، 
ــان  ــا فرم ــه ب ــود ک ــی وابســته ب ــه جبهــه ی مل ب
می کــرد.  فعالیــت  آن  رهبــران  از  گرفتــن 
تظاهــرات خیابانــی در طــرف داری از رهبــران 
ــود. ــان ب ــت آن ــود حرک ــن نم ــه بارزتری ــن جبه ای

6-۱6 آذر ۱۳۳۲:
نفــت،  صنعــت  شــدن  ملــی  جریــان  در 
از دولــت مصــدق حمایــت و در  دانشــجویان 
ــد. در  ــا کردن ــی ایف ــش مهم ــروزی نق ــن پی ای
ــه  ــجویان ب ــت دانش ــا 32 فعالی ــال های 29 ت س
ــه  ۲ ــه در صفح ــود.     ادام ــیده ب ــود رس اوج خ
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همــه راه هــا بــه اقتصــاد ختــم می شــود. امــروزه 
ــم  ــرد. عل ــن گــزاره را نپذی بعیــد اســت کســی ای
ــه در  ــروزی ک ــج ام ــوم رای ــه آن مفه ــاد، ب اقتص
ــری  ــرد، عم ــرار می گی ــی ق ــوم اجتماع ــره عل زم
ــه  ــینه ای ب ــا، پیش ــرن دارد؛ ام ــه ق ــر از س کمت
قدمــت آفرینــش انســان دارد. موضــوع علــم 
ــوردن  ــه خ ــاز ب ــه نی ــان ک ــان زم ــاد از هم اقتص
آب  برکه هــای  کنــار  بــه  را  او  آشــامیدن،  و 
برتــری  قوی تــر،  انســان های  و  می کشــاند 
ــران  ــه دیگ ــه ب ــر برک ــت ب ــا مالکی ــش را ب خوی
تفهیــم می کردنــد، آغــاز شــده بــود. بررســی 
مســائل موجــود در خصــوص ایــن موضــوع را 
می تــوان هــم در تالش هــای فالســفه یونــان 

باســتان چــون ارســطو و 
کــرد  ردیابــی  افالطــون 
در  می تــوان  هــم  و 
کتاب هــای مذهبــی چــون 
و  زبــور  و  عتیــق  عهــد 
انجیــل و قــرآن یافــت. امــا، 
ــه آن معنــا  علــم اقتصــاد ب
ــا  ــروزه م و معرفــت کــه ام
از  می شناســیم،  را  آن 
کتــاب »ثــروت ملــل« آدام 
اســمیت آغــاز می شــود. 
پیــش از آنکــه بخواهیــم 
و  ملــل  ثــروت  کتــاب 
از  اســمیت  آدام  روایــت 
واکاوی  را  اقتصــاد  علــم 

کنیــم، بــه بیــان مختصــری از دو مکتــب اقتصادی 
ــه  ــم ک ــمیت می پردازی ــش از آدام اس ــروف پی مع
آدام اســمیت و بــه طــور کلــی مکتــب کالســیک 
ــان زاده  ــن دو جری ــه خاطــر ناکارآمــدی ای ــز ب نی
می شــوند و در واقــع مســیر علــم اقتصــاد و تبعــا 

تاریــخ بشــر را تغییــر می دهنــد.
اولیــن مکتــب  »مرکانتلیســم« بــه عنــوان 
قــرن  گســترده  تحــوالت  اثــر  در  اقتصــادی، 
16 و 17 ایجــاد شــد. مرکانتلیســت ها طــال و 
نقــره را ثــروت واقعــی می پنداشــتند و هــدف 
ــره  از فعالیــت اقتصــادی را جمــع آوری طــال و نق
ــه  ــد ک ــد بودن ــا معتق ــتند. آن ه ــتر می دانس بیش

مرکــزی  دولــت  بایــد 
ــراری  ــرای برق ــدری ب مقت
فعالیت هــای  در  نظــم 
تجــاری وجــود داشــته 
ایــن دولت هــا  و  باشــد 
ســود  کســب  بــرای 
بــا  رقابــت  در  بیشــتر 
ــد  ــا خواهن ــایر دولت ه س
اســت  بدیهــی  و  بــود 
ــی  ــود یک ــب س ــه کس ک
ــا ضــرر دیگــری همــراه  ب
هســت و از ایــن رونــد 
ایــن  می کردنــد.  دفــاع 
مکتــب بــا زوال تدریجــی 
ــه  ــد و در نتیج ــراه ش هم
ــب  ــام »مکت ــه ن ــری ب ــان دیگ ــش جری ناکارآمدی
فیزیوکراســی« بــه دنیــا آمــد. فیزیوکرات هــا 
ــاع  ــر اجتم ــی ب ــام طبیع ــه نظ ــد ک ــد بودن معتق
انســانی حاکــم اســت کــه در تمــام زمان هــا 
و مکان هــا بــه طــور یکســان عمــل می کنــد. 

ــاورزی  ــروت را کش ــد ث ــی تولی ــع اصل ــا منب آن ه
ــی  ــوان جریان ــه عن ــارت ب ــه تج ــتند و ب می دانس
کــه تولیــد ثــروت نمی کنــد و ســود کســی در آن 
ــه معنــای ضــرر دیگــری اســت، نگــرش منفــی  ب
داشــتند؛ امــا، از آزادی تجــارت دفــاع می کردنــد. 
فیزیوکرات هــا، مالیــات بــر زمیــن را وظیفــه 
ــه  ــت را ب ــش دول ــتند و نق ــراد می دانس ــه اف کلی
ســه حــوزه دفــاع از مالکیــت خصوصــی و آمــوزش 
افــراد و اجــرای امــور عام المنفعــه محــدود کــرده 
ــا  ــل فیزیوکرات ه ــق می ــز مطاب ــه چی ــد. هم بودن
پیــش می رفــت تــا آنکــه »انقــالب صنعتــی« روی 
داد و چهــره جهــان را از صــدر تــا ذیل تغییــر داد. 
ــد  ــن ناکارآم ــن مناســبات نوی فیزیوکراســی در ای
گذاشــته  کنــار  بایــد  روی  همیــن  از  و  بــود 
می شــد. در ایــن میــان بــود کــه آدام اســمیت بــا 
کتــاب ثــروت ملــل بــه رد هــر دو جریــان پیشــین 
ــذاری  ــیک« را پایه گ ــب کالس ــردازد و »مکت می پ

. می کنــد
ــی  ــه معرف ــالم ب ــریه س ــدی نش ــماره بع در ش

ــت. ــم پرداخ ــیک خواهی ــب کالس مکت

اقتصاد
نگاهی اجمالی به سیر تاریخی 

تکوین یابی مکاتب اقتصادی

راه تحقق
•البرز نظامی•
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طاقچه

ادامه صفحه  ۱

ژانــت مالکیــن  در کتــاب خــود، خشــونت 
می کنــد  اشــاره   ، مــدرن  درام  در  کالمــی 
پیچیــده  به صورتــی  کالمــی  خشــونت  کــه 
در نمایشــنامۀ کاســپار بــه ســه گونــه انجــام 
می گیــرد:  مــورد حملــه قــراردادن تماشــاگر،  
ــط  ــه توس ــپار )ک ــخصیت کاس ــردن ش ــران ک وی
ــر از  ــه اســت( و مهم ت ــان شــکل گرفت ــن زب همی

ــان. ــود زب ــرارِت خ ــاختن ش ــکار س ــه آش هم
ــا تمرکــز بــر کنش منــد  نمایــش کالمــی کــه ب
ــاخته  ــود در آن س ــونت موج ــان و خش ــودن زب ب

می شــود، نــه تنهــا تــِم نمایشــنامۀ کاســپار، بلکــه 
تــِم اکثــر آثــار اولیــۀ هانتکــه همچــون اتهــام بــه 
ــه تماشــاگر  نیــز هســت. او در  خــود  و اهانــت ب
ــان،  ــر روی زب ــزش را ب ــار تمرک ــن آث ــی ای تمام
ــت رخ  ــه در واقعی ــرای آنچ ــه ا ی ب ــۀ آیین به مثاب

می گــذارد. می دهــد 
انجــام  نمایــش  بســتر  در  هانتکــه  آنچــه 
جریانــی  دنبالــه روی  می تــوان  را  می دهــد 
ــردن  ــن ب ــال از بی ــه  دنب ــه ب ــای دانســت ک دیرپ
ــوده  انفعــال تماشــاگر و توهــم صحنــۀ نمایــش ب
ــه  ــر ارســطویی ک ــه در تئات ــالف آنچ اســت. برخ
بــر پایــۀ دیــوار چهــارم و جدایــی صحنــه از 

جهــان واقعیــت پابرجاســت وجــود دارد،
ایــن جریــان در فرم هــای گوناگــوِن خــود 
همــواره بــه دنبــال شکســتن ایــن کلیشــه ها 
ــه  ــی و چ ــه ذهن ــاگر )چ ــارکت دادن تماش و مش

ــت.  ــوده اس ــمی( ب جس
هانتکــه تنهــا چیــزی کــه از پیــش وجــود دارد 
و درون پیچش هــای زبــان پنهــان شــده اســت  را، 
ــمان  ــوی چش ــه جل ــان روی صحن ــورت عری به ص

ــب ســازوکار کلمــات می چینــد تماشــاگر در قال
نمایــش کاســپار حدیــِث آغــاز فراینــد اجتماعی 
ــودی آن از طریــق همــان  شــدن و شکســت و ناب
میانجــِی اولیــه، یعنــی زبــان اســت. کاســپار کــه 
ــت،  ــه اس ــکل گرفت ــط صداهــا ش اکنــون توس

ــد: ــود می زن ــودی خ ــه ناب ــت ب دس
رؤیــت  درد  نیســت،  آشــکار  چیــز  »هیــچ 
می شــود، زمــان بایــد پایــان بیابــد، افــکار کامــاًل 

می شــوند...« کوچــک 
نمایشــنامۀ کاســپار توســط علی اصغــر حــداد و 
نشــر ماهــی بــرای نخســتین بــار در ســال 1382 

روانــۀ بــازار شــد.

کاسپار »تجلیِ خشونِت زبانی«
•هدی کرمی•

زنان

ــخگویی  ــان و پاس ــائل زن ــل مس ــروزه تحلی ام
ــاعِی  ــاخص ترین مس ــی از ش ــه یک ــا، ب ــه آن ه ب
پژوهشــگران  و  اندیشــمندان  از  بســیاری 
شــده  بــدل  اجتماعی-فرهنگــی  حوزه هــای 
ــند  ــیاری می کوش ــبب بس ــن س ــه همی ــت؛ ب اس
تــا بــا ژرف اندیشــی و احاطــه ی علمــِی شایســته، 
ــن حــوزه را ســنجیده و  مســائل و چالش هــای ای
ــای  ــه تالش ه ــد. اگرچ ــرار دهن ــی ق ــورد بررس م
یــاد شــده، مجموعه هــای ســودمند و متناســب بــا 
نیازهــا و مقتضیــاِت زمــان را تــا حــدودی پیــش 
روی خواننــدگان قــرار داده اســت، امــا همچنــان 
عرصه هــای ناپیمــوده در ایــن حــوزه بســیار 
اســت و بــه تدقیــق و تعمــق بیشــتر، و بازاندیشــی 

ــت. ــد اس ــتوارتری نیازمن اس
در ایــن نوشــتار بــه صــورت مختصــر بــه 
ایــران  در  هویت یابــی  و  »زن  کتــاب  معرفــی 
امــروز« نوشــتۀ گیتــی عزیــززاده و منتشــر شــده 
ــان  ــات زن ــنگران و مطالع ــارات روش ــط انتش توس

می پردازیــم.
ــته  ــال برجس ــه دنب ــتم، ب ــرن بیس ــط ق از اواس
دنیــای  نقــد  فرهنگــی،  بحث هــای  شــدن 
ــاب  ــدن، و بازت ــی ش ــای جهان ــدرن و پیامده م
ــه  ــن ب ــِت پرداخت ــت، اهمی ــه ی هوی ــر مقول آن ب
موضــوع هویتیابــی بیــش از پیــش احســاس 
ــه  ــه در ده ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــد؛ همچنی ش
مباحــث  شــدن  پررنگ تــر  شــاهد  اخیــر، 
ــگ،  ــتیم، فرهن ــی هس ــطح جهان ــی در س فرهنگ
هویت ســاز  منبــع  غنی تریــن  و  مهم تریــن 
محســوب می شــود. بنابرایــن، فرهنــگ نوعــی 
ســبک زندگــی خــاص را میســازد و نه تنهــا 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــم میکن ــی را فراه ــکان هویت یاب ام
زندگــی انســان ها معنــا می بخشــد. از طرفــی 
ــدار  ــی شــدن و کاهــش اقت ــد جهان ــی فراین در پ

فــرد  بــه  هویت ســازی  مســئولیت  دولت هــا، 
ــد  ــدرن و فراین ــای م ــع دنی ــد؛ در واق ــذار ش واگ
از  فــرد  رهایــی  زمینه هــای  شــدن،  جهانــی 
ســیطره ی نهادهــا و عوامــل ســنتی هویت ســاز را 
فراهــم آورد. ایــن تحــوالت بــا تأثیــراِت مثبــت و 
منفــی ای همــراه بــوده اســت کــه باعــث می شــود 
ــد  ــود را بیافرین ــرد خ ــای منحصربه ف ــان، دنی انس
فــردِی  هویــِت  زمینه ســاز  موضــوع،  ایــن  و 
مــدرن می شــود. در حــال حاضــر بــا توجــه 
بــه از همگســیختگی ناشــی از زوال الگوهــای 
فکــری و عملــی زندگــی ســنتی و عــدم تثبیــت 
ــه  ــی ب ــا موضــوع هویت یاب ــد، ب ســاختارهای جدی
عنــوان یــک مســئلۀ اجتماعــی مواجــه هســتیم. 
ــه، علی الخصــوص  ــراد جامع ــت، اف ــن موقعی در ای
زنــان )بــه عنــوان هویت هایــی کــه تاکنــون 
ــردرگمی ها  ــار س ــده( دچ ــی نش ــا توجه ــه آنه ب
و تناقضــات شــدیدی می شــوند؛ زیــرا فراینــد 
ــا  ــق ب ــادی منطب ــِد زی ــا ح ــان ت ــِی آن هویت یاب
تجــارب نســل های قبــل نیســت. در گذشــته 
ــنتِی  ــبات س ــت مناس ــه عل ــران ب ــه ای در جامع
ــی  ــِم خاص ــان از نظ ــی زن ــوِع هویت یاب ــم، ن حاک
ــالت  ــطح تحصی ــال س ــرای مث ــود. ب ــوردار ب برخ
ــه و  پاییــن، اشــتغال در قلمــرو و محــدوده ی خان
عــدم داشــتن و توســعه ی مهارت هــای تخصصــِی 
ــل های  ــارب نس ــه تج ــد ک ــث می ش ــژه، باع وی
ــی  ــان کاف ــی آن ــدن زندگ ــرای گذران ــین ب پیش

ــد. باش
در واقــع، سرنوشــت و هویــت آنــان تحــت تأثیــر 
ــرک  ــکان تح ــود و ام ــان ب ــی آن ــت طبقات موقعی
ــه شــانس ازدواج و نقــش  ــا توجــه ب اجتماعــی، ب
ــج  ــه تدری ــا ب ــن می شــد. ام همســر ایشــان تعیی
بــا توســعه ی شهرنشــینی و ارتباطــات اجتماعــی، 
ــد،  ــرل موالی ــواده، کنت ــاختارهای خان ــر س تغیی
ــوزش  ــژه آم ــه وی ــمی ب ــوزش رس ــترش آم گس
عالــی زمینه هایــی بــرای تحــرک اجتماعــی زنــان 
ــی و  ــای اجتماع ــت ه ــه فعالی ــور در عرص و حض

سیاســی و فرهنگــی فراهــم شــد.

عزیــززاده در ایــن کتــاب ســعی دارد ایــن 
زنــان  کــه  نمایــد  مطــرح  را  مهــم  مســئله 
عناصــر  میــان  ایــران،  امــروزِی  جامعــه  در 
شــکل دهنده هویــت، و رابطــه آنهــا بــا ســاختارها  
ــی،  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــای حقوق و چارچوب ه
می جوینــد؛  را  متوازنــی  رشــد  فرهنگــی  و 
ــش  ــه دان ــن ب ــت یافت ــدون دس ــان ب ــروزه زن ام
ــز  ــد، هرگ ــرات جدی ــا تغیی ــِی متناســب ب و آگاه
ــا  ــق ب ــب و مطاب ــف مناس ــه تعری ــد ب نمی توانن
ــود  ــتی خ ــتی و کیس ــه چیس ــبت ب ــان، نس زم
ــر روز بیشــتر  ــه، ه ــان در جامع ــد. زن دســت یابن
ــی  ــگاه واقع ــن جای ــرای یافت ــه ب ــد ک در می یابن
خــود در حوزه هــای گوناگــوِن خانوادگــی، شــغلی 
و اجتماعــی بایــد از هویتــی مســتقل کــه توأمــان 
ــا آگاهــی و شــناخت اســت برخــوردار شــوند، و  ب
ایــن مســیر، میّســر نمی شــود مگــر آنکــه منابــع 
و ســرمایه های فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی 
ــش  ــرفت نق ــد و پیش ــت رش ــتری را در جه بیش

ــد. ــت آورن ــه دس ــود ب ــای خ ــال و پوی فع
آنــان بــا توجــه بــه شــناخت جنبه هــای مثبــت 
و منفــِی هویت یابــی در جهــان مــدرن و شــناخت 
فرهنــگ بومــی و ســنتی خــود و انتخــاب بهتریــن 
ــی  ــه ترکیب ــد ب ــت، میتوانن ــازنده هوی ــر س عناص
ــد  ــت یابن ــی دس ــای زن ایران ــا نیازه ــب ب متناس
ــم  ــی ه ــۀ ایران ــِگ جامع ــا فرهن ــق ب ــه مطاب ک

هســت.
از منظــر نویســنده، هویــت چیزیســت کــه فــرد 
ــداوم و  ــور م ــه ط ــد ب ــی دارد و بای ــه آن آگاه ب
روزمــره آن را ایجــاد کنــد و در فعالیت هــای 
تعاملــی و بازاندیشــانه خــود مــورد حفاظــت 
ــن  ــی یافت ــِد آگاه ــد. فراین ــرار ده ــت ق و حمای
از خویشــتن و بــه دســت آوردن تعریفــی نــو 
بســیار  را  زنــان  زندگــِی  می توانــد  خــود،  از 
ــد و  ــه رش ــت ک ــن جه ــازد، اوالً از ای ــول س متح
ــون  ــان را دگرگ ــیر زندگی ش ــا مس ــِی آن ه پویای
میکنــد و از رنجهــای آنــان می کاهــد؛ و ثانیــاً 
ــه طــور گســترده و  آگاهــی و توانمنــدِی آن هــا ب

ــدِی  ــل های بع ــت نس ــم و تربی ــر تعلی ــی ب عمیق
به عــالوه،  بــود.  خواهــد  تأثیرگــذار  جامعــه 
ــی- ــن حقوق ــه و قوانی ــاختارهای کهن ــِر س تغیی

ــوده  ــر ب ــه از ایــن آگاهــی متأث اجتماعــِی ناعادالن
و ایــن آگاهــی میتوانــد تحــول عظیمــی در ایــن 
حیطــه هــا در پــی داشــته باشــد. ایــن تعبیــرات 
ــانی و  ــع انس ــعه مناب ــل توس ــن عوام از مهم تری
افزایــش ســرمایه اجتماعــی اســت. کشــور مــا نیــز 
بــه ایــن مهــم، نیــاز مبــرم دارد چــرا کــه ســرعت 
تغییــرات بــا آهنگــی بســیار شــتابنده زنانــی آگاه 

را فــرا می خوانــد. 
ــه  ــت ک ــش اس ــش بخ ــامل ش ــاب ش ــن کت ای
مباحثــی نظیــر: چــرا هویــت؟، چــرا زنــان؟، 
هویــت فــردی یــا هویــت جمعــی؟، هویــت زنــان 
ــت  ــه هوی ــی ب ــم، نگاه ــا فمینیس ــم ت از مدرنیس
ــی، ســرمایه های فرهنگــی،  ــاِن متخصــص ایران زن
ــت  ــص، هوی ــان متخص ــادِی زن ــی و اقتص اجتماع
فــردِی مــدرن زنــان متخصــص و ابعــاد آن، رابطــه 
ویژگی هــای شــغلی و خصوصیــات هویتــی و ... را 

در بــر می گیــرد.

وز« »زن و هویت یابی  در ایران امر
•الهام سادات میرسلیمی•

ــراق  ــم  شــورش های ع ــر و فیل تماشــای تصاوی
و لبنــان جالــب توجــه اســت. مداومــت و خشــم 
و اعتــراض می بینــی، امــا کالم و ســخن و هــدف 

و ســازمان و رهبــری نــه. 
ــر  ــالب نیســت. ب ــنخ انق ــی از س آنچــه می بین
ــه  ــیطره دارد ک ــل س ــن تخی ــی ای ــای انقالب فض
همــه چیــز را می تــوان از نــو بنــا کــرد و آغــازی 
ــتگی،  ــن همبس ــرد. بنابرای ــه ک ــدد را تجرب مج
کالم آرمانــی، رهبــری و ســازماندهی ظهــور 
ــه در  ــنخ آنچ ــورش هایی از س ــا ش ــد. ام می کن
ــدان  ــاً از فق ــت، اتفاق ــاری اس ــان ج ــراق و لبن ع
ــوان  ــه بت ــد ک ــن امی ــرد. ای ــات می گی ــد نش امی
چیزهــا را بــه نحــوی دیگــر ســازمان داد و 

ــد.  ــو آفری ــی ن فردای
ــش چشــم  ــو پی ــازی ن ــه آغ ــد ب ــا امی ــه تنه ن
ــز از فضــای  ــه همــه چی شورشــیان نیســت، بلک
خفــه کننــده امیدهــای ایدئولوژیــک نشــات 
کالم  و  ســخن ها  دهه هاســت  می گیــرد. 
آرمانــی مثــل ســقفی بــر فســاد دولتــی و غــارت 
و ویرانــی ارزش هــای اجتماعــی و اخالقــی ســایه 
انداختــه اســت. مفاهیــم و شــعارهایی کــه کاری 
ــط  ــبات منح ــه مناس ــیدن ب ــدس بخش ــز تق ج

نکرده انــد. 
ــاد  ــارزه و جه ــتقالل، آزادی، مب ــت، اس معنوی
مفاهیمــی هســتند کــه در عرصــه سیاســی 
زندگــی  حفره هــای  تــا  می شــوند  فراخــوان 
را پــر کننــد و بــه آن غنــا و ارزش بیشــتری 
ببخشــند. امــا بــه شــرطی کــه چنیــن کننــد. امــا 
اگــر احســاس جمعــی بــه تدریــج ایــن مفاهیــم 
را نوعــی فریــب و دغــل کاری تجربــه کنــد، اگــر 
ــی را  ــدن زندگ ــم ب ــن مفاهی ــد ای ــاس کن احس
ــت  ــن اس ــورش ممک ــگاه ش ــد آن ــاره می کنن پ
ــام  ــل انج ــا و دغ ــرای برداشــتن ســقف های ری ب
پذیــرد. قطــع نظــر از اینکــه بــرای زندگــی شــان 
پیامــدی داشــته باشــد یــا نــه. قطــع نظــر از ایــن 
ــه.  ــا ن ــرد ی ــه ک ــو را تجرب ــوان روزگاری ن ــه بت ک
ــود  ــه خ ــان، علی ــی در جنبش هاش ــردم گاه م
قیــام می کننــد. چــرا کــه در فضــای دروغ و 
ــع  ــر وض ــورش ها اگ ــد و ش ــه آلوده ان ــا، هم ری
دســتکم  نکنــد،  دگرگــون  را  زندگی شــان 
ــد.  ــا می کن ــان ره ــت خودش ــان را از دس خودش
در فضــای منحطــی کــه هــر روز دروغ می گوینــد 
ــه  ــان ب ــا از خودش ــم. آنه ــد و ظل ــا می کنن و ری
ــا  ــد ت ــر می شــوند. شــورش می کنن ــج متنف تدری

ــوند.  ــی ش ــان خال از خودش
اهــداف  شورش هاشــان  در  گاهــی  مــردم 
جبرانــی دارنــد. می دونــد و فریــاد می زننــد، 
تــا احســاس زبونــی ناشــی از ســکوت را جبــران 
ــلیم  ــم و تس ــی از تعظی ــی ناش ــا از زبون ــد ی کنن

ــرار.  ــی از اضط ناش
ــز  ــه چی ــا هم ــد ت ــام می کنن ــردم قی ــی م گاه
ــه  ــر ب ــد، دیگ ــدا کن ــود را پی ــب خ ــام مناس ن
گرســنگی نگوینــد مقاومــت، بــه غــارت نگوینــد 
ــه مــرگ  ــه ســتم نگوینــد تدبیــر، ب مشــارکت، ب

ــی.  ــد زندگ نگوین
ــاره بایــد بــه  اینجــا در فضــای خاورمیانــه، دوب
ــا و  ــه حفره ه ــا هم ــردن ســالم داد. ب ــی ک زندگ
ناکامی هــا و ناتمامی هایــش. ســودای زندگــی 
ــاد  ــه ب ــره ای خــود زندگــی را ب ــدون هیــچ حف ب
داده اســت. خصومــت و کینــه ورزی در زمــره 
ــش در  ــا تولیدات ــت. ام ــری اس ــات بش خصوصی
ایــن ســوی جهــان جنــدان فراوانــی گرفتــه کــه 
ــان  ــال و زندگی هام ــان و م ــه ج ــش ب ــل آت مث
افتــاده اســت. عقولمــان را از کار انداختــه اســت، 
تبــاه  را  آِینــده  و  می ســوزاند  را  فرصت هــا 
ــان و عــراق،  ــد. شــورش هایی از ســنخ لبن می کن
بــرای یــک آغــاز نــو صــورت نمی گیــرد، بیشــتر 
ــا قصــد ناممکــن کــردن تــداوم وضــع موجــود  ب
اتفــاق می افتــد. ایــن تنهــا ســالح کســانی اســت 
ــردای  ــرای برســاختن ف ــچ دســتاویزی ب ــه هی ک

ــد.  ــازه ندارن ت
خاورمیانــه امــروز تشــنه مانــدال و گانــدی 
بگشــاید،  را  خود ی هــا  مــرز  آنکــه  اســت. 
دوســتی  و  صلــح  از  باشــد.  غیــر  پذیرنــده 
ســخن بگویــد و همــه چیــز را در جهــت بســیج 
بیشــترین امکان هــای موجــود بــرای زندگــی 

ــدد.  ــه کار بن ــردم ب ــر م بهت
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 جمعی از دانشجویان 
دانشگاه تهران همزمان با 

سخنرانی رئیس جمهور در 
آئین بازگشایی دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی کشور در 
این دانشگاه تجمع کردند.

صدها هزار تن از 
معترضان شیلیایی برای 

طرح مطالباتشان از جمله 
بهبود خدمات اجتماعی 

و رفع نابرابرهای  
اقتصادی مجدداً به 

خیابانها آمدند و تعدادی 
از آنها با نیروهای پلیس 

درگیر شدند.
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ــه ی  ــت، قاطب ــت نف ــدن صنع ــی ش ــس از مل پ
دانشــجویان از مصــدق حمایــت می کردنــد و 
او را در پیشــبرد اهدافــش یــاری می رســاندند. 
ــجویان  ــرداد 32 دانش ــای 28 م ــان کودت در جری
نتوانســتند در  بــه علــت تعطیلــی دانشــگاه، 
ــس  ــا پ ــد. ام ــارزی کنن ــت ب ــا آن فعالی ــل ب تقاب
ــه  از آغــاز ســال تحصیلــی اعتراضــات بســیاری ب
ــاه  ــد م ــرای چن ــت و ب ــورت گرف ــرا ص ــن ماج ای
ــت، در 16 آذر 32  ــود. در نهای ــاآرام ب ــگاه ن دانش
و همزمــان بــا حضــور نیکســون، رئیــس جمهــور 
ــی و  ــای نظام ــا ورود نیروه ــران، ب ــکا در ای آمری
ــری  ــاد درگی ــگاه و ایج ــم دانش ــه حری ــی ب امنیت
در  دانشــجو  ســه   ، آنــا  و  دانشــجویان  بیــن 
ــس از  ــند. پ ــه شــهادت می رس ــی ب دانشــکده فن
ایــن واقعــه، کــه ســرکوب شــدیدی بــرای جنبش 
دانشــجویی بــود، بــه مــدت چندیــن ســال، 
ــه کمــا مــی رود و خفقــان  جنبــش دانشــجویی ب

ــود. ــم می ش ــگاه حاک ــر دانش ب

۷- تشکیل نهضت آزادی:
در ســال 1340 و بــا جدایــی برخــی از اعضــای 
مذهبــی جبهــه ی ملــی ایــران، »نهضــت آزادی« 
بــا تأکیــد بــر هویــت ایرانی-اســالمی شــکل 
گرفــت. مهنــدس بــازرگان، آیــت ا... محمــود 
طالقانــی و دکتــر یــدا... ســحابی از مؤسســان 
ایــن نهضــت بودنــد. هــدف اصلــی ایــن نهضــت را 
می تــوان مبــارزه بــا اســتبداد و کســب آزادی هــای 

اساســی مبتنــی بــر ارزش هــای اخالقی و اســالمی 
ــب در  ــن حــزب اغل ــای ای ــرد و فعالیت ه ــر ک ذک
راســتای مخالفــت بــا شــاه بــود. ایــن حــزب، پــس 
ــای  ــژه ی گروه ه ــتقبال وی ــورد اس ــکیل م از تش
دانشــجویی قــرار گرفــت و در انقــالب اســالمی و 

ــرد.  ــا ک ــده ای ایف ــای عم ــس از آن نقش ه پ
۸- ماجرای اول بهمن 4۰:

دانش آمــوز   1۵ اخــراج  بــه  اعتــراض  در 
ــه  ــی مدرس ــت مل ــان نهض ــاخه ی جوان ــو ش عض
ــد  ــزار ش ــترده ای برگ ــرات گس ــون، تظاه دارالفن
ــدام دانشــجویان دانشــگاه  ــن اق ــا ای ــان ب و هم زم
تهــران نیــز تظاهراتــی برپــا کردنــد کــه بــا 
ــد.  ــه ش ــی مواج ــای نظام ــدید نیروه ــش ش واکن
ــل  ــدت عم ــونت و ش ــاظ خش ــه از لح ــن حمل ای
نیروهــای دولتــی در تاریــخ مبــارزات دانشــجویی 
آن زمــان ایــران بی ســابقه بــود و صدهــا مجــروح 
بــر جــای گذاشــت. بــه دنبــال ایــن اقــدام ســران 
جبهــه ی ملــی و دانشــجویان عضــو آن دســتگیر 
ــگاه  ــر دانش ــی ب ــان مدت ــای خفق ــدند و فض ش
حاکــم شــد. ایــن اتفــاق و نحــوه ی ســرکوب آن، 
ــل برکنــاری نخســت وزیر وقــت،  یکــی از عوام

ــود. ــی ب ــی امین عل
۹- تشکیل کنفدراسیون: 

کنفدراســیون جهانــی محصلیــن و دانشــجویان 
ایرانی-اتحادیــه ملــی )بــه اختصــار کنفدراســیون( 
ــم  ــی مقی ــازمانی متشــکل از دانشــجویان ایران س
ــال های  ــول س ــه در ط ــود ک ــور ب ــارج از کش خ

1960 تــا 197۵ مهم تریــن ســازمان مخالــف 
رژیــم شــاه در خــارج از کشــور بــه حســاب 
می آمــد. کنفدراســیون در طــول حیــات سیاســی 
ــاه،  ــم ش ــد رژی ــر ض ــت ب ــر فعالی ــالوه ب ــود ع خ
ــز داشــت و از  فعالیت هــای ضــد امپریالیســتی نی
مبــارزات مــردم ویتنــام علیــه جنــگ بــا آمریــکا، 
مبــارزات  و  فلســطین  رهایی بخــش  جنبــش 
مــردم کوبــا نیــز حمایــت می کــرد. نقطــه عطــف 
فعالیــت کنفدراســیون در تظاهراتــی بــود کــه بــر 
ضــد ســفر شــاه بــه آلمــان، در شــهرهای مختلــف 
ــن ســازمان پــس از  ــن کشــور برگــزار شــد. ای ای
ــم  ــد رژی ــر ض ــارزه ب ــه در مب ــی ک موفقیت های
ــال 197۵ و  ــود، در س ــت آورده ب ــه  دس ــاه ب ش
در کنگــره  کــه  اختالفاتــی  تشــدید  از  پــس 
چهاردهــم در ژانویــه 1973 میــان گروه هــای 
مختلــف بــه  وجــود آمــد، منحــل شــد؛ امــا 
از  پــس  آن  از  منشــعب  مختلــف  گروه هــای 
زمینــه  در  همچنــان  کنفدراســیون  انحــالل 
ــا پیــروزی  مبــارزه علیــه رژیــم ســلطنتی شــاه ت

ــد. ــال بودن ــال 1979 فع ــالب در س انق

۱۰-۱5 خرداد 4۲:
 در پــی بازداشــت امــام خمینــی در انتقــاد 
بــه الیحــه ی انجمن هــای ایالتــی و والیتــی، 
تظاهراتــی در تهــران و قــم علیــه دولــت اســدا... 
ــح  ــاعت 9 صب ــران از س ــد. در ته ــا ش ــم برپ عل
ــد.  ــش ش ــی پخ ــت ا... خمین ــت آی ــر بازداش خب
ــد«  ــی را آزاد کنی ــعار »خمین ــا ش ــجویان ب دانش
آن هــا  بــه  مــردم  ریختنــد،  خیابان هــا  بــه 
پیوســتند و اعتراضــات بــه سراســر تهران کشــیده 
ــوران  ــن مأم ــورد بی ــه زد و خ ــرات ب ــد. تظاه ش
شــهربانی و تظاهرکننــد گان انجامیــد. در پــی 
ــه پشــتیبانی  ــران ب ــع نهضــت آزادی ای ــن وقای ای
از امــام خمینــی بــه تظاهــرات برخاســت و علیــه 
ــراض و  ــردم« اعت ــاه و م ــالب ش ــات »انق اصالح
ــام  ــن قی ــی ای ــده ی برخ ــه عقی ــرد. ب ــورش ک ش

ــود. ــال ۵7 ب ــالب س ــرآغاز انق س
ادامــه ایــن مطلــب را در شــماره های 

ــد...  ــدی بخوانی بع
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وضعیــت  از  کــه  افــرادی  شــماِر  شــاید 
ــتند،  ــی هس ــران راض ــگاه ته ــای دانش خوابگاه ه
ــد.  ــم نرس ــت ه ــک دس ــتان ی ــداد انگش ــه تع ب
پــای صحبــت دانشــجویان ســاکن  نمیشــود 
ــارج  ــای خ ــوص خوابگاهه ــه خص ــا )ب خوابگاه ه
از  و  بنشــینی  دانشــگاه(  کــوِی  مجتمــع  از 
ــای  ــد. فض ــان نگوین ــا برایت ــکالت و کمبوده مش
ــگاه،  ــاد جمعیــت ســاکن در خواب کــم، تراکــم زی
ــا و  ــا، کتابخانه ه ــل اتاقه ــزات داخ ــود تجهی کمب
ســالن های ورزشــی، فقــداِن آسانســور، یــا خــراب 
بــودن آسانســورهای موجــود در اکثــر خوابگاه هــا 
و محدودیــت زمانــی در رفــت و آمــد دانشــجویان 
فقــط بخشــی از مشــکالت خوابگاه هــای دانشــگاه 

ــت.  ــران اس ته
فــارغ از ایــن مشــکالت، غــذای بی کیفیــت هــم 
ــر  ــه بهت ــی ک ــت. غذای ــودش معضلیس ــرای خ ب
اســت بگوییــم نخوردنــش بهتــر از خوردنــش 
ــدم  ــت، ع ــۀ بی کیفی ــواد اولی ــد. م ــوه می کن جل
وجــود اســتانداردی مقبــول در پخــت، حجــِم کــم 
و تأخیــر در توزیــع و ســرد شــدن غذاهــا، غــذای 

ــبیه  ــه ش ــه زبال ــتر ب ــه بیش ــا را هرچ خوابگاه ه
می ســازد.

ــل  ــی غیرقابل تحم ــکالت وقت ــن مش ــام ای تم
میشــود کــه بــا عــدم شــفافیت هــم همــراه 

بــه شــود. بخــش رفاهــِی دانشــگاه و 
بــه  خوابگاه هــا،  امــور  خصــوص 
علــت داشــتِن ماهیــت خدماتــی، 
ــه ای  ــل مالحظ ــۀ قاب ــه بودج ــاز ب نی
ــه در  ــود بودج ــر بحــث کمب دارد. اگ
ایــن بخــش را کنــار بگذاریــم، نحــوۀ 
ــده  ــه ش ــۀ در نظرگرفت ــرف بودج ص
بــرای ایــن بخش در ســالیان گذشــته 
نیســت.  اشــکال  از  خالــی  هــم 
مــواردی  قبــل،  ســال های  در 
ــش گــزارش  از تخلــف در ایــن بخ
شــده اســت کــه هیچــگاه بــه صــورت 
شــفاف و صریــح از طــرف مســئولین 
گذاشــته  مباحثــه  بــه  دانشــگاه 

ــنیده های  ــه از ش ــور ک ــده اند و اینط نش
ــا خاطیــاِن  ــر می آیــد، در برخــورد ب غیررســمی ب
ایــن مــوارد، بــه توبیــخ هــای بســیار ســاده 

ــت. ــده اس ــنده ش بس
تجمــع پــول بــدون نظارت و شــفافیت فســادآور 

اســت و ایــن امــر در ایــن بخــش هــم مثــل هــر 
ــا از  ــروز دارد. ام ــکان ب ــری ام ــِی دیگ ــِش مال بخ
ــد در  ــه عنــوان نهــادی کــه خــود بای دانشــگاه، ب
ــد،  ــفافیت باش ــات و ش ــدار اصالح ــه پرچم جامع

نیســت. چنیــن  قابل پذیــرش  چیــزی 
اعظــم  بخــش  دانشــگاهی کــه 
ــور  ــال کش ــۀ آن، از بیت الم بودج
لحــاظ  از  و  می شــود  تأمیــن 
ســالمت مالــی و اداری بایــد مــورد 
قــرار  باالتــری  دقــت  و  توجــه 

بگیــرد.
وضعیــت  از  خــروج  بــرای 
فعلــی و نزدیــک کــردن ســطح 
بــه  دانشــگاه  خوابگاه هــای 
پذیرفته-شــده،  اســتانداردهای 
حــوزه  چنــد  در  اقدامــات 
می رســد.  نظــر  بــه  ضــروری 
ــی  ــت نظارت ــه هیئ ــت آن ک نخس
مرکــب از مســئولین و نماینــدگان 
ــرای سرکشــی  ــی ب دانشــجویان در شــورای صنف
بــه خوابگاه هــا تشــکیل شــود و حاصــِل گــزارش-

هــای میدانــی آن هــا، بــه صــورت کامــل در اختیار 
ــدی،  ــرد. در گام بع ــرار گی ــجویان ق ــوم دانش عم

ــون  ــی پیرام ــتقل تحقیق ــورت مس ــه ص ــد ب بای
تخلفــات مالــی و اداری احتمالــی در ایــن بخــش 
ــه  ــایعاتی ک ــقِم ش ــت و س ــا صح ــود ت ــام ش انج
ــش  ــن بخ ــی ای ــی و مال ــث پول ــون مباح پیرام
منتشــر شــده اســت، بــر همــگان روشــن گــردد. 
گام ســوم می توانــد بازنگــری در بودجــۀ ایــن 
بخــش و رفــع کاســتی های آن تعریــف شــود 
ــت  ــود کیفی ــات و بهب ــل امکان ــد تکمی ــا در رون ت
آن هــا مشــکلی وجــود نداشــته باشــد. همچنیــن 
و  خوابگاه هــا  غــذای  کیفیــت  در  بازنگــری 
پرداختــن بــه ایــن مســئله هــم از اهمیــت 

خاصــی برخــوردار اســت.
ــائل  ــکار مس ــن بخــش و ان ــه ای ــه ب ــدم توج ع
نارضایتــی  افزایــش  بــه  فقــط  خوابگاه هــا، 
کننــدگاِن  تضمیــن  عنــوان  بــه  دانشــجویان 
از  نمی تــوان  می انجامــد.  جامعــه  پیشــرفِت 
دانشــجویی کــه در یــک اتــاق بیســت متری 
ــد،  ــی می کن ــر زندگ ــی دیگ ــم اتاق ــش ه ــا ش ب
ــدارد،  ــه ن ــرای مطالع ــم ب ــی ای ه ــز و صندل و می
انتظــار پیشــرفت تحصیلــی داشــت. دانشــجویانی 
کــه وظیفــۀ اصلــی دانشــگاه در قبــال آن هــا، بــه 
ــل  ــرای تحصی ــود آوردن محیطــی مناســب ب وج

ــا. ــر آن ه ــاراج عم ــب و ت ــه فری ــت ن اس

حقوق دانشجویی

ــق  ــراه، ح ــتن هم ــق داش ــدون ح ــجو ب دانش
و  شــاکی  نــام  و  اتهامــی  عنــوان  از  اطــالع 
نســخه برداری  حــق  گزارش دهنــده،  مرجــع 
از اوراق پرونــده و حتــی بعضــا بــدون حــق 
احضــار شــفاهی  یــک  بــا  تجدیدنظرخواهــی 
تلفنــی بایــد بــه کمیتــه انضباطــی مراجعــه کنــد 
و در قبــال آن چــه کــه تخلــف انضباطــی نامیــده 
 می شــود، پاســخگو باشــد؛ آن هــم در قبــال 
ــار  ــون »رفت ــیرپذیر همچ ــی و تقس ــی کل عناوین
ــر  ــی فرات ــجویی« و تخلفات ــئون دانش ــالف ش خ
ــی  ــاال در محیط ــه احتم ــی ک ــائل آموزش از مس
از دانشــگاه -بــرای مثــال در فضــای  خــارج 
ــا  ــف آن ه ــت و کش ــده اس ــب ش ــازی- مرتک مج
مســتلزم ورود بــه حریــم خصوصــی اوســت. 
ترکیــب کمیتــه انضباطــی جدیــد هــم مشــخص 
ــی- ــاون فرهنگ ــوب مع ــا منص ــر اعض ــت؛ اکث اس

ــورای  ــس ش ــتند و رئی ــگاه هس ــجویی دانش دانش
ــه  ــر شــورای تجدیدنظــر اســت و البت ــدوی دبی ب
احتمــال  هــم  فارغ التحصیــالن  بــرای  حتــی 
ــدرک  ــذ م ــه اخ ــی در مرحل ــه و مانع تراش تنبی

تحصیلــی و... وجــود دارد.
کــه  اســت  چیــزی  آن  خالصــه  ایــن 
ــوان  ــه عن ــت، ب ــوم و بهداش ــای عل وزارت خانه ه
اجرایــی  شــیوه نامه  به روزشــده  نســخه 
جایگزیــن  دانشــجویان،  انضباطــی  آیین نامــه 
دســتورالعمل نســبتا مترقــی ابالغ شــده در ســال 
اجرایــی ســال 88 کرده انــد  و شــیوه نامه   94
کمیته هــای  قــدرت  و  اختیــارات  دایــره  تــا 
دانشــجویان  بــا  برخــورد  بــرای  را  انضباطــی 
گســترش داده و دانشــجویان را از بســیاری از 
ــده  ــر ش ــی اگ ــازند؛ حت ــروم س ــان مح حقوق ش

ــول  ــیاری از اص ــردن بس ــال ک ــت پایم ــه قیم ب
بدیهــی دادرســی منصفانــه، اســناد و منشــورهای 
ــوم  ــل س ــی فص ــا و حت ــتی وزارت خانه ه باالدس
ــس  ــع تجس ــول من ــه اص ــی از جمل ــون اساس قان
ــب  ــل. جال ــورداری از وکی ــق برخ ــت و ح و برائ
ــر آن  ــم ب ــه روح حاک ــیوه نامه ای ک ــه در ش اینک
جرم انــگاری گســترده اســت، عبــارت تخلــف 
و تنبیــه در صــورت »ایجــاد مزاحمــت بــرای 

ــت. ــده اس ــذف ش ــن آن ح ــوان« از مت بان
»قصــد«  اگــر  جدیــد،  شــیوه نامه  مطابــق 
ارتــکاب تخلــف محــرز باشــد و دانشــجو شــروع به 
انجــام آن کنــد امــا تخلــف بــدون اراده مرتکــب به 
طــور کامــل واقــع نشــود، چانچــه اقدامــات انجــام 
ــد،  ــته باش ــی داش ــف خاص ــوان تخل ــه عن گرفت
ــود و  ــف می ش ــان تخل ــه هم ــه تنبی ــوم ب محک
ایــن احتمــاال مســتلزم نیت خوانــی اســت. از 
ســوی دیگــر، ارتــکاب دانشــجو بــه چنــد تخلــف 
ــود  ــه می ش ــای جداگان ــاد تنبیه ه ــه ایج ــر ب منج

و تنهــا ســنگین ترین حکــم اجــرا نمی شــود.
ــن  ــان روش ــجو آن چن ــق دانش ــاف در ح اجح
هــم  نمایندگانــی  از  دســته  آن  کــه  اســت 
کــه چنــد ســال قبــل علی رغــم اعتراضــات 
دانشــجویان بــه گزینــه معرفــی شــده بــرای 
ــد،  ــت  کردن ــی حمای ــر غالم ــوم، از دکت وزارت عل
بــه منتقــدان پیوســته اند و بــر ضــرورت بازنگــری 
ــک  ــوز ی ــد. اگرچــه هن ــان دارن در شــیوه نامه اذع
صــدای واحــد از مجلــس و حتــی فراکســیون امید 
ــه گــوش نمی رســد و برخــی از طــرح ســؤال و  ب

ــد. ــر می گوین ــتیضاح وزی ــر از اس ــی دیگ برخ
در خــود دولــت هــم ایــن چندصدایــی مشــهود 
اســت. معــاون فرهنگــی وزارت بهداشــت روز 
ــان رســما اعــالم کــرد کــه اگــر  ســه شــنبه 7 آب
ــی بــه جــز ایــن گروه هــای مجــازی  کانال های
دانشــجویی  فعــاالن  توســط  مجــوز،  دارای 

ــه  ــدام ب ــجویان در آن اق ــود و دانش ــدازی ش راه ان
ــا  ــی ب ــه انضباط ــد در کمیت ــب کنن ــر اکاذی نش
آن هــا برخــورد قانونــی می شــود و مثــال زد: 
ــگاه  ــا دانش ــط ب ــایل مرتب ــجویی مس ــر دانش »اگ
ــبت  ــردی نس ــر داده و ف ــه آن را نش ــر بودج نظی
بــه ایــن موضــوع شــکایت کنــد پرونــده او 
همــان  کــه  اظهاراتــی  می شــود.«  رســیدگی 
ــد  ــری دانشــجویان منتق ــا واکنــش توییت شــب ب
و توییت هایــی بــا هشــتگ »شــیوه   نامه ضــد 

ــد.  ــه رو ش ــجویی« روب دانش
روز بعــد دکتــر لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی 
رئیــس جمهــور، کــه ســابقه برجســته ای در 
اعــالم  دارد،  کشــور  حقوقــی  جامعــه  میــان 
کــرد: »شــیوه نامه انضباطــی  جدیــد در ایــن 
ــون  ــا قان ــرت ب ــوارد مغای ــی و م ــت بررس معاون
اساســی، قوانیــن عــادی مرتبــط و منشــور حقــوق 
شــهروندی، بــا همــکاری نماینــدگان تشــکل های 
دانشــجویی و دســتگاه های مربــوط بررســی و 

ــد.«  ــد ش ــالح خواه اص
ــدان  ــا چن ــش گوی ــن واکن ــال، ای ــن ح ــا ای ب
بــه مــذاق وزیــر علــوم خــوش نیامــد و در 
ــجویان  ــت: »دانش ــگاران گف ــه خبرن ــان روز ب هم
ــای  ــی فض ــای خصوص ــه بخش ه ــران ورود ب نگ
ــن موضــوع  ــه ای مجــازی خــود هســتند کــه البت
ــل از  ــت و قب ــی نیس ــه انضباط ــر آیین نام مدنظ
ــه  ــوری ب ــس جمه ــی رئی ــت حقوق ــه معاون اینک
ایــن مســئله ورود یابــد، معاونــان دانشــجویی 
ــمت از  ــن قس ــری ای ــال بازنگ ــگاه ها در ح دانش
آن هســتند.« کــردن  بــرای شــفاف تر  آیین نامــه 

او همچنیــن اظهــار داشــت کــه ایــن تخلفــات 
بــر  در  را  دانشــجویان  از  زیــادی  جمعیــت 
نمی گیــرد و ایــن نگرانی هــا بیشــتر در حــوزه 
ــجویان  ــی دانش ــی و اجتماع ــای سیاس فعالیت ه
وجــود دارد و البتــه تعدادشــان انــدک اســت. وی 

ــه  ــخ ب ــری در پاس ــب دیگ ــر عجی ــار نظ در اظه
ــر اســاس  ــر اینکــه دانشــجویان ب ســؤال مبنــی ب
ــده ای در  ــد نماین ــی نمی توانن ــه انضباط آیین نام
کمیته هــای انضباطــی داشــته باشــند گفــت: 
ــن  ــجویان در ای ــور دانش ــوارد حض ــی م »در برخ

ــت.« ــان نیس ــع ش ــه نف ــا ب کمیته ه
در شــرایطی کــه دامنــه تجاری ســازی آمــوزش 
ــی  ــات آموزش ــیخته خدم ــازی افسارگس و پولی س
و رفاهــی در دانشــگاه روز بــه روز گســترده تر 
می شــود  و ســخنرانی اخیــر رئیــس جمهــور 
ــال  ــاز س ــبت آغ ــه مناس ــران ب ــگاه ته در دانش
ایــن  کــه  داشــت  آن  از  حکایــت  تحصیلــی 
مــورد  ســطوح  عالی تریــن  در  سیاســت ها 
پشــتیبانی اســت، روشــن اســت کــه ســاکت 
ــد  ــم نیازمن ــن سیاســت ها ه ــدان ای ــردن منتق ک
ابزارهــای جدیــد بــرای تشــدید برخوردهــای 
ــادی  ــه کنشــگری انتق ــا هــر گون قهــری اســت ت
محــدود شــود. لــذا ایــن دســته از اظهــار نظــرات 
صــدای  فعــال  کــه  اســت  بعیــد  وعده هــا  و 
ــر  ــد؛ مگ ــوش نمای ــگاه خام ــراض را در دانش اعت
ــه  ــر چ ــد، ه ــه ای جدی ــن در ابالغی ــه وزارتی اینک
ــت  ــه حال ــد را ب ــیوه نامه جدی ــرای ش ــر اج زودت
شــیوه نامه  و  دســتورالعمل  و  درآورده  تعلیــق 
ــی  ــای انضباط ــل کمیته ه ــای عم ــی را مبن قبل
در  و  مناســب  فرصتــی  در  تــا  دهنــد  قــرار 
ــا مشــارکت  چارچــوب ســازوکاری دموکراتیــک ب
ــال  ــد س ــجویان در چن ــی دانش ــدگان واقع نماین
اخیــر- همچــون اعضــای حقوقــدان و دانشــجویی 
ــورای  ــن، ش ــزی وزارتی ــی مرک ــورای انضباط ش
مرکــزی ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی، شــوراهای 
ــجویی  ــای دانش ــدگان اتحادیه ه ــی و نماین صنف
ــا مشــاوره  ــا در دســت تأســیس- و ب موجــود و ی
تدویــن  مناســب تری  وکال، شــیوه نامه  کانــون 

ــهری ــود./ همش ش

یر دره بین اداره خوابگاه ها ز
•معین شاکری•

شیوه نامه ضد دانشجویی
•البرز حبیبی•

یست ها به  ور حمله تر
دانشگاه تهران
• نسترن امیریان•

ــتان  ــه داس ــوام ی ــمارۀ اول می خ ــو ش ت
براتــون تعریــف کنــم. منابــع ایــن داســتان 
ــا  ــه! م ــاش نش ــون ف ــه نام ش ــته ن ک خواس
چــه  دیگــه؛  اخالق مداریــم  خــب  هــم 

می شــه کــرد؟ 
حاشــیه نــرم، بریــم ســراغ ســه تــا 
ــح  ــت صب ــاعت هش ــه در س ــتی ک تروریس
ایــن روز پاییــزی تصمیــم گرفتــه ن بــه 

دانشــگاه تهــران حملــه کنــن. 
ایــن ســه تروریســت بعــد از رد شــدن از 
موانــع ســختی کــه تــو مــرز بــه پست شــون 
خــورد و کشــته شــدن خیلــی از افرادشــون، 
ــه دانشــگاه  ــلحه ب ــداری بمــب و اس ــا مق ب

تهــران رســیده ن.
انقــالب ســه تا دونــات  از  اول مــی رن 
ــه.  ــی نیفت ــر صبح ــون س ــرن قندش می گی
یــه گوشــه وای می ایســتن. اولــی در حالــی 
ــه  ــفت می کن ــو س ــد انتحاری ش ــه کمربن ک
دور  شــده  مالیــده  دونــات  شــکالِت  و 
ــم  دهنــش، می پرســه »خــب چطــوری بری
تــو؟« دومــی می گــه »خــب معلومــه. از در 

ــو دیگــه.«  ــم ت ــد بری بای
ســومی بــا تعجــب ابروهاشــو مــی ده بــاال 
ــالمتی  ــرا از در؟ ناس ــه چ ــه »آخ و می پرس
مــی ده  جــواب  دومــی  تروریســتیم ها!« 
»عــه ادبــت کجــا رفتــه؟ در رو واســۀ ورود 
گذاشــته ن دیگــه.« بــا ایــن حــرف، دو 
ــابی  ــم حس ــا ه ــه اون ــه ک ــت دیگ تروریس
ــه از  ــن ک ــع می ش ــودن قان ــادی آداب ب مب

ــو. ــرن ت در ب
ســه  کــه  افتــاد  اتفاقــی  در  دم  امــا 
ــتن  ــال نمی تونس ــا اص ــۀ م ــت قص تروریس
پیش بینــی ش کنــن. یــه نفــر، از همــۀ 
افــرادی کــه قصد ورود داشــتن، درخواســت 

می کــرد کــه کارت نشــون بــدن.
ــا تعجــب و آروم از دو تروریســت  ــی ب اول
دیگــه پرســید »ایــن دیگــه چیــه؟« دومــی 
ــه اون یکــی  ســریعاً براســاس اونچــه کــه ب
»چــک  گفــت  شــد  مخابــره  گوشــش 
ــم  ــه اس ــزی ب ــا چی ــن آدم ــن ببی می کن

ــه؟« ــا ن ــجویی دارن ی کارت دانش
گفــت  و  پیشــونی ش  روی  زد  ســومی 
ســخت ترین  از  یکــی  کارت  »ایــن 
ــه.  ــل کردن ــۀ جع ــان واس ــای جه کارت ه
ــن کارت...« و شــروع  سیســتم پیشــرفتۀ ای
بــه بلغــور کــردن نکاتــی راجــع بــه مســائِل 

امنیتــی ایــن کارت کــرد. 
ــده  ــاق ش ــش ط ــه طاقت ــه دیگ ــی ک اول
ــا  ــت »آق ــان و گف ــش نگهب ــت پی ــود، رف ب

ــم.« ــم کردی ــو گ ــا کارتامون م
از  یکــی  بــا  بحــث  از  کــه  نگهبــان 
دانشــجوها کالفــه شــده بــود گفــت »خــب 
ــه  ــا ی ــد ی ــون بدی ــتان تونو نش ــل گلس الاق
ــد.« و  ــزی بگی ــجویی ای چی ــماره دانش ش
ــی بپرســه  قبــل از ایــن کــه تروریســت اول
کــه اینــا چــی ان، تروریســت دومــی تأکیــد 
کــرد کــه گــروه بــه هیــچ شــکلی نتونســته 
ســایت مذکــور رو هــک کنــه یــا شــماره ای 

ــه!  ــدا کن ــزی پی چی
و  بــود  شــده  خســته  کــه  ســومی 
همون طــور کــه گفتــم خیلــی هــم مبــادی 
آداب بــود، صادقانــه رفــت جلو و گفــت »آقا 
ــا تروریســتیم  ــه؟ م ــی چی راســتش می دون
ــگاه  ــا تعجــب بهشــون ن ــان ب اصــال.« نگهب
کــرد، دســتی بــه صورتــش کشــید و گفــت: 
ــم ها رو  ــم میس ــت و ایس ــن ایس ــن ای »م
ــتم.  ــد نیس ــن، بل ــا می گ ــن باکالس ــه ای ک
ــت  ــد؟ فعالی ــکار می کنی ــاً چی ــد دقیق بگی

می کنیــد؟«  سیاســی اینا 
ــت  ــا. فعالی ــه باب ــواب داد: »ن ــومی ج س
سیاســی چیــه؟ مــا اصــاًل سیاســی نیســتیم. 
سیاســی  کار  گفتــه ن  خانواده هامــون 
نکنیــد، بیچــاره می شــید.« دومــی بــه 
نگهبــان نزدیــک شــد و آروم ادامــه داد: 
»ببیــن مــا تروریســتیم. اومدیــم اینجــا 
ــن.«  ــا دانشــجواینا بکشــیم. همی ــه چندت ی
ــه  ــی ب ــان مطلب ــا ناگه ــه گوی ــان ک نگهب
ــد  ــه اومدی ــت »ع ــود گف ــده ب ــادش اوم ی
زودتــر  خــب  بکشــید؟  رو  دانشــجوها 

بفرمائیــد داخــل.« می گفتیــد دیگــه. 

ادامه دارد...

طنزنامه

آن کــه  نخســت 
نظارتــی  هیئــت 
مرکــب از مســئولین 
نماینــدگان  و 
در  دانشــجویان 
صنفــی  شــورای 
سرکشــی  بــرای 
خوابگاه هــا  بــه 

شــود تشــکیل 

پاورقی

یخچه جنبش دانشجویی تار
ادامه صفحه  ۱
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چشمه صلح یا آوارگی
• زکریا اسدی•
ادامه از صفحه ۱

نیروهــای  کــه  اســت  معتقــد  اردوغــان 
مدافــع خلــق )YPG(، کــه جزئــی از نیروهــای 
دموکراتیــک ســوریه هســتند، بــا نیروهــای 
حــزب اتحــاد کردســتان )PKK( در ارتباطنــد و 
در راســتای مبــارزه بــرای آزادی رهبــر مشــترک 
ــت  ــه توســط دول ــدا... اوجــاالن«، ک خــود، »عب
می تواننــد  اســت،  شــده  بازداشــت  ترکیــه 
ــد.  ــم بزنن ــه رق ــرای ترکی ــدی را ب ــدی ج تهدی
ــا ایــن وجــود، میتــوان دالیــل دیگــری نیــز  ب
بــرای حملــۀ ناگهانــِی اردوغــان بــه شــمال 
ــم  ــزب حاک ــه ح ــه اینک ــت، از جمل ــوریه یاف س
ترکیــه در انتخابــات محلــی امســال، نتایج بســیار 
ضعیفــی کســب کــرد و نارضایتی هــای عمومــی 
اقتصــادی  سیاســت های  بــه  نســبت  هــم 
ــث  ــئله باع ــن مس ــت؛ و همی ــاال رف ــان ب اردوغ
ــرایط  ــود ش ــای بهب ــه ج ــان ب ــا اردوغ ــد ت ش
ــه ســراغ تحریــک احساســات  داخلــی کشــور، ب
ملّی گرایــان بــرود و بــا شــروع حملــه بــه 
ســوریه، خــود را بــه عنــوان قهرمــان ملــی 

ــد. ــه کن عرض
ــزاب  ــط اح ــه توس ــالت بالفاصل ــن حم ــا ای ام
ــد؛  ــوم ش ــف محک ــای مختل ــی و دولت ه سیاس
کشــورهای اروپایــی بــا تهدیــد بــه تحریــم 
ــالِت  ــوری حم ــف ف ــتار توق ــلیحاتی، خواس تس
ترکیــه شــدند، ایــاالت متحــده بــا وضــع تحریــم 
ایــن  عقب نشــینی  خواســتار  ترکیــه،  علیــه 
ــی  ــز ط ــران نی ــۀ ای ــد، وزارت خارج ــور ش کش
ــه خــاک  بیانیــه ای، حمــالِت ترکیــه را تجــاوز ب
ــور  ــن کش ــی ای ــت ارض ــض تمامی ــوریه، و نق س

ــرد.  ــف ک توصی
مناطــق کردنشــین ایــران هــم نســبت بــه ایــن 
حمــالت بی تفــاوت نبودنــد و بــا اعتراضــات 
خیابانــی در شــهرهای مختلــف و تجمــع مقابــل 
ســفارت ترکیــه در تهــران، خواســتار توقــف 
حمــالت شــدند. طــی دیــدار رســمی ای کــه روز 
ــس،  ــک پن ــن مای ــاه، بی ــر م پنجشــنبه، 2۵ مه
معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا، و اردوغــان 
ــس ۵ روزه  ــا آتش ب ــه ب ــت، ترکی ــورت گرف ص
موافقــت نمــوده و خواســتار عقــب نشــینی 
نیروهــای دموکراتیــک تــا فاصلــۀ 30 کیلومتــری 
در خــاک ســوریه در طــِی ایــن آتــش بــس شــده 

اســت. 
ــن  ــز ای ــک نی ــای دموکراتی ــو، نیروه در آن س
ــدی  ــاِن پایبن ــه و خواه ــس را پذیرفت ــش ب آت
ــه  ــان گفت ــه آن شــده اند. اردوغ ــل ب طــرف مقاب
ــون  ــد دارد 3 میلی ــن کار، قص ــا ای ــه ب ــت ک اس
ــاک  ــه در خ ــوری ای را ک ــزار آوارۀ س و 600 ه
ترکیــه هســتند، در مــرز ســوریه اســکان دهــد 
تــا ترکیــب جمعیتــی ایــن منطقــه را بــه حالــت 
ــه  ــه ترکی ــد ک ــد دی ــا بای ــد. ام ــابق برگردان س
ــت  ــد در اثبــات ادعــای خــود ثاب چقــدر می توان
قــدم باشــد، چــرا کــه چندیــن مــاه از عملیــات 
ــط  ــۀ 2018 توس ــون« در 20 ژانوی ــاخۀ زیت »ش
ترکیــه، کــه منجــر بــه اشــغال شــهر کردنشــیِن 
تاکنــون  و  اســت می گــذرد،  عفریــن شــده 
ــت  ــه اس ــرون نرفت ــه بی ــن منطق ــه از ای ترکی
ــه  ــه را ب ــن گمــان و فرضی ــن مســئله، ای و همی
ــه دنبــال احیــای  وجــود مــی آورد کــه ترکیــه ب

ــت.  ــی اس ــوری عثمان امپراط
نکتــۀ دیگــری کــه بایــد در نظــر گرفــت ایــن 
اســت کــه علیرغــم اختالفــات داخلی در ســوریه 
میــاِن دولــت مرکــزی و نیروهــای دموکراتیــک، 
ــرو از  ــزام نی ــاهد اع ــر ش ــد روز اخی ــی چن ط
طــرف دولــت مرکــزی بــه ســمت شــمال ســوریه 
ــک در  ــای دموکراتی ــه نیروه ــتن ب ــت پیوس جه
ــن  ــه ای ــم، ک ــه بوده ای ــا ترکی ــارزه ب راســتای مب
ترکیــه،  عقب نشــینی  صــورت  در  می توانــد 
ــوریه  ــی س ــت ارض ــظ تمامی ــرای حف ــی ب پیام
ــرای  ــون اساســی مشــترک ب ــک قان ــف ی و تعری

همــه باشــد.  

جهان گفت وگو

ــه  ــی ســخت شــده«، »ب ــردن خیل ــی ک »زندگ
ــان می گــذرد«، »دیگــر امیــدی  ســختی روزگارم
بــه بهتــر شــدن اوضــاع نیســت« و از ایــن دســت 
ــن  ــاید ای ــه ش ــت ک ــی اس ــالت، صحبت های جم
ــی  ــورد. جمالت ــان بخ ــه گوش م ــاد ب ــا زی روزه
ــر  ــادی اخی ــرایط اجتماعی-اقتص ــل ش ــه حاص ک
کشــور اســت و همــه مــردم را تحــت تأثیــر خــود 

ــرار داده اســت. ق
ــال ها در  ــه س ــادی ک ــدد اقتص ــادهای متع فس
جریــان بــوده و اکنــون بــه صــدر اخبــار رســیده، 
برخوردهــای قضایــی بــا فعــاالن اجتماعــی-

و  اقتصــادی  روزافــزون  فشــارهای  سیاســی، 
معیشــتی بــر مــردم، بحران هــای اجتماعــی و 
ــن  ــد و در ای ــن می زن ــگان را دام ــدی هم ... ناامی
بیــن ســؤاالت متعــددی را معطــوف بــه چگونگــی 
ــی آورد.  ــود م ــه وج ــرایط ب ــن ش ــت از ای برون رف
کــه وضعیــت  ایــن   ســؤال هایی همچــون 
ــرای  ــی ب ــه راه های ــت؟ چ ــل چیس ــی حاص فعل
تغییــر آن وجــود دارد؟ آیــا جامعــه نیرویــی را در 
خــود پرورانــده کــه ظرفیــت ایجــاد تغییــر داشــته 
ــد در  ــه می توانن ــات گذشــته چگون باشــد؟ تجربی
ــا  ــان ب ــد؟ تکلیف م ــک کنن ــرات کم ــاد تغیی ایج

ــت؟  ــدوق رأی چیس صن
هــزاران  از  کوچکــی  بخــش  فقــط  این هــا 
ــه خــود مشــغول  ــان را ب ــه اذه ســؤالی اســت ک
ــدی از  ــاه، چن ــی کوت ــرده اســت. در گفت وگوی ک
ــجوی  ــوی، دانش ــال رض ــا کم ــؤال ها را ب ــن س ای
شــهید  دانشــگاه  جامعه شناســی  دکتــرای 
بهشــتی و دبیــر ســابق بخــش اندیشــه ماهنامــه 

ایــران فــردا مطــرح کرده ایــم.
•ســال ۸۸ و وقایــع رخ داده در آن چــه 
تحــوالت  رونــد  جامعــه  بــر  تأثیراتــی 
ــن 10  ــت؟ و در ای ــران گذاش ــی ای اجتماع
ســال اخیــر کــه فــراز و نشــیب های فراوانــی 
ــران  ــو، 2 بح ــات پرهیاه ــد )3 انتخاب ــی ش ط
اقتصــادی و تــورم شــدید و وقایــع ۸۸ و 
اعتراضــات سراســری 96( جامعــه نســبت بــه 
ــت؟ ــده اس ــی ش ــه تحوالت ــار چ ــته دچ گذش

ــران رخ داد  آنچــه در ســال 88 در جامعــه ی ای
از »مواقــع اختــالل در هیئــت اجتماعــی« )تعبیــر 
اگوســت کنــت، جامعه شــناس فرانســوی( یــا 
ــش  ــه ی پی ــا بره ــل ت ــر، حداق ــه ای دیگ از زاوی
از انتخابــات و هفته هــای ابتدایــی اعتراضــات، 
از جنــس بازآفرینــی جمعــی یــک جامعــه ی 
جامعــه  هــر  بــود.  همبستگی زدایی شــده 
و  پنهــان  تنگناهــای  و  ظرفیت هــا  واجــد 
در  کــه  پویایی هایــی  اســت؛  آزموده نشــده ای 
شــرایط عــادی از چشــم مشــاهده گر و ناظــر دور 
می مانــد یــا چنــدان قابــل مشــاهده نیســت. امــا 
ــه اراده ی  ــه در آن جامع ــت ک ــی هس رخدادهای
ــی  ــش جمع ــد؛ آفرین ــود را بازمی یاب ــی خ جمع
ــی از همبســتگی   رخ می دهــد و وهله هــا و لحظات

می شــود.  پدیــدار 
ــر  ــاله درگی ــه ی چهارس ــک بره ــه در ی جامع
مزمــن  و  حــاد  درونــی  منازعــه ی  و  شــکاف 
ــه  ــود ک ــده ب ــر ســر کار آم ــی ب ــود. دولت شــده ب
ــتگی  ــدید چنددس ــون وار تش ــتراتژی فرع ــا اس ب
ــَل  ــي الْْرِض َوَجَع ــاَل فِ ــْوَن َع ــکاف )إَِنّ فِْرَع و ش
ــا ِشــَیًعا : فرعــون در ســرزمین ]مصــر[ ســر  أَْهلََه
ــاخت  ــه س ــه طبق ــردم آن را طبق ــت و م برافراش
ــه  ــتگی جامع ــای همبس ــص 4( در بنیان ه / قص
عملکــرد  هرچنــد  بــود.  کــرده  مین گــذاری 
نیروهــای سیاســی ماقبــل آن دولت هــم در ایجاد 
ــود.  ــر نب ــن شــکاف افکنی بی تاثی ــرای ای ــه ب زمین
ــات  ــتانه ی انتخاب ــال 87 و آس ــان س ــا در پای ام
ریاســت جمهوری، بــا جامعــه ای چندپاره تــر و 
ــه ای  ــم. جامع ــه بودی ــل مواج ــته تر از قب ناهمبس
کــه در آن افــراد، بیــش از پیــش آموختــه بودنــد 
ــیب زمینی  ــی س ــک گون ــردی و ی ــع ف ــرای نف ب
ــری  ــزت انســانی را فروگذاشــت؛ دیگ ــوان ع می ت
را دشــمن و انســان را گــرگ انســان تلقــی کــرد. 
ــرایطی از  ــاق در ش ــن اتف ــه ای ــت ک ــب اس عجی
ــای  ــوران درآمده ــا ف ــه ب ــران رخ داد ک ــخ ای تاری
ــا نیــروی سیاســی ای کــه  ــود. ام نفتــی مواجــه ب
از ابتــدا بــا سیاســت حامی پرورانــه و تشــدید 
تقابــل سیاســی ســر کار می آیــد،  شــکاف و 
خواســته و ناخواســته، جامعــه را هــم در معــرض 
شــکاف های اجتماعــی بیشــتر قــرار می دهــد. 
ــال 88  ــای س ــه رخداده ــی ب ــال منته در دو س
ــه ی  ــژه طبق ــه وی ــه و ب ــی در جامع ــور عموم تص
ــف و  ــم تضعی ــت نه ــه دول ــود ک ــن ب ــط ای متوس
نحیف ســازی طبقــه ی متوســط را در دســتور 
کار خــود دارد؛ طبقــه ی متوســطی کــه طبقــه ی 
ایــران  حامــل جنبــش دموکراســی خواهی در 
ایــده ی اصالحــات  مویــد  و  قلمــداد می شــد 
بــود، اکنــون بایــد بــه نفــع اقشــار ضعیــف تحــت 
ــی  ــای اجتماع ــد آزادی ه ــاد و تحدی ــار اقتص فش
و سیاســی قــرار می گرفــت تــا هزینــه رفتــار 
قبلــی خــود را بپــردازد. امــا اقشــار ضعیفــی 
بخش هــای  شــوند،  تقویــت  بــود  قــرار  کــه 
دیگــری از جامعــه بودنــد کــه مخاطــب و هــدف 

قــرار داشــتند.  سیاســت های حامی پرورانــه 
تحلیــل روندهــای اجتماعــی منتهــی بــه ســال 
88 واقعــا کار مفصلــی اســت کــه مــا را از ســوال 
ــد  ــازه دهی ــد. اج ــت دور کن ــن اس ــی ممک اصل
ــان  ــم. در جری ــنده کنی ــزان بس ــن می ــه همی ب
ــپس  ــات 88 و س ــه انتخاب ــی ب ــاه منته ــد م چن
ــام  اعتراضــات پســاانتخاباتی کــه جنبــش ســبز ن
ــکاف  ــه ی پرش ــن جامع ــه رخ داد؟ ای ــت چ گرف
 )segmented( و بــه ظاهــر دسته دسته شــده
نشــان داد کــه در درون خــود الیه هایــی از بلــوغ 
بــرای وحــدت در عیــن کثــرت را دارد. صحنه های 
عجیبــی از برخــورد انســانی و مشــفقانه مــردم بــا 
ــل  ــا قب ــاوت ت ــف متف ــی در دو ص ــر حت یکدیگ
انتخابــات در جامعــه نمایــان شــد. حتــی در

آغازیــن  هفته هــای  خشــونت های  گرماگــرم 
ــه  ــی در جامع ــرداد، گاه صحنه های ــس از 22 خ پ
ــای  ــوغ و بنیان ه ــر بل ــه بیانگ ــد ک ــدار می ش پدی
ــر در  ــه ظاه ــه ای ب ــق در جامع ــتگی عمی همبس
هــم ریختــه و فروپاشــیده بــود؛ بــه عنــوان مثــال 
ــه  ــژه ای را ک ــه وی ــروی یگان ــی معترضــان نی وقت
ــوم  ــور و بات ــرکات موت ــا ح ــل ب ــی قب ــا لحظات ت
مشــغول رعب آفرینــی بــود بــه چنــگ آورده 
بودنــد و برخــالف فــوران خشــم و خشــونت 
در فضــا، مشــفقانه بــه او آب می نوشــاندند و 
اجــازه می دادنــد بــرود؛ و گاه حتــی در صــف 
لباس شــخصی ها و نیروهــای امنیتــی افــرادی 
دیــده می شــدند کــه حــس عمیــق انســانی 
نســبت بــه همنــوع در آن هــا بــر خشــونت و 
ــه  ــن ک ــت. همی ــی می گرف ــرح پیش ــرب و ج ض
جامعــه ی ایــران در آن ماه هــا بــه وادی خشــونت 
ــاد، بیانگــر  ــا بخشــی از حاکمیــت نیفت ــل ب متقاب
ــود.  ــی ب ــوغ سیاس ــی از درک و بل ــت مهم ظرفی
ــرای  ــع ســال 89-88 ب ــا ایــن همــه وقای امــا ب
نیروهــای  بــرای  حاکمیــت،  بــرای  جامعــه، 
سیاســی ـ فکــری، بــرای نســل نــو و بــرای 
منطقــه و جهــان آموزه هایــی داشــت. بخــش 
عاقل تــر حاکمیــت دریافــت بایــد پــاس رای 
واقعیــت  و  بدانــد  قبــل  از  بیــش  را  مــردم 

ــش  ــری بخ ــت و مطالبه گ از خواس مهمــی 
جامعــه را بــه رســمیت بشناســد.

انتخابــات 92  اگــر در آســتانه 
ــردم  ــه رای م ــود ک ــد می ش تاکی
ــق  ــی ح ــت و کس ــاس اس حق الن
ــدارد  ــرف در آن را ن ــل و تص دخ
و هــر کــس بــه ایــران و نــه 
عالقمنــد  اســالمی  جمهــوری 
اســت در انتخابــات شــرکت کنــد، 
ــه  ــت ک ــاری اس ــر رفت ــن تغیی ای
حامــل درس آمــوزی از وقایــع 88 

ــت.  اس
بخشــی از جامعــه ی ایــران نیــز 
ــاز جنبشــی و  ــه ف پــس از ورود ب
منازعــه ی سیاســی همه جانبــه 
ایــن درک  بــه  بــا حاکمیــت، 
واقع بینانــه رســید کــه تغییــر 
ــر و  ــه صب ــاز ب ــر اســت؛ نی زمان ب
ــال  ــادل س ــه دارد، 88 مع حوصل
انقــالب  یــک  آســتانه ی  و   ۵6

نیســت! ســاختارهای سیاســی و موازنــه ی نیروهــا 
ــتر در  ــه پیش ــت ک ــی اس ــاوت  از آن وضعیت متف
ــاح  ــذاری جن ــود و تاثیرگ ــد وج ــن دارد؛ بای ذه

ــد.  ــمیت بشناس ــه رس ــل را ب مقاب
در  و   88 ســال  از  پــس  دیگــر،  ســوی  از 
ــری  ــای فک ــن دوره، نیروه ــوالت ای ــه ی تح نتیج
ـ سیاســی هــم ایــن ایــن فرصــت را داشــتند کــه 
ــد.  ــر کنن ــود تجدیدنظ ــک خ ــرد و تاکتی در راهب
هرچنــد مقاومــت و سرســختی سیاســی بخشــی 
می توانــد  سیاســی  نیروهــای  اســتراتژی  از 
و  چانه زنــی  و  مذاکــره  مهــارت  امــا  باشــد، 
ــرای  ســهیم شــدن در قــدرت نیــز در نخبــگان ب
ــر اســت.  ــی و گریزناپذی ــک حیات ــذار دموکراتی گ
ســقف آرمان هــا در دنیــای سیاســت کوتاه تــر 
ــر مرحــوم مهنــدس ســحابی،  ــه تعبی می شــود؛ ب
گاه انجــام یــک کنــش سیاســی ناخوشــایند 
ــت.  ــوارتر اس ــینه دش ــه ای در س ــل گلول از تحم
نیــروی سیاســی بایــد بیامــوزد بــا همــان بخشــی 
از حاکمیــت کــه آن را غاصــب و ســارق رای 
مــردم و عامــل ســرکوب و خشــونت می دانــد 
ــر  ــه را کمت ــه جامع ــد ک ــو کن ــه گفت وگ چگون
در معــرض آســیب و چالــش قــرار دهــد. هرچنــد 
نیــروی سیاســی آوانــگارد و پیشــرو هــم در ایــن 
ــْمُس یْنَبِغــی لَهــا أَْن  منظومــه نقشــی دارد )اَل الَشّ
تـُـْدِرَک الَْقَمــَر َو اَل اللَّیــُل ســابُِق الَنّهــاِر َو ُکٌلّ فـِـی 
ــه  ــٍک یْســَبُحوَن : نــه خورشــید را ســزد کــه ب َفلَ
ــد و  ــی جوی ــر روز پیش ــب ب ــه ش ــد و ن ــاه رس م
هــر کــدام در ســپهری شــناورند / یــس 40( امــا 
جاده صاف کــن  اســت،  جاده باز کــن  آوانــگارد، 
جامعــه  و  سیاســت  ســنگالخ  ناهمواری هــای 
ــیده ی  ــعله ی پاپس کش ــت؛ ش ــه اس ــت؛ جرق نیس
انــدک زیــر پاتیــل کــه بــا صبــر و حوصلــه 
بــازوی  اســت،  تلنگــر  نیســت؛  می ســوزد 
آوانــگارد  نیســت.  پرتأنــی  حرکت دهنــده ی 
محــرک و بیدارکننــده ی یــک زمینــه ی خفتــه ی 
ــک  ــه ی ــرک اولی ــن تح ــس از ای ــت؛ پ ــی اس علّ
نیــروی حرکت بخــش تدریجــی و پرحوصلــه بــرای 
رانــدن قطــار سیاســت در ریل هــای موجــود نیــاز 
اســت. ســال 88 بــرای نیــروی فکــری ـ سیاســی 
آگاه ایــن آمــوزه را داشــت کــه نبایــد نقــش 
ــی  ــه ی سیاس ــن عرص ــدرو جاده بازک ــک کن غلت
ــرد.  ــذار ک ــداد سریع الســیر واگ ــین ام ــه ماش را ب
ــع سیاســی  ــای ذینف ــده ی گروه ه شــبکه ی پیچی

ــتقرار ــان اس ــه چن ــک جامع ــادی در ی و اقتص
ــد ــول در آن نیازمن ــر و تح ــه تغیی ــد ک می یاب

صبــر ایــوب وار اســت؛ نیازمنــد نیروهــای سیاســی 
ــی و تســهیم تدریجــی  ــره، چانه زن ــاده ی مذاک آم

منابــع اســت. 
پاییــن آمــدن ســقف مطالبــه ی جامعــه از 
بــه  اصالح طلبــی  از  و  روحانــی  بــه  خاتمــی 
مهندســی  محصــول  فقــط  اعتدال گرایــی، 
لمــس  و  درک  محصــول  نیســت؛  انتخابــات 
و  حاکمیــت  نیروهــای  چنیــش  نزدیک تــر 
مناســبات قــدرت توســط جامعــه و نیروهــای 
از  پرهیــز  هســت.  نیــز  سیاســی  ـ  فکــری 
پرهیــز  تحریم محــور،  انتخاباتــی  راهبردهــای 
از راهبردهــای سیاســی منازعه آمیــز و حامــل 
احتمــال خشــونت طــرف مقابــل و تــن دادن بــه 
ــدت  ــق درازم ــع تحق ــه نف ــا ب ــزل از آرمان ه تن
نانوشــته ی  آموخته هــای  آرمان هــا،  همــان 
جامعــه و نیروهــا از وقایــع ســال 88 و 10 ســال 
تجربــه ی بعــد از آن اســت. وضعیــت منطقــه 
و تشــدید خشــونت و درگیــری در کشــورهای 
همســایه نیــز بیــش از پیــش در ســوق دادن 
ــر  ــرد تغیی ــرش راهب ــه پذی ــا ب ــه و نیروه جامع
ــت.  ــوده اس ــر ب ــونت بار موث ــی و غیرخش تدریج
ــه در  ــار دیگــر جامع ــه ب ــروز درســت اســت ک ام
معــرض ســرخوردگی، یــاس و ناامیــدی از تغییــر 
ــوغ سیاســی  ــدی نیســت کــه بل ــا تردی اســت؛ ام
امــروز جامعــه از حدفاصــل ســال های 80 تــا 
مجموعــه ی  اســت.  متفــاوت   84
)جامعــه  ذکرشــده  پنج گانــه ی 
سیاســی،  ـ  فکــری  نیروهــای  کل، 
نیروهــای  و  نــو  نســل  حاکمیــت، 
جهانــی( درک عمیق تــری از تــوان 
و ظرفیــت همدیگــر دارنــد و هــر 
آزموده تــر  خــود،  مــدار  در  یــک 
رغــم  بــه  هســتند.  مجرب تــر  و 
معــرض  در  جامعــه ای  هــر  ایــن، 
بــه عبــارت  یــا  تاریــخ  فراموشــی 
دستکاری شــده ی  یــادآوری  بهتــر،  
حافظــه ی تاریخــی هــم هســت و ایــن 
خطــری جــدی پیــش رو ایــران اســت. 
اگــر ایدئولوژی هــای نژادپرســتانه و 
ــه ی  ــی ده ــی ط ــت گرایی افراط راس
اروپــا  قلــب  در  دیگــر  بــار  اخیــر 
نیــرو و ســازمان کــرده و  تجدیــد 
ــا  ــت و پ ــود دس ــرای خ ــواداران ب ه
کــرده اســت، در بخشــی از جامعــه ی 
ــری و  ــرد فک ــت نســبی عقب گ ــم ظرفی ــران ه ای
تعلــق نوســتالژیک بــه نظــام منــدرس کهــن وجود 
ــه معنــای بازگشــت پذیری جامعــه ی  دارد. ایــن ب
ــت؛  ــالب نیس ــل انق ــبات ماقب ــه مناس ــران ب ای
امــا بیانگــر گونــه ای از نگهداشــت حافظــه ی 
ــب  ــه اغل ــت ک ــانی اس ــع انس ــی در جوام تاریخ
چارچوب بنــدی  و  کــردن  مخــدوش  مســتلزم 
ــره و  ــارب روزم ــاس تج ــر اس ــی ب ــارب تاریخ تج
ــش  ــاحت های نق ــی از س ــت. یک ــدت اس کوتاه م
و رســالت نیــروی فکــری همینجاســت کــه درک 
اختیــار  در  تحریف شــده ای  کمتــر  تاریخــی 
جامعــه قــرار دهــد و حافظــه ی تاریخــی جامعــه 
و غیرکاریکاتوری تــر  فراگیرتــر  درازمدت تــر،  را 

ــد.  کن
بــه  خطــاب  نامــه ای  گذشــته  •ســال 
روشــنفکران از طــرف بیــش از چهارصــد 
ــه در آن  ــد ک ــر ش ــجویی منتش ــال دانش فع
ضمــن یــادآوری نقــش و وظیفــه روشــنفکر، 
از روشــنفکران دعــوت شــد تا از انتــزاع کتب 
خویــش بیــرون بیاینــد و بــه واقعیــات جامعــه 
بپردازنــد و راهــکار و برنامه هــای عملــی 
ــاتی  ــس از آن جلس ــن پ ــد. همچنی ــه کنن ارائ
مســئولیت  و  عنــوان روشــنفکری  تحــت 
ــزار  ــنفکران برگ ــدادی از روش ــا تع ــول ب مغف
ــات  ــه و جلس ــن نام ــان ای ــه نظرت ــد. ب ش
ــی  ــنفکران و بازیاب ــرد روش ــدر در عملک چق
جایــگاه آنــان اثــر داشــت و تــداوم کارهــای 
بــه  منجــر  این چنینــی چقــدر می توانــد 

ــود؟ ــی ش ــرات اجتماع تغیی
ــش در  ــده ی چرخ ــاوی ای ــور ح ــه ی مذک نام
تاکیدهــا و اولویت هــا در عرصــه ی اجتمــاع و 
ــود؛ تحلیلــی از وضــع موجــود  سیاســت ایرانــی ب
ارائــه  جامعــه و بحران هــای درهم رفتــه ی آن 
می کــرد و در نســبت بــا وضعیــت نیروهــای 
ــزوم  ــده ی ل ــرح ای ــی ط ــی، در پ ــری ـ سیاس فک
آفرینــش جمعــی بــرای تحــرک جامعــه ی ایــران 
ــنفکران،  ــط روش ــه فق ــه ن ــب آن نام ــود. مخاط ب
بلکــه نیروهــای مدنــی و اجتماعــی ای بودنــد 
کــه تصــور می شــود ظرفیتــی بــرای احیــای 
ــه  ــد جامع ــد و می توانن ــه دارن ــتگی جامع همبس
ــوده ای  ــه اعتراض هــای ت ــادن ب را از خطــر فروافت
ــود  ــودی خ ــه خ ــه ب ــد. نام ــونت بار دور کنن خش
ــژه ای  ــذاری وی ــرد و تاثیرگ ــد ب ــر نمی رس ــه نظ ب
داشــته اســت؛ امــا ایــده ی آن پــس از یــک 
ســال همچنــان موضوعیــت و ضــرورت دارد. 

پخــش ایده هــای غیرمســئوالنه در جامعــه ای 
ــای  ــن نیروه ــای دروغی ــده ی وعده ه ــه مارگزی ک
بی ثباتــی  زخم خــورده ی  و  اســت  سیاســی 
مذکــور  نامــه ی  در  متنــاوب،  منازعــه ی  و 
درک  بــرای  فراخوانــی  بلکــه  نبــود؛  مدنظــر 
لــزوم  و  حاکمیــت  و  نیروهــا  محدودیت هــای 
ــتن  ــرای شکس ــور ب ــی نوظه ــربرآوردن نیروی س
بــه  زدن  دامــن  بــدون  بن بســت های جــاری 

ــود.  ــونت ب خش
ــر  ــاز ه ــد، آغ ــرخورده و ناامی ــه ی س در جامع
فراخــوان و دعــوت مصلحانــه ای بــا مقاومــت 
نومیــدی  و  رخــوت  امــواج  سرســختانه ی 
مواجــه  آوانــگارد  ظاهــراً  مخالف خوانــی  یــا 
دانشــجویی  حرکــت  آن  مــورد  در  می شــود. 
ــن،  ــود. به رغــم ای هــم همیــن وضعیــت حاکــم ب
کارهایــی از ایــن دســت بــرای زنــده کــردن حــس 
آفرینندگــی در جامعــه ضــرورت دارد؛ آفرینشــی 
ــودک  ــت؛ ک ــرب نیس ــت؛ مخ ــازنده اس ــه س ک
زودخــواه زورخــواه )تعبیــر مرحــوم بــازرگان: 
نفــی زور و زودخواهــی( خلــق نمی کنــد، ایــده ی 
ــاب پیــش رو می نهــد؛  ــی و متواضــع و دیری پرتأن
ــدرت را  ــخت ق ــبات س ــه و مناس ــت جامع ظرفی
ــه  ــی ک ــوده ی مردم ــرای ت ــد و ب ــاظ می کن لح
گریــزان از بی ثباتــی و خشــونت بیشــتر هســتند، 

ــت.  ــه اس ــفقانه و مصلحان ــی مش دعوت
ــر،  ــر هــدی صاب ــه تعبی ــو، ب آفرینــش ســپهر ن
نیازمنــد بــه میــان آوردن ایــده و تــوان مهندســی 
و مرحله بنــدی و ســازماندهی اســتراتژیک اســت؛ 
ــت.  ــم هس ــادی ه ــد بنی ــق و امی ــد عش نیازمن
ــا  ــده و ت ــت آن، ای ــت پیوس ــه و حرک در آن نام
ــده  ــاظ ش ــدی لح ــی و مرحله بن ــدی مهندس ح
ــود و  ــا عشــق و امیــد حلقــه ی مفقــود ب ــود؛ ام ب
ــه  ــی ب ــران حرکت ــروز ای ــه ی ام ــت. در جامع هس
ــیر  ــل اکس ــه حام ــر اینک ــیند مگ ــر نمی نش ثم
ــت  ــن دس ــی از ای ــد. کارهای ــد باش ــق و امی عش
می تواننــد منجــر بــه تغییــر شــوند، اگــر همــه ی 
ــد.  ــام کنن ــود ادغ ــه در خ ــر را هنرمندان ــن عناص ای
ــران و پــس از چنــد  •در جامعــه امــروز ای
انتخــاب اخیــر و بحران هــای اقتصــادی، 
ــرکت در  ــه ش ــبت ب ــد نس ــر می رس ــه نظ ب
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــات ناامیدی های انتخاب
اســت. آیــا هنــوز هــم می تــوان بــه شــرکت 
در انتخابــات بــه عنــوان یــک کنــش سیاســی 
ــد در  ــی توان ــات م ــا انتخاب ــرد؟ آی ــگاه ک ن
رونــد تغییــرات اجتماعــی مداخلــه ای داشــته 
ــن  ــا ای ــبت ب ــدان در نس ــد؟ دغدغه من باش
ــوی  ــا آلترناتی ــد و آی ــد کنن ــه بای ــئله چ مس

ــود دارد؟ ــرای آن وج ب
شــرکت در انتخابــات همیشــه بــه عنــوان یــک 
کنــش سیاســی غیرخشــونت آمیز اهمیــت دارد و 
فاقــد هرگونــه جایگزیــن دیگــری اســت. مهــارت 
ــه و آگاه ایــن اســت کــه  نیــروی سیاســی باتجرب
در مهندسی شــده ترین انتخابــات، اراده ی خــود 
بــرای تغییــر را تحقــق بخشــد. حرکــت سیاســی 
ــت  ــان و دول ــت در پارلم ــد اکثری ــاً نیازمن لزوم
ــٍۀ َغلََبــْت فَِئــٍۀ کثیــرًۀ إِْذِن  نیســت؛ »کــم مــن فَِئ
: بســا گروهــی انــدک کــه  ابِِریــنَ ُ َمــعَ الصَّ ِ َواللَّ اللَّ
بــر گروهــی بســیار بــه اذن خــدا پیــروز شــدند و 
خداونــد بــا شــکیبایان اســت« )بقــره: 249( فقــط 
یــک آمــوزه و حکــم قرآنــی نیســت؛ یــک تجربه ی 
مکــرر تاریخــی اســت. ملــی شــدن صنعــت نفــت 
ــردی  ــر راهب ــاری و صب ــول پافش ــران محص در ای
یــک اقلیــت درس آزمــوده در سیاســت ایــران 
ــالت  ــرایط و مداخ ــن ش ــن در بدتری ــود. بنابرای ب
مردمــی  سیاســی  نیــروی  دســتکاری ها،  و 
می توانــد امکانــی بــرای کنشــگری انتخاباتــی 
زمینــه ای  انتخابــات،  صنــدوق  از  و  بیافرینــد 
ــد  ــد. نبای ــر بیافرین ــرای تغیی ــک ب ــد کوچ هرچن
فرامــوش کــرد کــه انتخابــات طریقیــت دارد، نــه 
ــوی  ــالع ثان ــا اط ــت ت ــن طریقی ــت و ای موضوعی
ــی از  ــش انتخابات ــر کن ــد اگ ــت؛ هرچن پابرجاس
امکانــی بــرای تغییــر، بــه ابــزاری بــرای جلوگیری 
ــاز هــم  از ســقوط بیشــتر تقلیــل یافتــه باشــد، ب
ایــن طریقیــت بــه قــوت خــود باقــی اســت. امــا 
انتخابــات تنهــا قطعــه ی بســیار کوچکــی از پــازل 
اســتراتژی توســعه و تحــول در یــک جامعــه نظیــر 
ــا در  ــام تخم مرغ ه ــرار دادن تم ــت. ق ــران اس ای
ســبد انتخابــات، کوتاه نظــری یــا مردم فریبــی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــد همچن ــات می توان اســت. انتخاب
ــا  ــر و تنه ــت داشــته باشــد اگ ــک کنــش اهمی ی
ــش  ــرای پی ــی ب ــروط الزم و کاف ــر ش ــر دیگ اگ
ــروز  ــوند. ام ــم ش ــر فراه ــتراتژی تغیی ــردن اس ب
ــی در  ــران بیــش از هــر زمان ــه ی جامعــه ی ای بدن
ــای سیاســی  ــه نیروه ــر نســبت ب ــه ی اخی دو ده
بــرای تغییــر شــرایط ســرخورده و ناامیــد اســت؛ 
نمی تــوان جامعــه را متقاعــد کــرد کــه بــه 
ــگاه  ــرای تغییــر ن ــه عنــوان امکانــی ب ــات ب انتخاب
ــری عرضــه  ــر کالن ت ــد طــرح تغیی ــا بای ــد. ام کن
ــی از آن  ــم بخــش کوچک ــات ه ــه انتخاب ــرد ک ک
ــه  ــی آن را دارد ک ــران آمادگ ــه ی ای ــد. جامع باش
ــروط  ــد؛ مش ــام ده ــر انج ــی موث ــش انتخابات کن
بــر آنکــه بدانــد تمــام برنامــه ی نیــروی سیاســی 
ــادش، تســخیر  ــورد رجــوع و اعتم ــی م و اجتماع
اراده ای  بلکــه  نیســت؛  قــدرت  کرســی های 
جمعــی و برنامــه ای فراگیــر بــرای توســعه و 
ــا  ــات تنه ــران انتخاب ــروز در ای ــت. ام ــر اس تغیی
ــتراتژی  ــازل اس ــل پ ــات مکم ــا قطع در نســبت ب
ــف  ــد طی ــات می توانن ــن قطع ــد. ای ــا می یاب معن
ــی از  ــی و اجتماع ــای سیاس ــیعی از کنش ه وس
ــت  ــا تقوی ــا ت ــازماندهی نهاده ــکل یابی و س تش
ائتالف هــای اجتماعــی بــرای تغییــر و روش هــای 
ــری  ــد حمایت گ ــت ها مانن ــر سیاس ــد تغیی جدی
برنامه هــای  بگیرنــد؛  بــر  در  را   )advocacy(
به هم پیوســته بــرای بهبــود وضعیــت رفاهــی 
جامعــه، تقویــت صلح گرایــی منطقــه ای و جهانــی 
ــن  ــر ای ــات دیگ ــی قطع ــت اجتماع ــط عدال و بس
ــا ایــن  ــد ب ــات در پیون اســتراتژی هســتند. انتخاب

ــود.  ــادار می ش ــی معن ــزا کنش اج

•گروه سیاسی•

درســت  امــروز 
بــار  کــه  اســت 
جامعــه  دیگــر 
معــرض  در 
ســرخوردگی، یــاس 
و ناامیــدی از تغییــر 
ــا تردیدی  ــت؛ ام اس
ــوغ  ــه بل ــت ک نیس
امــروز  سیاســی 
جامعــه از حدفاصــل 
تــا   ۸۰ ســال های 
ــاوت اســت.  ۸4 متف
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