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برای یک تعطیالت 
 تابستان دانشجویی

چقدر باید از جیب 
بدیم؟

از جان 
 پایان نامه ها

چه 
می خواهید؟

 معین:
تاوان نشاط در 

دانشگاه این بود 
که هجده تیر 

اتفاق بیفتد

جراحی "ناقص" اقتصادی تاچرهای اسالمی
بازخوانی یک مناظره 

مکتوب کمتر دیده 
شده از حامیان دو 
طیف فکری چپ و 

حامی جریان لیبرال 
بین یوسفعلی اباذری و 

موسی غنی نژاد

دکان دو نبش برخی سیاسیون

ریشهایحلقههای اختالفات
کیانونیاورانازکجاآبمیرود؟

در اول تیر ماه سال 78 جلسه ای با حضور مسئوالن کشور 
تشکیل و مقرر می شود که وزارت اطالعات حتما ابعاد مختلف 
پرونده قتل های زنجیره ای را روشن کند و البته تاکید رهبر 
معظم انقالب اسالمی بود که ابعاد این پرونده معلوم شود. اما 
به یکباره از درون مجموعه وزارت اطالعات سندی بیرون می آید 
و روزنامه سالم این سند را در تاریخ 15 تیر ماه همان سال 
منتشر می کند. بعد وزارت علیه روزنامه سالم شکایت می کند 
و بر اساس شکایت وزارت اطالعاِت دولت آقای خاتمی، دستگاه 
قضایی این روزنامه را توقیف می کند. توقیف روزنامه همانا و 
اعتراضاتی که در ابتدا دفتر تحکیم درخواست تجمع می کند 
و وزارت کشور با تجمع مخالفت می کند و در روز 16 تیرماه 
آقای خاتمی، آقای عباد)علی ربیعی( را می فرستد و بعد از آن 
آقای ابطحی پیغام می آورد که آقای خاتمی می گوید شکایت 
وزارت اطالعات بازپس گرفته شود و عماًل این جرقه ای برای 
اتفاقی می شود که از هفدهم یعنی شب هجدهم تیر ماه در 
کوی دانشگاه اتفاق می افتد. بدون شک شروع این قائله از وزارت 
اطالعات دوره اصالحات خیلی مشهود است؛ سند را خودشان 
بیرون می دهند و بعد هم شکایت می کنند و با اعتراضات شکایت 
خود را پس می گیرند و بعد هم دستور برخورد می دهند. این یک 
سناریوی قشنگ بود تا افکار عمومی متوجه قتل های زنجیره ای 
نشود به گونه ای که حتی بعد از گذشت بیست و چند سال 
نمی دانید برای قتلهای زنجیره ای اتفاق افتاد چون قرار نیست 
کسی بفهمد چه اتفاقی افتاد. در واقع دانشجویان قربانی یک 
پرونده دیگر شدند تا در اینجا عماًل سیستم هایی که وجود دارد 
و نمی توانند پاسخگویی حوزه ماموریتی خود باشند، دست های 
پنهانی که از این حوزه ماموریتی سوء استفاده می کنند و برای 
نظام چالش ایجاد می کنند را محو کنند؛ لذا دانشجو قربانی این 
مسیر می شود. این برای دولت هزینه سیاسی ندارد چرا که در 
حیات بحران، زیست پر نشاطی را برای خود قائل هستند، لذا 

اینها را هزینه نمی بینند.
یک امر بزرگتر و جریان پنهانی که -یک جنایت را تحت عنوان 
قتل های زنجیره ای در کشور مرتکب شده است- قرار است 
پنهان و محو شود و این امکان ندارد مگر با یک آشوب و بلوای 
جدید که قربانی آن دانشجویان هستند. ما سه رویکرد در این 
اعتراضات داشتیم، اول اینکه از مواجهه و برخورد مانع شویم. 
این رویکرد را تا شب شنبه دوستان و بنده دنبال کردیم حتی 
خودمان را حائل بین نیروی انتظامی و دانشجویان قرار دادیم؛ 
آقای شمس الواعظین و تاجزاده فردا شب ماجرا، دانشجویان را 

هدایت می کردند که ادامه دهید و به داخل کوی بروید. تا شب 
شنبه ما می خواستیم مانع شویم و کمک کنیم تا این پرونده 
جمع شود. وقتی روز شنبه سر در دانشگاه آن تجمع صورت 
گرفت و به آقای ابوترابی اهانت کردند و به او سنگ و تشتک 
زدند خانمی بلند شد که به نظر می رسید فرزندش منافق بود 
و برای خونخواهی او آمده بود؛  مشخص بود که صحنه کنترل 

می شود و افرادی وارد این ماجرا می شوند.
از همان روز شنبه ما می خواستیم کمک کنیم این موضوع 
»دانشجویی« باقی بماند. یکشنبه صبح عبداهلل نوری برای 
سخنرانی آمد، بنده پای تریبون ایستاده بودم، تا سه مرتبه که 
می خواست شروع کند همه »هو« کشیدند ایشان دو بار قهر 
کرد و در نهایت شروع کرد و مانند نفتی که روی آتش بریزند، 
یک دفعه صبحت های تندی کرد که صدای همه درآمد. امثال 
نوری می خواستند ماجرا را به گونه ای جلوه دهند که تصمیم 
نظام جمهوری اسالمی است، آنها ماجرا را ناقص می گویند و 
عنوان نمی کنند شب آن اتفاق که شب امتحانات بود، عده ای 
از دانشجویان بیرون آمدند و اعتراض کردند. واقعیت این است 
آنجا درگیری ایجاد می شود و سنگ می زنند، شیشه می شکنند 
و به مهدکودک خسارت وارد می کنند. شروع آشوب ها اینجاست 
و بعد از آن از کالنتری می آیند. این خیلی جفای بزرگی است 
که این قانون شکنی و التهابات آفرینی و اقدامات خالف امنیت 
کشور را نادیده بگیرند. در پی آن گزارشی تهیه کردند که  البته 
رئیسی و وحیدی اعتراض کردند که گزارش مخدوش است؛ 
آقای تاجزاده هم به دروغ می گفت این گزارش شورای عالی 
امنیت ملی است. چرا مطالب دروغ به خورد مردم می دهید؟  
بعدا شورای عالی امنیت ملی در زمان آقای الریجانی نامه رسمی 
به مجلس داد که این گزارش مغرضانه تهیه شده است و این 
نامه اکنون در دست ما است. حرف ما این بود سنگ زدن به 
مردم و نیروی انتظامی و گروگان گرفتن و کال کار غیرقانونی 
کردن، محکوم است. روز 21 تیر ماه و بعد از آن ماجرا، آقای 
روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نامه زد که وارد 
دانشگاه شوید. ما ورود به کوی را محکوم می دانیم، بیان کرد: در 
زیرزمین ساختمان 14 گروگان گرفته بودند ورود نیروی انتظامی 
هم برای این موضوع بود. در مجلس ششم ما عدم ورود به کوی 
را مطرح کردیم که علی ربیعی با آن صریحا مخالفت کرد؛ این 
مسیر رو به وخامت می رفت که روز یکشنبه درخواست کردیم 
که ما اجازه مجوز راهپیمایی می خواهیم اما همان روز پای من 
شکست. آقای حق شناس با من تماس گرفت و گفت آقای 
تاجزاده خیلی خوشحال شده که درخواست تجمع کردید. او 
گفت تقاضای آقای تاجزاده این است که با دفتر تحکیم یک جا 
برگزار کنید؛ بنده گفتم دفتر تحکیم را غیرخودی نمی دانم اما 

موضع ما دو تا است. ما می گفتیم موضوع کوی »دانشجویی« 
بماند اما دفتر تحکیم می خواهد مسئله را بیرون بیاورد. که به 
ما گفتند مرزبندی تان را عوض کنید تا نهضت آزادی هم بتواند 
در راهپیمایی شما شرکت کند. بنده هم پاسخ دادم وای به حال 

آن کشوری که شما مدیر کل سیاسی آن هستید.
توصیه آقای حجازی هم به بنده این بود که به دولت کمک 
کنیم تا موضوع دانشجویی بماند نه اینکه به اسم اراذل و اوباش 
تمام شود. حدود 3 نصف شب بود که یک دفعه تلفن با بنده 
تماس گرفت و گفتند دسته ای از افراد با میلگرد به سمت پایین 
جالل آل احمد می آیند، من سمت آنها رفتم و گفتم »داداش 
جون برو باال«؛ یکی از آنها  گفت داداش کی باشن؟ بنده سریع 
کارت نظام پزشکی ام را در آوردم و گفتم: بنده پزشکم. گفت: 
با مایی یا با آنها؛ گفتم: من آمدم دعوا نشود؛ دوال شد و سینه 
مرا بوسید و  اشاره به من کرد و گفت داداِش من را ببرید باال. 
سپس من از آنها خواستم 8 موتور که مانده بود رد شوند و 
این اتفاق افتاد. من فکر می کنم ماجرای کوی در 18 تیر ادامه 
همان پروژه قتل های زنجیره ای بود. سادگی است که بخواهیم 
این موضوع را رد کنیم؛ ما نباید دروغ بگوییم و بخشی از واقعه 
را حذف کنیم. دانشجو  در ماجرای 18 تیر قربانی شد. دانشجو 
خیلی مظلوم است، جریانات سیاسی که می خواستند در قدرت 
باشند برای نظام سناریو سازی کردند و جنایات وحشتناک و 
بی شرمانه ای را رقم زدند. آنها می خواستند عناصر خدوم کشور 
را از درون خود وزارت اطالعات از صحنه حذف کنند؛ رهبری 
هم فرمودند این جریان ابعاد بین الملی دارد. وزارت اطالعات 
در این رابطه سند داد و در پی آن برای انتشار آن  شکایت 
کرد! و پس از آن، اعتراضات شروع شد. نهایتا روزنامه ها تهدید 
کردند و این سناریو شروع شد. وقتی روزنامه طوس بسته شد 
معاون دانشجویی دانشگاه بیانیه داد یعنی می خواهم بگویم 
دانشگاه بی طرف نبود. کار بنده در آن ماجرای راهپیمایی این 
بود که مانع از این شوم که مبادا درگیری صورت گیرد؛ یکی 
از دانشجویان اجازه ورود من به دانشگاه را نداد اما با هم تعامل 
کردیم و قصه حل شد. می خواهم بگویم به راحتی می شد با 
دانشجو حرف زد و با او تعامل کرد. سال 88 هم عین همین 
اتفاق افتاد که متاسفانه جهت سیاسی فقط یک روی سکه را 
دیدند خوب نیست یک سری را محکوم کنند، اما اسم کسی 
که آشوب کرده را نیاوریم. بحران زیستی برای عده ای دکان دو 
نبش است. یعنی همیشه چه در قدرت باشند و چه نباشند خود 
را در اپوزسیون قرار دهند و برای خود یارگیری کنند؛ این یک 
امر متداول برای آنها شده است. چون کم می آورند و در مواجهه 
با افکار عمومی ضعف دارند و ناکارآمد هستند، با استفاده از یک 

مافیای پنهان دائما درگیری و تنش ایجاد می کنند.

سهیال صادقی: 
رئیس دانشگاه
تهران دروغ می گوید
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

پایانمینیلیبرالها
این روزها حرف از تفکر لیبرالی و حاشیه های مطروحه 
در اطراف آن در فضای رسانه ای کشور به ویژه اخبار 
متاثر از عملکرد دوره ی دوم دولت اعتدال و توسعه بیش از هر زمان دیگری به گوش می رسد. فاصله 
گرفتن ناگهانی برخی از اعضای اقتصادی و صنعتی دولت در دومین سال دومین دوره ی صدارت روحانی 
به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران، یکی از بارزترین نمادهای جدا شدن مسیر تئوریسن ها و مجریان 

پیاده سازی اقتصاد و موارد مرتبط با آنت صنعت کشور بود.
آن دسته ی دیگری هم که هنوز از مسئولیت خود رسما استعفا نکرده و از دولت جدا نشده اند شاید از این 
می ترسند که روزی برای بازگشت به قدرت با تناقض رفتاری امروزشان سنجیده شوند. از سوپرمن هایی 
که در ایام انتخابات از هیچ وعده ی ای به مردم برای رای آوردن روحانی کوتاه نیامدند تا سرمایه دارانی 
که به برکت شرکت های چندصدمیلیاردی خصوصی در نقش عابربانک تامینک ننده سرمایه مورد نیاز 

این جریان در انتخابات درخشیدند.
امروز را هم که کنار بگذاریم باالخره فردا روز حساب و کتاب خواهد بود. باالخره دولت دوازدهم به پایان 
می رسد و افکار عمومی صرفا با نگاه به عملکرد اقتصادی دولت نیز به اندازه ی قانع خواهد شد که دیگر 
اجازه ی ادامه تصدی ساختمان پاستور را به جریان اعتدال و توسعه نسپارد. شوربختانه برای مینی لیبرال های 
دولتی آنکه با فاصله گرفتن در یکی دو سال پایانی از این دولت یا طرح عبارات مزحکی مانند بسته بودن 
دست آقای معاون اول و نداشتن اختیار برای تصمیم گیری ها نمی شود کارنامه ی عجیب دولت های 

یازدهم و دوازدهم را از سر باز کرد.
در این میان شاید بد نباشد نگاهی به تفکر لیبرالی موجود در میان مسئولین دولتی بیاندازیم. تفکری 
که هرچند در ابتدا شاید با نگاه به پیشرفت سریع تر و رسیدن به آزادی همراه باشد اما قوه های درونی 
اقتصاد و صنعت کشور را هدف خواهد گرفت. ریشه ی لیبرالیسم در ایران را نباید صرفا در سال های 
اخیر جستجو کرد. این تفکر از پیش از انقالب نیز وجود داشت اما در برخی دوران های کشور به علت 
تقویت فضاهای معنوی چون دفاع مقدس، قدرت ظهور و بروز نیافت. اما پس از دوران دفاع مقدس و 
به واسطه ی فاصله گرفتن از ارزش های معنوی  و شیوع تفکرات مبتنی بر توسعه طلبی در میان بدنه ی 
مسئولین و اجرایی کشور، تفکر لیبرالی آرام آرام در کشور ریشه دواند؛ این تفکر معتقد است هرکس 
قدرت بیشتری داشته باشد برداشت بیشتری هم خواهد داشت. بدیهی است که جمله ی معروف مرحوم 
هاشمی رفسنجانی مبنی بر »اگر برای توسعه عده ای از مردم زیر چرخ اقتصاد له شوند اشکالی ندارد« 
را نیز می توان در همین پارادایم ارزیابی کرد. حاال اما ریشه دواندن تفکرات مبتنی بر لیبرالیسم به ویژه 
در حوزه اقتصاد، تغییرات قابل توجهی را رقم زده است. در برحه هایی از تاریخ کشور مانند هشت سال 
دفاع مقدس، ارزش های انقالبی، اقتصاد لیبرال را به گروگان گرفته بود و قدرت مانور به آن نمی داد 
اما امروز همین تفکر ارزش های ما را به گروگان گرفته است.  اقتصاد لیبرال هر کاری می خواهد انجام 
می دهد آن وقت باید خط ارزش ها و ارزش مداران پاسخگوی جامعه باشند؛ یکی شهید داده و دیگری 

در حال ریاست است.
با این حال باید گفت آنچه مبرهن است، اقتصاد لیبرال هیچ اعتقادی به عدالت ندارد، اقتصاد لیبرالی 
در تضاد صد درصدی با دین، رهبری و انقالب است و در این میان، لیبرال ها با پول هایی که به جیب 
می زنند علیه دین تبلیغ می کنند تا افکار خود را به کرسی بنشانند. به عنوان مثال انهدام پهپاد آمریکایی 
نمونه ای از دانش انقالبی است. یعنی تربیت شدگان مکتب الهی برای ارزش ها جان می دهند و اگر امروز 
وقتی خبر از این داده می شود که ناوهای آمریکایی در خلیج فارس صف کشیده اند اما مردم ایران نه تنها 
وحشت نمی کنند که به آن می خندند این نماد انقالبی گری است. در پایان باید گفت که گرانی  برخی 
اقالم و هجوم برای خرید آن به خاطر این کمبود، نماد تفکر لیبرالی است. این موضوع به خاطر آن است 
که مردم اعتمادی به اقتصاد ندارند چون این لیبرالی است اما به امنیت اعتماد دارند چون انقالبی است.
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   شماره 77  هفته چهارم تیرماه ۲98
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

 دانشگاه

 جراحی "ناقص" اقتصادی
تاچرهای اسالمی 

بازخوانی یک مناظره مکتوب کمتر دیده شده از حامیان دو طیف فکری چپ و حامی جریان 
لیبرال بین یوسفعلی اباذری و موسی غنی نژاد

اختـاف ریشـه ای بیـن دو نـگاه اقتصادی 
رئیـس  دولـت  مبنایـی  تئوریسـین های 
جمهـور روحانـی کـه یکـی از سـرنخ های مهـم تفاوت ایـده و عمل 
در سـطح ملموسـی از دسـتگاه اجرایـی کشـور میـان دار و دسـته 
کیانی هـا و نیاورنی هـا پیداسـت را می تـوان در نظریـات یوسـفعلی 
اباذری، اسـتاد جامعه شناسـی و دانشـیار دانشـگاه تهران و موسـی 
غنی نـژاد، اسـتاد دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه صنعتـی 
شـریف رهیافـت. موضوعـی کـه »مهرنامـه« در پرونـده هایـی آراء 
ایـن دو اسـتاد دانشـگاه را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت، آرائـی 
که در شـماره های 18، 19 و 31 این نشـریه منتشـر شـده و خاصه 

ایـن آرا در ادامـه آمده اسـت:

در سـالیان اخیـر ابـاذری گرایـش بیشـتری بـه نقـد اقتصـاد سیاسـی از خـود 
نشـان داده اسـت و شـاید دلیـل ایـن مسـاله آن باشـد کـه ریشـه معضـالت 
اقتصـادی  نظریه پـردازان  و  سیاسـی  اقتصـاد  در  را  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
نئولیبرال جسـته اسـت. او حتی در همایش روز جهانی فلسـفه، به فالسـفه 
هم نهیب زد که چرا نسـبت به اقتصاد و مسـائل اجتماعی بی تفاوت هسـتند.

مسـاله اصلـی او در سـالیان اخیـر چیـزی جـز نئولیبرالیسـم نبـوده اسـت. 
انتقادهـای سـهمگین و کوبنـده گاه و بـی گاه ابـاذری بـه »نئولیبرالیسـت های 
اقتصـادی اش  تئوریسـین های  و  مهرنامـه«  به خصـوص »حلقـه  و  وطنـی« 
ازجمله موسـی غنی نژاد و مسـعود نیلی نقل محافل دانشـگاهی و اندیشـه ای 
اسـت. صریح تریـن نقدهـای ابـاذری بـه نئولیبرالیسـم در شـرایطی موسـی 
غنی نـژاد بـه عنـوان یکـی از تئوریسـین های ایـن مکتب در کشـور به حسـاب 

می آیـد در نـوع خـود جالـب و خواندنـی اسـت.
ابـاذری بـا اشـاره بـه دو طیـف از منتقـدان شـریعتی معتقـد اسـت کـه یـک 
دسـته از ایشـان بـازار آزادی هـای نئولیبـرال فریدمنـی یـا چنانکـه مـن آنهـا 
را تاچری هـای اسـالمی می نامـم، هسـتند کـه دور نشـریه مهرنامـه و برخـی 
دیگـر از نشـریات گـرد آمده انـد و بـه شـکل تقلیـدی آمیـزه ای از فریدمـن و 
هایـک را بیـان می کننـد و مدعـی »معرفت شناسـی« و »علـم روز« و »عقـل« 
هسـتند و فکـر می کننـد کـه از دوران بی خـردی و احساسـات جـدا شـده اند. 
گـروه دوم کـوروش کبیری هـا یـا ایرانشـهری ها یـا سـلطنت طلب ها هسـتند 
کـه البتـه میـان ایـن دو گـروه مناسـباتی هسـت. اینها هم معتقدند شـریعتی 
بـه دوران گذشـته تعلـق دارد. ایـن دو گـروه معتقدنـد کـه از اقتصـاد به عنوان 
علـم حـرف می زننـد و بـه جای سیاسـت دنبال فلسـفه سیاسـی هسـتند. این 
دو گـروه بـه عبارتـی نـه اقتصـاددان صـرف و نـه فیلسـوف صرف هسـتند بلکه 

بـه نوعـی بـه دنبـال یـک نـوع مذهب هسـتند.
او در ادامـه همیـن مبحـث بـا اشـاره بـه آرای سـوزان باتمـورث، فیلسـوف 
آمریکایـی و والتـر  بنیامیـن ادعـا می کنـد: افـرادی که االن مبلغ سـرمایه داری 
هسـتند، به عنـوان یـک دیـن، منشـأ خـرد و علـم سـرمایه داری را تبلیـغ 
می کننـد. در واقـع مـا بـا یـک نظـام اقتصـادی و اجتماعـی طـرف نیسـتیم، 
بلکـه بـا یـک دیـن طـرف هسـتیم کـه از مـا می خواهـد چگونـه زندگی مـان 

را شـکل دهیـم.
امـا نگاهـی بـه نـکات قابـل توجـه غنی نـژاد در ایـن زمینه، ابعـاد جدیدتری از 
ایـن اختـالف را روشـن می کنـد. وی در یکـی از نظریـات اقتصـادی ایـن حوزه 
معتقـد اسـت: »چـون قیمـت گـذاری، نقـض حقوق مالکیت اسـت. از نظر فقه 
شـیعه ایـن کار خـالف اسـت. شـاه تصـور مـی کـرد با سـرکوب قیمـت ها می 
توانـد تـورم را کنتـرل کنـد. در وزارت بازرگانـی سـازمانی ایجـاد شـد، بـه نـام 
»مرکـز بررسـی قیمت هـا«. ایـن سـازمان دولتـی، پدربزرگ سـازمان حمایت 
از تولیـد کننـده و مصـرف کننـده امـروزی اسـت. بـه دنبـال گسـترش عظیـم 
هزینه هـای دولتـی متکـی بـه درآمدهـای نفتـی، تـورم افزایـش یافـت و شـاه 
فکـر کـرد بازاریـان قصـد دارنـد علیـه او توطئـه کننـد. مقولـه قیمت گـذاری 
یکـی از مصداق هـای بروکراسـی چـپ زده مـا اسـت که گرفتـاری های زیادی 

در چنـد دهـه گذشـته بـرای مـا ایجـاد کـرده اسـت در ماه هـا ابتـدای انقالب، 
فضـای فکـری بیشـتر در کنتـرل گرایش هـای چـپ گرایانـه بـود و مـردم مـا 
شـانس آوردنـد کـه یـک فقیـه بـزرگ، رهبـر انقـالب شـد. اگر انقالب، دسـت 
گروه هـای چپ گـرای مذهبـی می افتـاد، از قرائـن و سـکنات بعـدی آنهـا 
می تـوان حـدس زد کـه احتمـاالً کشـتاری شـبیه خمرهای سـرخ در کامبوج، 

در ایـران هـم رخ مـی داد.«

  یک انشانویسی ساده
امـا ابـاذری ایـن نظریـه غنی نـژاد را بیشـتر بـه یک انشانویسـی سـاده تشـبیه 
می کنـد:» معلـوم اسـت اخالقـی کـه ایشـان می گویـد و اقتصـاد بی اخالقـی 
کـه ایشـان دنبالـش بـود، چیسـت؟ نتیجـه این را همه در مناظـرات انتخاباتی 
دیدنـد. بعـد از 10 سـال نتیجـه ایـن دیدگاه هـا دیـده شـد. بعـد از جنـگ بـه 
جـز بـازار آزادی هـا طبیبـی بـر ایـن بیمـار اقتصاد حضور نداشـته اسـت. البته 
بـه قـول یکـی خـود ایشـان می گفتنـد ایـن اقتصـاد بیمـار اسـت. امـا بـه هـر 
حـال االن بعـد از 30 سـال ایـن بیمـار افتـاده اسـت و طبیـب دیگـری بـر سـر 
آن نیامـده اسـت. ایشـان مدعـی بودنـد کـه حرف شـان علمـی و عقلی اسـت، 
بـا توجـه بـه ایـن مسـائل و عوارضـی کـه رخ داده، می تـوان نشـان داد حـرف 
چـه کسـی ابطـال شـد، حـرف غنـی نـژاد یـا حـرف کسـانی کـه بـه تبعیت از 
شـریعتی بـه عدالـت اجتماعـی معتقـد بودنـد. ایشـان کتابـی راجـع به هایک 
دارد کـه معتقـد اسـت او بـه ابطال پذیـری بـاور دارد. وقتی من گفتم که همین 
ابطال پذیـری را بـرای گزاره هـای خودتـان بـه کار ببریـد، در جـواب گفت اصال 
مـن بـه ابطال پذیـری معتقـد نیسـتم. در اینجـا بایـد پرسـید کـه انشـاءنویس 
چـه کسـی اسـت؟ دالیلـی را کـه بـه کار می برنـد، وقتـی می گوییـد همیـن را 
دربـاره خـود بـه کار ببریـد، بـه کار نمی برنـد و از پاسـخ دادن طفـره می روند.«

  ناسزای سیاسی
نظـر غنی نـژاد در ایـن زمینـه را بـا جسـتاری در اظهاراتـش پیرامـون مصـدق 
دقیق تـر می تـوان یافـت: »مارکسیسـت ها اول بـه دنبـال این موضوع هسـتند 
کـه ببیننـد هـر فـرد را در چـه طبقـه ای می تواننـد قـرار دهنـد و او را نماینـده 
منافـع چـه گروهـی قلمـداد کننـد، بعـد هـم بـه او برچسـب بزننـد. توده ای ها 
ایـن فکـر نادرسـت را جـا انداختنـد کـه بـازرگان و نهضـت آزادی و مصـدق و 
جبهـه ملـی لیبـرال هسـتند. در حالـی کـه جبهـه ملی ناسیونالیسـم را در نام 
خـود داشـت. حـزب آقـای کریـم سـنجابی حزب سوسیالیسـت بـود. این افراد 
چطـور و بـه کـدام معنـا لیبـرال هسـتند؟ البته، توده ای هـا واژه لیبرال را عمال 

طـوری بـه کار می بردنـد کـه بـه تدریـج تبدیل به ناسـزای سیاسـی شـد.«
اما اباذری با اشـاره به برچسـبی که در پاسـخ انتقادهایش به او چسـبانده اند، 
می گویـد: »تاکتیـک ایـن تاچری هـای اسـالمی را گفتـم، بعـد از جنـگ هیـچ 
طبیبـی بـر سـر بیمـار اقتصـاد ایـران حاضر نشـده اسـت و االن هم مسـئولیت 
هیـچ چیـز را بـه عهـده نمی گیرنـد. ایشـان هـر کاری که می توانسـتند کردند، 
هـر جراحـی کـه الزم دیدنـد، بـه کار بردنـد. حـاال ایـن بیمـار روی تخـت 
افتـاده اسـت. وقتـی هـم کـه مـن آنهـا را نقـد می کنـم، می گوینـد ابـاذرِی 

نئومارکسیسـت می گویـد ایـن نوتاچری هـای اسـالمی توطئـه کرده انـد.«
ابـاذری حتـی پـای نیلـی را وسـط میـدان می کشـد: »دکتـر نیلـی می گویـد 
اقتصـاد دو بخـش دارد: علـم اقتصـاد و اقتصـاد هنجـاری. علم هنجاری مکاتب 
مختلـف اقتصـاد اسـت مثـل مکتـب شـیکاگو و... در حالی کـه علم اقتصاد باید 
بتوانـد پیش بینـی کنـد. سـوال سـاده مـن از ایشـان این اسـت کـه تاکنون چه 
چیـزی را پیش بینـی کـردی؟ 30 سـال اسـت بـر بالیـن این اقتصاد نشسـتی. 
ایـن نتیجـه ایـن بانکـداری اسـت. بـرای اینکـه خیال تـان را راحـت کنـم، بـه 
مثالـی اشـاره می کنـم. عیـن همیـن سـوال را ملکـه انگلیـس در سـال 2008 
از اسـتادان مدرسـه اقتصـادی لنـدن کـه از اسـتادان دکتـر نیلـی محسـوب 
می شـوند، مطـرح کـرد و گفـت چـه شـد کـه وضـع بـه اینجـا رسـید؟ آن فرد 
پاسـخ داد کـه مـن اسـیر ایدئولـوژی بـازار آزاد بـودم و ندیـدم. حاال سـوال من 

نطفه دوم خرداد، در مرکز تحقیقات استراتژیک 
بسته شد آنجا که »سعید حجاریان، مصطفی 
تاج زاده، عباس عبدی، بهزاد نبوی، محسن آرمین و همفکرانشان« آن را 
اداره می کردند و روزنامه سالم نماد بیرونی تفکرات آنها شده بود و رئیس 
آن یعنی موسوی خوئینی ها نماد مخالفت با وضع موجود و اکبر هاشمی 

رفسنجانی نام گرفت.
درواقع چپ های اسالمی آن زمان توسعه سیاسی را مبنای کار قرار داده 
بودند و ریشه های فکری خود را برپایه نظریات حسین بشیریه بنیان 
نهادند. بعدها هم از این مجموعه حلقه کیانی شکل گرفت که در سال 
74 در اعتراض به تهدید شدن عبدالکریم سروش نامه ای به اکبر هاشمی 
رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشتند و اعالم مخالفت خود با جریان 
حاکم ریاست جمهوری را علنی تر کردند. در همین حلقه بذر گفتمان 

اصالحات شکل داده شد.
محسن آرمین در کتاب »اسالم، اجتماع، سیاست« درباره چگونگی تغییر 
مواضع جریان چپ نوشته است: »تقریبا در اوایل دهه 70 بود که به طور 
مشخص، جریان چپ یا خط امام از عرصه قدرت نظام کنار گذاشته شدند. 
طبعا این تقارن، فرصت بسیار خوبی را برای این جریان فراهم کرد که بتواند 
در فضا و شرایط مناسب تری به بازنگری و بازسازی دیدگاه های خود دست 
بزند. ]بنابراین[ شرایط ذهنی و تئوریک ]جدید[ جریان اصالح طلبی، بر 
اساس این روند ]و[ به  تدریج شکل گرفت.« اینکه در اظهارات عضو سابق 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران، نحوه ای اعتراف به تحول ایدئولوژیک 
اصالح طلبان نهفته است به جای خود، اما آن طور که او گفته بازنگری و 

تجدیدنظر درباره گذشته همه دالیل این تغییرات نیست. 
مخالفین اما همزمان با انتقال حلقه کیانی ها، سنگر قبلی را فتح کرده بودند 
و حسن روحانی با حمایت پدر معنوی خود اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 

1371 شروع به تغییر شاکله مرکز تحقیقات استراتژیک داد.
»محمد نهاوندیان، محمود واعظی، نوبخت، حسین موسویان، مرتضی بانک، 
علی ربیعی و صالحی امیری« کسانی بودند که جا پای چپ ها می گذاشتند و 
نظریات »محمود سریع القلم جایگزین تئوری های حسین بشیریه« می شد.

در واقع آمدن روحانی به جای خوئینی ها نه تغییر یک فرد که تغییر یک 
گفتمان بود که در یکی سیاست اولویت بود و در دیگری اقتصاد و تقدم و 
تاخر این دو یک فاصله 180 درجه ای را نشان می داد. گویی »تکنوکرات ها 
جایگزین چپ های اسالمی« شده بودند و برای خود دورنمایی روشن را 
متصور بودند. دورنمایی که در سال 92 به ثمر نشست و پس از 76 نام دومین 

رئیس جمهور هم از این مرکز سر بیرون آورد.
اما حاال شاید بهتر بتوان باور کرد که چگونه آنها که به دنبال راهی برای 
بازگشت بودند، چاره را در تجدیدنظر طلبی دیدند و اساس ساختار سیاسی- 
فرهنگی موجود را به چالش کشیدند، حتی از گزاره های برون گفتمانی برای 
نقد گفتمان انقالب اسالمی استفاده کردند. تسخیر النه جاسوسی در یک 
زمان و توبه از آن در زمان دیگر، پافشاری بر اسالمیت انقالب در یک زمان 
و نقد آن در زمان دیگر، حمایت از رهبری در یک زمان و تشکیک در اصل 
والیت فقیه در زمان دیگر، و آنچه از تحول اطالح طلبان سراغ داریم نشان 
می دهد که هرگونه تغییر جریان چپ و در سطوح مختلف )ایدئولوژی، 
استراتژی و تاکتیک( در راستای تامین منافع حزبی و حفظ قدرت سیاسی 
است. باید به یاد داشت که یک روز همین جریان چپ با تخریب هاشمی به 
قدرت رسید. حاال عباس عبدی قبال گفته است: »ممکن است با ناطق نوری 
هم ائتالف کنیم اما ائتالف با هاشمی رفسنجانی را درست نمی دانیم چون 
ایشان بنیان های اخالقی را در جبهه دوم خرداد به هم می ریزد.«، محسن 
آرمین نیز از سوی دیگری گفته بود: »آقای هاشمی در 10 سال گذشته 
در امتحانات متعددی وارد شده و به نظر من نتوانسته نمره قبولی بگیرد. 
او از شاگردانی است که در تمام امتحانات به خصوص دوره چهارم مجلس 
مردود شده است. در مجلس چهارم حمله به جناح اصالح طلب و قلع وقمع 
نیروهای این جناح توسط هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است.«. اما 
همین اصالح طلبان در یک تغییر موضع شگفت انگیز ناگهان طرفدار هاشمی 
شدند و پس از انتخابات 84 تا امروز همواره موتلفه درجه 2 هاشمی بودند. 
مصاحبه نچندان دور موسوی خوئینی ها با سازندگی و عبور سنگین وی از 

روی هاشمی نیز در قابل همین چارچوب قابل تحلیل است.
هرچند مرور گذشته های مربوط به این جریان همچنان قابل بیان و بررسی 
مصادیق متعدد دیگری است اما جالب تر از این ها، وقایعی است که امروز در 
حال رقم خوردن است. غرض از گفتن حلقه کیان و مکتب نیاوران یادآوری نگاه 
متفاوت دو جریان و ریشه های شکل گیری آنها و پذیرش بعضی تفاوت هاست. 
اینگونه است که راحت تر می توان رای باالی ظریف و کرباسیان و ربیعی و 

شریعتمداری را در برابر رای پایین حجتی و بیطرف تحلیل کرد.
به هر حال از حلقه کیان رئیس جمهور اصالحات بیرون آمد و از حلقه 
نیاوران، رئیس جمهور اعتدال، از یکی حزب مشارکت شکل گرفت و از 

دیگری حزب اعتدال و توسعه.
حاال 70 درصد از عمر دولت روحانی و جهانگیری گذشته اما هنوز بر سر 
اینکه کدام حرف را در اقتصاد اجرا کنند به نتیجه نرسیدند. اصالح طلبان 
می گویند اخیرا دوباره بحث خروج معاون اول از دولت مطرح شده اما برخی 
دیگر از منابع اصالح طلب می گویند خبر رفتن جهانگیری از دولت صحیح 
نیست بلکه اختالف نظر کارشناسی میان رئیس و معاون پیش آمده. چند 
 وقت پیش هم اسحاق جهانگیری از اقتصاددان ها پرسیده بود میان اقتصاد 
آزاد و  دولتی کدام راه درست است! اینکه چگونه بعد 6 سال هنوز دولتی ها 
نمی دانند کدام مسیر برای حل مشکالت اقتصادی صحیح است، از عجایب 
روزگار است اما خنده دار تر اینکه روحانی و ضربه گیر انتخاباتی اش هنوز 
حتی با همدیگر هم یک نظر نیستند. این عجایب اما ریشه های جالب 

دیگری نیز دارد.

عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی دوباره در قامت مدافع 
سیاست های لیبرالی سخن گفته است. او نیز  شیوه یکسانی را برای مخفی سازی 
اثرات سیاست های لیبرالیسم اقتصادی پیگیری می کند. وی در متن استعفای 
خود از عدم پایبندی کامل دولت به اصول لیبرالیسم گفته و مدعی بود 
»احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر 
پا گذاشت.« او حتی پا را فراتر گذاشته و در گفت وگویی در بهار سال  جاری 
علت و ریشه برخی مشکالت اقتصادی موجود را عدم پایبندی کامل دولت 

به اصول لیبرالیسم اقتصادی عنوان کرده بود. 
اما واقعا ریشه ی اصلی اختالفات مکتب کیان و نیاوران در چیست؟

در نگاه کارل پوالنی، مورخ اقتصادی در کتاب دگرگونی بزرگ )ذیل تعریف 
جنبش و ضدجنبش(  هنگامی که نظام بازار به منزله یک ماشین سنگین 
اقتصادی حرکت می کند، کسانی زیر چرخ های اقتصادی آن له می شوند و 
برای اینکه این قشر از جامعه، کمتر متضرر شوند، مقاومتی شکل می گیرد که 
پوالنی آن را خودجوش ارزیابی می کند.  در مقابل این مقاومت اما دولت های 
مدافع نظام سرمایه، برای آنکه طالب ادامه قدرت هستند، ناگزیر به انجام 
مداخالتی به نفع قشر آسیب دیده می شوند. این دخالت ها یعنی نقض نظم 
بازار آزاد! بنابراین آنچه به عنوان مداخله در روند بازار آزاد یاد می شود نه از 
سوی جریان های منتقد لیبرالیسم، بلکه از سوی خود دولت های لیبرال 

آن هم برای حفظ حیات لیبرالیسم اتفاق می افتد.
اما نظریه ای نیز وجود دارد که بر طبق آن، جریان اصالحاتی که امروز با دولت 
نیز زاویه های جدی پیدا کرده، بر خالف آنچه از منظر شخصیت های برجسته ای 
این جریان مطرح می شود، دچار یک تحول و دگردیسی ایدوئولوژیک شده 
است. از قضا پافشاری همین چهره های شاخص برای انحراف از نظریه ی 
استحاله ی ایدئولوژیک کمی ماجرا را حساس تر و شاخک های هر تحلیلگر 

و مخاطب سیاسی را حساس تر می  کند.
بررسی های دقیق تر نشان می دهد این جریان در کمتر از یک دهه از 
سوسیالیسم به لیبرالیسم گذار کرد. انقالبی های خط امامی که با تندی 
امپریالیسم جهانی را شیطان بزرگ می خواندند، ناگهان متوجه شدند آمریکا 
یک ابرقدرت است که ما را یارای مقابله با او نیست. چپ های مذهبی دهه 
60 از اواسط دهه بعد دیانت را از دال مرکزی گفتمان خود طرح کردند و 
در نفی نقش اجتماعی و سیاسی دین تا آنجا پیش رفتند که در تمجید از 
لیبرالیسم و سکوالریسم قصیده ها سروده و یکباره نگاه آنها نسبت به غرب، 
حقوق بشر، انتخابات آزاد و نسبت به کنش های مدنی تغییر کرد. آنها که قبل 
از این در ادبیات پرخاشگرانه پیشرو بودند، طی یک فرآیند نامعلوم-که خود 
آن را بازاندیشی و تجدیدنظر در برخی نظرات می دانند- در ظاهر روش های 
پارلمانتاریستی و دموکراتیک در پیش گرفتند. به هر حال، اگر چه برخی 
چهره های چپ سعی می کنند این تغییرات را تا سطح تغییر استراتژی تنزل 
دهند، اما قرائن زیادی وجود دارد که نشان می دهد اصالح طلبان طی دودهه 

گذشته دچار یک تحول و دگردیسی ایدئولوژیک شده اند.
در این میان البته برخی چهره های اصالح طلب نیز بارها به این تغییر 
ایدئولوژیکی اذعان کرده اند. در گفت وگوی منتشرشده مجله مثلث با فیاض 
زاهد، از قول این تحلیلگر سیاسی اصالح طلب آمده است: »اصالح طلب ها 
در حوزه هایی از نوع نگاه ایدئولوژیک پیشین خود عدول کرده اند و من فکر 
می کنم که اصالح طلب های امروز کمتر تناسبی با خودشان در دهه 60 
دارند.« در پایان این بخش، با عنایت به آنچه مطرح کردیم مشخص شد که 
جریان چپ حداقل در چهار محور از ایدئولوژی انقالب اسالمی عبور کرده 
است؛ غفلت از موضوع »استقالل«، تالش برای تضعیف »جمهوری«ت 
نظام، اقدام علیه »مردم ساالری« و بی توجهی به اصل 110 قانون اساسی.

با این حال به نظر می رسد جریان چپ همواره دنبال یک فرصت بود که 
بتواند تمام قدرت را به دست گیرد. بخشی از این مهم با اظهار به توده گرایی 
و عدالت خواهی و همچنین تقابل با سرمایه ساالری میسر شد، اما با روی کار 
آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و حاکم شدن نگاه تکنوکراتیک بارقه های 
امید اصالح طلبان برای کسب قدرت خاموش شد و آنها چند سالی ناگزیر 
خلوت گزیدند تا راهی تازه پیدا کنند. در میانه خلوت، اصالح طلبان متوجه 
شدند که آن روش پیشین برای اخذ قدرت در موقعیت کنونی نامناسب 
است، بنابراین آنها باید با تکیه بر اعتماد افکار عمومی یک الگوی سیاسی 
جدید ارائه کنند تا از این طریق بازگشت قدرتمند آنها به سپهر سیاسی 

کشور میسر شود.
حاال اما بازگردیم به مرور وضعیت امروز دولت، ایستادن تمام قد حسن 
روحانی و نیاورانی ها که در چهار سال دوم به جای قبول پست وزارت، بودن 
در دفتر رئیس جمهور و معاونت های رئیس جمهوری را ترجیح می دهند را 
نیز می شود در این پارادایم مورد ارزیابی قرار داد و مثال از البی های محمود 

واعظی با علی الریجانی پرده برداشت.
خرده به لیست امید و عارف را به کنار اگر بگذاریم مسئله اصلی اما به 
فاصله های قدیمی دو جریان »اصالحات و اعتدال« می رسد، اعتدالی که 
از اصالحات بدنه اجتماعی ساخت و اینک خود یکه تاز میدان شده است 
و اصالحاتی که تنها به لیست امید، امید دارد و هربار ناامید بازمی گردد. 
گویی پروژه  اصالح طلبانه فشار از پایین و چانه زنی از باالی سعید حجاریان 
جای خود را به پروژه محافظه کارانه »رای گرفتن از پایین و البی با باالی 

اعتدالیون« داده است. 
امروز اعتراض به روحانی نه تنها سخت بلکه غیرممکن شده است، چراکه 
او قبل تر از آنکه خود را وامدار اصالحات بداند خود را بدهکار تیم فکری و 
اجرایی اش که سال ها او را در مرکز تحقیقات یاری رساندند، می داند. به 
نظر برای التیام زخم امروز و شکاف هایی که سال هاست قلب این جریان را 
جریحه دار کرده است، باید تاریخ را دوباره مرور کرد؛ »کیان و نیاوران« هر 
2 در بن بست پاستور و سوال های بی جوابی که معلوم نیست باید چگونه 

به ان ها پاسخ داده شود. 

گاه
نش

 دا
یه

اش
ر ح

ماجرایانتخاباتناگهانید
انجمناسالمیلندنچهبود؟

مدتـی اسـت انتخابـات ناگهانـی انجمن اسـالمی لندن با حواشـی زیادی روبرو شـده اسـت، 
انتخاباتی که هرسـال آبان ماه با حضور اعضای رسـمی این تشـکل اسـالمی برگزار می شـود، 
امـا امسـال ایـن انتخابـات بـه صورت ناگهانی خـرداد ماه، زمانـی حدود 5 ماه زود تـر از موعد 
برگزار شـد. خبرگزاری دانشـجو در گزارشـی در این باره می نویسـد: خردادماه امسـال رنگ 
انتخابـات جدیـدی را بـه خـود دیـد. به ایـن صورت کـه در تاریـخ 1398/3/12 دبیر اتحادیه 
انجمـن اسـالمی دانشـجویان در اروپـا، میالد محرک پـور بدون مدارک و مسـتندات قانونی 
کـه در اساسـنامه انجمـن اسـالمی لنـدن لحاظ شـده باشـد اعالم کـرد: شـورای هماهنگی 
انجمـن اسـالمی لنـدن اسـتعفا داده اسـت. ایـن اطالعیـه در حالی بـود که اعضای شـورای 
هماهنگـی طـی نامـه ای عـدم اسـتعفای خـود را بـه طـور رسـمی اعـالم کـرده بودنـد. این 
خبرگـزاری ادامـه میدهـد: ایـن انتخابـات در حالـی رخ که داد که حتی مـکان برگزاری آن از 
رسـمیت برخـوردار نبـود و اگـر ناگهانـی و غیررسـمی نبـود، در موعـد مقرر خـود و با حضور 
تمـام اعضـای رسـمی انجمـن اسـالمی لندن برگزار می شـد. در این انتخابات نمایشـی فقط 
یـک نفـر از اعضـای رسـمی انجمـن لنـدن حضور داشـته و مطابـق قوانین و اساسـنامه های 
موجـود بقیـه افـراد شـرکت کننده در انتخابـات هیچ کدام عضو انجمن اسـالمی لندن نبوده 
و حق شـرکت در انتخابات را نداشـته اند. پس از برگزاری انتخابات نمایشـی، تصاویر و اخبار 
آن در برخـی رسـانه ها منتشـر شـد. بـا انتشـار تصاویـر ایـن انتخابات بـا حضـور اقازاده های 
لنـد ننشـین نقـش آن هـا را در برگـزاری انتخابـات نمایشـی، زودهنـگام و ناگهانـی انجمن 

اسـالمی لندن مشـخص کرد.

ماجرایخبرضربوشتم
دانشجویدانشگاهتربیتمدرس

اخیرا در کانال شورای صنفی دانشگاه ها خبری از ضرب و شتم یک دانشجوی دانشگاه تربیت 
مدرس توسط یکی از اساتید داده است، بر اساس نوشته این کانال، این دانشجو به همراه 
دوستش به خاطر پیگیری علت دیر کردن سرویس دانشگاه به دفتر حراست دانشکده ی 
کشاورزی دانشگاه که در جاده ی کرج قرار دارد مراجعه می کند، در این حین، یکی از اساتید 
گروه قارچ شناسی دانشگاه به نام )ا م( در دفتر حراست حضور داشته و پس از ترک دفتر 
توسط دانشجو، مسوول حراست، اطالعاتی شامل دفاع یکی از این دانشجویان و اینکه این 
دانشجو حقوقی مبنی بر سرویس و حتی سوال در مورد ساعت آن را ندارد، در اختیار استاد 
قرار داده بود. این استاد دفتر حراست را به قصد برخورد با این دانشجو ترک می کند ولی 
در این بین دوست دانشجو که همراهش بود را در ایستگاه اتوبوس مورد خشونت و اهانت 
کالمی قرار می دهد، این دانشجو شروع به ثبت فیلم توسط گوشی موبایل می کند که استاد 
با مشاهده ی  عکس العمل، به او واکنش نشان داده و بر اساس ادعاها گردن دانشجو را گرفته 
و به ضرب و شتم می پردازد. البته این استاد در گفتگویی با رسانه های اصالح طلب با تکذیب 
این ادعا مدعی می شود: »اگر بخواهم این موضوع را رسانه ای کنم برای آن دانشجو که 
دخترخانم است؛ خیلی بد می شود. مساله خانوادگی است او مثل دختر من است من هم 
معلم هستم«. البته وزیر علوم درباره  ضرب و شتم  این دانشجو  توسط استادش بر مسئله 
حجاب گفت: موضوع چنین نیست، این اتفاق جلوی درب دانشگاه و به خاطر ورود یک 
دانشجو با همراهش بوده است. انتظامات با آنها در حال بحث بوده است و آن استاد اصال 

نباید به موضوع ورود پیدا می کرد.

در حاشیه دانشگاه

امین خلیق
دانشجوی ارشد علوم و سیاسی

امیرمحمد بهشت آیین
فعال رسانه

اختالفاتریشهایحلقههای
کیانونیاورانازکجاآبمیرود؟
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

دانشگاه  

از ایـن آقایـان کـه مـدام بـه شـریعتی و آل احمـد می تازنـد ایـن اسـت کـه 
بـرادر چـه چیـزی را پیش بینـی کردی؟ اگر نوشـته های شـما جز انشـاهای 

خطرناک نیسـت، پس چیسـت؟«

  در تارخ کشور لیبرال نداشتیم
غنی نـژاد کـه معتقـد اسـت ازنظـر سیاسـی مـا تـا کنـون در تاریـخ کشـور 
ـهیچ گرایـش  لیبـرال نداشـتیم امـا در پاسـخ بـه ایـن نظریـه می گویـد:ـ 
سیاسـی بـه عنـوان نماینـده تفکـر لیبرالیسـتی در ایـران بـه وجـود نیامد. 
علـت هـم شـاید ایـن اسـت کـه مدت هـای طوالنـی در جامعـه مـا فضـای 
ایدئولوژیـک قبیلـه ای، جمع گرایانـه و به اصطالح ناسـیونال سوسیالیسـتی 
حاکـم بـود کـه اگـر کسـی عقیـده ای لیبرالـی داشـت نمی توانسـت ابـراز 
کنـد، آبرویـش را می بردنـد و بـه او لقـب نوکـر خارجـی می دادنـد. در 
اوایـل نهضـت مشـروطه افـرادی بودنـد کـه ایـن حرف هـا را می زدنـد اگـر 
چـه مبنـای تئوریـک منسـجمی  نداشـتند. امـا بعـد از آمدن رضاشـاه اصال 
تفکـر لیبرالیسـتی در جامعـه مـا تعطیـل شـد و کسـی حرفـش را نمـی زد. 
اگرکسـی چنیـن گرایشـی از خـود بـروز مـی داد دیگر نمی توانسـت حیات 
سیاسـی داشـته باشـد. در مـورد نفـت هـم بایـد بگویم طرز فکـر رضاخان، 
مصـدق و محمدرضـا پهلـوی در ایـن خصـوص فرقـی نمی کـرد. رضاشـاه 
هـم بـدش نمی آمـد نفـت را ملـی کنـد و اگـر می توانسـت حتمـا این کار را 
می کـرد. بایـد از نظـر اقتصـادی تحلیـل کنیـم که ملی کـردن صنعت نفت 
چـه معنایـی دارد. در مـورد ایـن کـه عواقـب منفـی ایـن اقـدام چـه بـوده، 
صحبت زیادی نشـده اسـت. در مورد فلسـفه حقوقی آن حرف های زیادی 
زده شـده، آقایـان فـؤاد روحانـی و محمدعلـی موحـد کتاب هـای تحقیقـی 
ارزشـمندی نوشـته اند و دیگـران هـم بـه وفـور در ایـن مـورد قلم فرسـایی 
کرده انـد. امـا همـان گونـه کـه اشـاره کـردم همه این محققـان در نقطه ای، 
بررسـی های خود را متوقف کرده اند. پرسـش اصلی این اسـت که ما نفت 
را بـرای چـه ملـی کردیـم؟ اولیـن هدف دوسـتان آقای مصـدق خلع ید بود 
کـه بـرای ایـن کار،»هیـأت خلـع یـد« تشـکیل دادنـد. ایـن مفهوم بیشـتر 
از آن کـه اقتصـادی باشـد، سیاسـی بـود. یعنـی می گفتنـد انگلیسـی ها از 
طریـق نفـت بـر سیاسـت ایـران اثرگـذار هسـتند و سیاسـتمداران را آلـت 
دسـت قـرار می دهنـد. مـا بـرای اسـتقالل ایـران بایـد نفـت را ملـی کنیم. 

ایـن اسـتدالل اول جبهـه ملـی بـود. اسـتدالل دوم ایـن گـروه بـر مبنـای 
اقتصـادی ایـن بـود کـه خارجی هـا نفـت مـا را غـارت کـرده انـد و بایـد 
جلـوی ایـن کار را بگیریـم. بـه نظـر مـن ایـن دو، اسـتدالل اصلـی حرکـت 
بـرای ملـی کـردن صنعـت نفـت بـود و بایـد ایـن دو اسـتدالل را تجزیـه 
و تحلیـل کنیـم کـه چقـدر ایـن امـر درسـت بـود و تـا چـه انـدازه بینـش 
سیاسـی در آن بـود. مـا بـرای ایـن کـه کشـور را مسـتقل کنیـم می گوییم 
انگلیسـی ها از کشـور بیرون بروند یا این که شـرکت نفت خلع ید شـود. 
آیـا ایـن اسـتدالل ریشـه در عـدم اعتمـاد بـه نفـس سیاسـی نـدارد؟ ایـن 
همـان داسـتان بلندپروازی هـا و حرف هـای اغراق آمیـز تاریخـی ایرانیـان 
اسـت. مـا زمانـی خودمـان را دسـت بـاال می گیریـم و زمانـی هـم خـود را 

درپایین تریـن حـد می دانیـم.«

  فاشیسم محلی
امـا ابـاذری جریـان نئولیبـرال را نیـز اینگونـه نواخت: »معتقدنـد اگر طالب 
حقیقـت هسـتید در کار بـازار دخالـت نکنیـد. مداخلـه در بـازار از دو طریق 
صـورت می گیـرد؛ دولـت و مـردم. بـازار آزادی هـای ایرانـی به سـبب اهداف 
تبلیغاتـی تاکنـون گفته انـد کـه دولـت نبایـد در کار مـردم دخالت کند و به 
همیـن سـبب عـده کثیـری از مـردم از آن خوش شـان می آیـد، امـا منظـور 
ایشـان این اسـت که دولت نباید در کار بازار دخالت کند. منظور از مردم 
همـان بـازار اسـت. امـا نئولیبرال هـای وطنـی چنـدان برمـال نکرده انـد کـه 
مـردم هـم نبایـد در کار بـازار دخالـت کننـد مگر زمانی که مجبور شـده اند، 
امـا در ایـن مـورد بـه تمامـی دولت هـای پـس از جنـگ فرمول هـای خود را 
یـاد داده انـد کـه چگونـه هـر نـوع جمعـی را کـه طالـب »دخالـت در بازار« 

است، سـرکوب کنند.«
ابـاذری در ایـن مناظـره حتـی آخونـدی را از دم تیغـش می گذرانـد: »آنـان 
بـه نظـر خودشـان خـاک را بـه نظـر کیمیـا کننـد بهتـر اسـت، نگاهـی بـه 
رفیـق گرمابـه و گلستان شـان بکننـد. اخیـرا دکتـر آخونـدی )وزیـر راه و 
شهرسـازی دولـت اعتـدال( چکامـه ای در مـورد ایران شـهری بـازار آزادی 
نوشـته و سـعی کرده انـد ایـن دو را بـا یکدیگـر آشـتی دهنـد. اگـر چنیـن 
کاری شـدنی باشـد دیگـر ادعـای بـازار آزادی هـا مبنی بـر دشمنی شـان بـا 

فاشیسـم محلـی از اعـراب نخواهـد داشـت.«

  فقر نئولیبرال ها
امـا غنی نـژاد در ایـن زمینـه نیـز پاسـخ خـود را منعکـس بـه قانون اساسـی 
می دانـد و معتقـد اسـت: »گرفتـاری مهم قانون اساسـی جمهوری اسـالمی 
کـه در سـال 1358 بـه تصویـب رسـید، اصـل 44 نیسـت. گرفتـاری اساسـاً 
دراصـل 43 اسـت کـه بازمانـده و انعـکاس دهنـده تفکـرات اقتصادی حاکم 
بـر نسـخه اولیـة قانـون اساسـی اسـت. اصـل 43 کامـاًل مبتنـی بـر تفکرات 
سوسیالیسـتی نوشـته شـده و در آن، جامعـه متولـی همـه کارهـا اسـت و 
هیـچ سـخنی از حقـوق فـردی و مالکیـت خصوصـی در میان نیسـت. بعدها 
فقهـای مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی ایراد گرفتند و گفتند این درسـت 
نیسـت در مباحـث اقتصـادی هیـچ حرفـی از مالکیـت خصوصـی و بخـش 
خصوصـی نرفتـه باشـد. ایـن بـود کـه اصـل 44 را نوشـتند و تـالش کردنـد 
جایـی بـرای مالکیـت خصوصـی و بخـش خصوصـی بـاز کنند. بـزرگ ترین 
ایـراد خصوصـی سـازی در ایـران ایـن بـوده کـه دولـت از ایـن سیاسـت بـه 
دنبـال بـزرگ کـردن بخـش خصوصـی نبـوده و صرفـا بـه دنبـال کوچـک 
کردن دولت و واگذاری شـرکت ها بوده اسـت به طور مشـخص می خواهم 
بـه رفتـار صحیـح آقـای دکتـر آخونـدی در اتـاق ایـران اشـاره کنم. ایشـان 
پیشـنهاد کردنـد سـازمان حمایـت را تعطیـل کنیـد. عکس العمـل چه بود؟ 
جـز رئیـس اتـاق ایـران کـه فـردی جسـور و مدافـع رقابت اسـت، حتی یک 
نفـر دفـاع نکـرد. هیـچ کشـوری نمی تواند مدعی شـود که بـا وجود نهادهای 
سـرکوب کننـده قیمـت می توانـد بخـش خصوصـی را گسـترش دهـد. این 
کـه هنـوز سـازمان حمایـت در اقتصـاد ایـران فعـال اسـت، نشـان می دهـد 
کـه هنـوز گـره فکـری سیاسـت گـذار بـاز نشـده اگرنه تعطیل این سـازمان 
هیـچ هزینـه ای حداقـل از جهـت مالـی نخواهـد داشـت حل بخش وسـیعی 
از مشـکالت اقتصـاد ایـران در گـروی رفـع موانـع فکـری سیاسـت گـذاران 

و سیاسـتمداران است.«
 آخریـن پاسـخ ابـذری در ایـن بخـش نیـز جالب پـای فرهنگ را به عرصه ی 
نشـعت گرفتـه از اقتصـاد بـاز می کنـد: »نه فقـط فرهنـگ بـا ایـن موسـیقی 
بنجـل و رمان هـای بنجـل و فیلم هـای بنجـل بـه بن بسـت رسـیده بلکه نقد 
فرهنـگ نیـز نامیسـر شـده اسـت. حاصـل ایـن وضعیـت نهیلیسـمی اسـت 
کـه جوانـان را فراگرفتـه و فقـری اسـت کـه نئولیبرال هـا در سـطح جهانـی 

و داخلـی مـردم را بـه آن دچـار کرده اسـت.«

چند مدتی است اصطالح جدیدی وارد 
ادبیـات فضـای مجـازی علمی کشـور 
شـده اسـت و مکـرر در برنامه هـای 
تبلیغاتـی و مشـترکی شـنیده می شـود. اکوسیسـتم یـا زیسـت 
بوم نـوآوری و کارآفریـن. فـارغ از بحث هایـی نظری که پشـتوانه 
هـای تخصصی ایـن مفهوم را روشـن می کنـد، من قصـد دارم به 
این بهانه اشـاره مختصری بـه برخـی از اتفاقات در حوزه پُر سـرو 
صدا و کمتر مورد نظارت یعنی علم و فناوری داشـته باشیم. چند 
سـالی اسـت که عرصه علـم و فناوری کـه پیشـتر از این پیشـرو 
در مباحـث علوم انسـانی ماننـد الگوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت 
بود بـا تغییـر جهت جـدی بـه شـکل گسـترده وارد حـوزه های 
جدیدی شـده اسـت که باتوجـه تبلیغات خـاص و بهـره گیری از 
برخی محورهـای اسـناد باالدسـتی ماننـد  اقتصاد دانـش بنیان 
و غیـره کمتر محـل توجه و بررسـی رسـانه ای قرار گرفته اسـت. 
نهادهای مرتبط ومتولی این حوزه عمدتاً شـامل این سـه مجموعه 

می باشند: 
معاونت علمی وفناوری ریاسـت جمهوری، بنیاد نخبگان صندوق 
نوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهوری که هر سـه بـا وجود ظاهر 
متفاوت عمـاًل در یک مسـیر هسـتند. نکته محوری و مشـتترک 
میان ایـن مجموعـه هـا غلبه پـر رنگ اسـاتید دانشـگاه شـریف 
و نگاه مشـهور بـه دانشـکده مدیریـت و اقتصـاد این دانشـگاه در 
میـان آن هاسـت. بـه عنـوان مثـال نگاهـی بـه ترکیـب مدیران 
ارشـد بنیاد نخبـگان بیاندازیم قضیه روشـن تر می شـود، رئیس 
بنیاد نخبگان جناب آقای دکتر سـورنا سـتاری، دکتر آریا الستی 
معاون سرآمدان و نخبگان این بنیاد و دکتر حسن ساالریه معاون 
آینـده سـازان هرسـه از اعضـای هیئت علمی دانشـگاه شـریف و 
دارای تحصیـالت در یـک گـروه آموزشـی یعنی گروه مهندسـی 
مکانیک هسـتند. البته صرف اشـتراک محل فعالیـت ادعای من 
در عنوان این یادداشـت را اثبـات نمیکند و نیازمنـد ادله ی کافی 

در عملکـرد آن ها می باشـیم. 
محوریـت یافتن منطـق بـازار در امور غیر بـازاری از معـروف ترین 
اصـول نئولیبرالیسـم اسـت. یعنی هـر امری بر اسـاس نسـبت آن 
بـا کاربـرد تجـاری سـنجیده خواهد شـد. بر این اسـاس نیـز یکی 
اقدامات اساسی که بر آن تاکید شده است اصلی جلوه دادن کاربرد 
تجاری و سـود در عرصه علم کشـور اسـت. و نتیجه آن حذف کلی 
بسـیاری از اندیشـمندان رشـته های نظری اسـت که فکـر میکنم 
سـال هاسـت راهروهای معاونت علمی وفنـاوری را هم ندیـده اند.

نکته مهم دیگر الگوسازی از چهره های مشور سرمایه داری جهانی 
و تلقین قهرمـان جلـوه دادن ها در حالـی که همین چهـره ها در 
کشـورهای خود جـز منفورترین ها هسـتند. تصاویـر آن ها مکرر 
تکثیر و بـه عنوان الگـو در مراکـز و خانه های نوآوری نصب شـده 
و زندگی سـاخته شـده آن ها تبلیغ می گـردد.  زاکربـرگ، برایان 
تریسی و حتی جنایت کاران جنگی مثل چرچیل الگوهای جوانان 
مـا در این فضا هسـتند. و توصیه ها و جمالت شـان محـل تاکید. 
مهم تریـن اتفاق نیز قـرار گرفتن شـتاب دهنده ها کنار سـازمان 
هـای دولتـی اسـت. واگـذاری بسـیاری پـروژه هـا عمال بـه این 
نهادها سـپرده شـده اسـت. سـئوال پایانی من مبنای قانونی این 
اکوسیسـتم اسـت. بر اسـاس کدام یک مصوبات کالن کشور این 
اکوسیسـتم در حال اجراسـت و کدام نهاد عملکرد معاونت علمی 

و فناوری را در ایـن زمینه تحت نظـارت دارد؟

اکوسیستمنوآوری
یااکوسیستمنئولیبرالها؟

ماجرایخبرضربوشتم
دانشجویدانشگاهتربیتمدرس

اخیرا در کانال شورای صنفی دانشگاه ها خبری از ضرب و شتم یک دانشجوی دانشگاه تربیت 
مدرس توسط یکی از اساتید داده است، بر اساس نوشته این کانال، این دانشجو به همراه 
دوستش به خاطر پیگیری علت دیر کردن سرویس دانشگاه به دفتر حراست دانشکده ی 
کشاورزی دانشگاه که در جاده ی کرج قرار دارد مراجعه می کند، در این حین، یکی از اساتید 
گروه قارچ شناسی دانشگاه به نام )ا م( در دفتر حراست حضور داشته و پس از ترک دفتر 
توسط دانشجو، مسوول حراست، اطالعاتی شامل دفاع یکی از این دانشجویان و اینکه این 
دانشجو حقوقی مبنی بر سرویس و حتی سوال در مورد ساعت آن را ندارد، در اختیار استاد 
قرار داده بود. این استاد دفتر حراست را به قصد برخورد با این دانشجو ترک می کند ولی 
در این بین دوست دانشجو که همراهش بود را در ایستگاه اتوبوس مورد خشونت و اهانت 
کالمی قرار می دهد، این دانشجو شروع به ثبت فیلم توسط گوشی موبایل می کند که استاد 
با مشاهده ی  عکس العمل، به او واکنش نشان داده و بر اساس ادعاها گردن دانشجو را گرفته 
و به ضرب و شتم می پردازد. البته این استاد در گفتگویی با رسانه های اصالح طلب با تکذیب 
این ادعا مدعی می شود: »اگر بخواهم این موضوع را رسانه ای کنم برای آن دانشجو که 
دخترخانم است؛ خیلی بد می شود. مساله خانوادگی است او مثل دختر من است من هم 
معلم هستم«. البته وزیر علوم درباره  ضرب و شتم  این دانشجو  توسط استادش بر مسئله 
حجاب گفت: موضوع چنین نیست، این اتفاق جلوی درب دانشگاه و به خاطر ورود یک 
دانشجو با همراهش بوده است. انتظامات با آنها در حال بحث بوده است و آن استاد اصال 

نباید به موضوع ورود پیدا می کرد.

معین:تاواننشاطدردانشگاه
اینبودکههجدهتیراتفاقبیفتد

مصطفی معین، وزیر اسـبق علـوم در گفتگویی با یکی از نشـریات دانشـجویی 
دانشـگاه شـریف دربـاره 18 تیر سـال 78، گفتـه اسـت: در یک سـال اول پس 
از دوم خرداد76 دانشـگاه فضـای پرنشـاطی را تجربه می کرد و دانشـجویان در 
قالب 2000 تشـکل مختلـف فرهنگـی و سیاسـی و اجتماعی و غیـره و همین 
تعداد نشـریه فعالیـت می کردنـد و از این نشـاط به جامعـه نیز تزریـق می کرد. 
تاوانش هم این بـود که هجده تیـر اتفاق بیفتـد. در این قضیه هـم بهانه ای پیدا 
کردنـد و برنامه را اجـرا کردنـد و حتی اگر ایـن اتفاق نبـود، بهانـه ای دیگر پیدا 
می کردند. در جامعـه بی سـاختار و بی ثبات در هر شـرایطی که بـه اوج حرکت 
می کنیـم، باید نشـیب آن را نیز طـی کنیم و بـا حرکت های نوسـانی مواجهیم. 
بعد از کوی، دانشـگاه بـا رخوت مواجه شـد. جامعه پـس از عدم تصویـب لوایح 
دوقلـو هم احسـاس سـرخوردگی کـرد. در این شـرایط بر اسـاس یـک تحلیل 
نادرسـت و سـطحی که چه بیاییم و چه نیاییم، آقای هاشـمی رییس جمهوری 
می شـود، ایدهٔ تحریم شـکل گرفت. اما من با آگاهی از این شـرایط آمدم چون 
احسـاس خطر می کردم. مدیریت ناکارآمد به دلیل نداشـتن تحلیل نمی توانند 
پیشـگیری کنند. من تحلیل داشـتم که در این شـرایط یک پوپولیست می آید 
و تمام دسـتاوردهای قبلی را از بین می بـرد. قریب به اتفـاق اصالح طلبان از من 
حمایت کردنـد و من تنها نامزد تشـکیالتی بـودم. وقتی احسـاس خطر کردید 

نمی توانیـد صحنه را خالـی کنید.

بیانیهی۶۸تشکلاصالحطلب
دراعتراضبهحکممهدیحاجتی

جمعی از تشکل های اصالح طلب بیانیه ای را درباره حکم »مهدی حاجتی«، عضو 
شورای شهر شیراز منتشر کرده اند؛ در بخشی از این بیانیه آمده است: »مهدی حاجتی 
فعال سیاسی اصالح طلب، کسی که هرگز درگیر بده  بستان های سیاسی نشد و عملکرد 
وی چیزی جز مبارزه با فساد مالی و دفاع از حقوق شهروندی نبود، روز دوازدهم خرداد 
دستگیر و روانه زندان شد. او به عنوان نمایند ه شهر شیراز بارها و بارها مقابل بی قانونی 
ایستاد و با ارائه دالیل و شواهد متقن به مقابله با موارد پایمال شدن حقوق شهروندی و 
قوانین شهری پرداخت. مخالفت با طرح توسعه شاهچراغ در پی تخریب خانه های بافت 
تاریخی میراث فرهنگی توسط تولیت شاهچراغ، افشای پرونده نابودی باغات قصردشت، 
مقابله با ساخت سد تنگ سرخ که آسیبش برای شهر و مردم محرز است، عدم تغییر 
کاربری منفعت طلبانه و راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری ازجمله مواردی است که 
در این سال ها توسط وی پیگیری شده است. حال ما تشکل های اسالمی وظیفه  ی خود 
می دانیم که به دفاع از مهدی حاجتی بپردازیم و مراتب اعتراض خود را نسبت به این 
حکم غیرقانونی اعالم نماییم. وی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی 
ایران، که معتقدیم نباید حکمی امنیتی و محرمانه، بلکه سیاسی باشد، در زندان به سر 
می برد. بااین وجود چگونه می توان انتقادات در جهت اصالح امور و مطالبات و آرمان های 
معوقه انقالب ازجمله احراز حقوق شهروندی و مبارزه با فساد مالی را جرم امنیتی تلقی 
کرد؟ اگر حاصل چند انتقاد ساده و پیگیری چندین فساد، احکامی اینگونه و سپس 

زندان چند ساله باشد، بنابراین چیزی جز خفقان بر فضای کشور حاکم شده است؟«

سهیالصادقی:اظهاراترییسدانشگاهتهرانعلیهبنده
خالفواقعاست

سهیال صادقی، عضو هیات علمی دانشـگاه تهران اخیرا در یادداشتی پیرامون 
مسـائل مطرح شـده درباره خودش، واکنش نشـان داده اسـت، او با اشاره به 
اظهارات اخیر رئیس این دانشـگاه مبنی بر عدم اعمال محدودیت بر او نوشته 
اسـت: »رئیس دانشـگاه تهران در مصاحبه کوتاه خود در آن خبرگزاری علیه 
اینجانـب خالف واقع هـای متعددی را طرح و نشـر کرده اسـت. خـالف واقع 
اول: نیلـی احمدآبـادی بیان کـرده اسـت، وزارت علوم درخصـوص ادعا های 
مطرح شـده درباره تقلب های علمی، درخواست ارائه مسـتندات کرده است؛ 
درحالی کـه تنهـا خواسـته ای کـه در نامـه وزارت علوم بـه اینجانـب مطرح 
نشـده، همین موضوع اسـت. به نظر می رسـد رییس دانشـگاه تهران با طرح 
این مسـئله خالف واقع، قصد داشـته اذهان عمومـی را از توجه به اشـکاالت 
اساسـی و مهم مطرح شـده از سـوی بنده کـه عمدتا بـه اشـکاالت مدیریتی 
در ایـن دانشـگاه مربـوط می شـود، منحرف کنـد. خـالف واقـع دوم: رییس 
دانشـگاه تهران عنـوان کرد کـه هیچگونـه مشـکل و محدودیتی علیـه بنده 
ایجاد نشـده اسـت؛ درحالیکـه درس مقطع دکتری کـه سـال های متمادی 
است از سـوی بنده ارائه می شـود با تغییری در عنوان، به عضو جدیدالورودی 
واگذار شـده اسـت که حدود یکسـال از انتقـال او به گـروه می گـذرد. به این 
ترتیـب از تدریـس اینجانـب در مقطـع دکتری درنیمسـال آینـده تحصیلی 

ممانعت بـه عمل آمده اسـت«.

نقد دانشجویی

حسین اسدی
روزنامه نگار
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برای یک تعطیالت تابستان دانشجویی
چقدر باید از جیب بدیم؟

بررسی های میدانی »دانشجویان« نشان می دهد یک دانشجو اگر بخواهد در تابستان از کالس های مرسوم فرهنگسراها 
استفاده کند نزدیک به 6 میلیون تومان باید پرداخت کند

 مدیر اجرایی: غام رضا رفیعی

 ترتیب انتشار: دوهفته نامه

 زمینه انتشار: سیاسی و فرهنگی

سانی 
عالقه مندی به علوم ان

سی ارشد
در دوره کارشنا

بر اساس آمار 
منتشر شده 

زمون  در آ
کارشناسی 

ارشد سال 98، 
عالقه مندان به 

تحصیل در گروه 
علوم انسانی 

نسبت به دیگر 
گروه ها بیشتر 

بوده است.

۳۸۵ هزار
و ۶۴۰

داوطلب

۱۷ هزار
و ۸۵۱

داوطلب

۳۳ هزار
و ۶۷۸

داوطلب

۴۵ هزار
و ۹۱۳

داوطلب

۱۳۰ هزار
و ۴۰۶

داوطلب

یک هزار
و ۳۹۵

داوطلب

گروه فنی و مهندسی

گروه دامپزشکی

گروه علوم پایه

گروه هنر

علوم انسانی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کاریکاتور

 فعالیت کارگاه تولید قارچ دکمه ای در کوی شهید سلیمانی شهرستان مسجد سلیمان فعالیت زنبورداری در بخش سوسن شهرستان ایذه

 راه اندازی یک کارگاه خانگی فرش دست باف در حاشیه شهر هریس آذربایجان شرقی احداث پروژه آبرسانی به روستای پیرنیق استان اردبیل

عاقبت فرار نکردن از مدرسه
کاریکاتوریست: پروانه ایزدخواست

ازجانپایاننامههاچهمیخواهید؟
پنجم تیرماه بود که مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت 
علوم با ابالغ بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور از آنان خواست تا از سال تحصیلی آینده نسبت به حذف و ممنوع ساختن چاپ کاغذی 
پایان نامه ها و موارد مشابه اقدام کنند. و »عزم دستگاه آموزش عالی در کاهش هزینه ها، صرفه 
جویی در مصرف کاغذ و دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز و همچنین با توجه به نقش 
آموزش عالی در بهینه سازی رفتارهای صحیح در جامعه« به عنوان مهمترین علت این تصمیم 

از سوی وزارت علوم اعالم شد.
فارغ از اینکه واکنش عمومی دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشور به این تغییر چه خواهد بود اما 
بد نیست پایان نامه های کاغذی و مکتوب را نسبت به مدل های جدیدی که احتماال قرار است به 
صورت دیجیتال یا چیزی شبیه به آن ایجاد شود مقایسه و محاسن و معایب آن را مورد بررسی قرار 
دهیم. برای رسیدن به نقاط مشترک برای بررسی دقیق ویژگی های این پایان نامه ها نیز ابتدا باید 
به سراغ اختالفات ریشه ای موجود در نظریه ی جایگزینی فضای دیجیتال با فضای مکتوب برویم.

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و پدیدآمدن درگاه های ارتباطی وسیع و پرسرعت که یکی از 
نمونه های ملموس آن، رشد و نمو فضای مجازی به واسطه ی پدید آمدن شبکه های اجتماعی 
و تبدیل ان به عنوان یکی از اجزای الینفک ارتباطی در دنیا، ارزش منابع مکتوب و نوشته را تا 
حدود قابل توجهی مورد سوال و تحت تاثیر قرار  داده است. مکتوباتی که به علل مختلفی که 
اکنون مجال پرداخت به آنها نیست، در یک رقابت تنگاتنگ با نمونه های عینی خود در فضای 
دیجیتال قرار گرفتند. فضای وب، فضای مجازی و درگاه های ارتباطی مثل شبکه های اجتماعی 
و مرورگرها نیز در این میان یکی پس از دیگری در نقش کاتالیزگر برای افزایش قدرت و ثبات 
فضای دیجیتال در مقابل مکتوبات ایفای نقش می کنند. حال آنکه حتی در سایه ی حداکثری 
این پیشرفت های تکنولوژی، اطمنیان و اصالت منابع مکتوب از جنبه های مختلفی ه مچنان 

نسبت به موراد مشابه در فضای دیجیتال فوق العاده بیشتر است.
با وجود اینکه بشر در حوزه ی تکنولوژی های رتباطی به ویژه در درگاه های وب و فضای مجازی به 
پیشرفت های قابل توجهی رسیده است اما همچنان فایل های دیجیتال در تمام بسترها از حمالت 
و دست دارزی ها در امان نیستند و هر از گاهی شاهد انتشار اخباری مبنی بر مورد حمله قرار گرفتن 
این منابع در بخش های مختلف در هر گوشه از جهان توسط هکرهای حرفه ای و دزدان دیجیتال 
هستیم. این حمالت اتفاقا در اغلب موارد از پشت حفاظ های امنیتی و فایروال های پیشرفته ی 
جهانی صورت می گیرد و هرچند در اکثر موارد یا در همان ابتدای کار یا بعد از پیشرفت بخشی 
از آن متوقف می شوند اما همین که بستر نابودی اصل منابع موجود در این فضا فراهم می شود 

به خودی خود جای نگرانی دارد.
شاید به این علت و البته علل مضاعف دیگر، در عرصه های مختلف از جمله رسانه نیز شاهد برتری 
و صحنه گردانی اثرگذار و غیرقابل انکار منابع مکتوب نسبت به منابع دیجیتال هستیم. هرچند 
حرف اول به لحاظ زمانی و سرعت با منابع و فضای دیجتال در بستر وب و فضای مجازی است اما 
خمیرمایه ی آن چیزی که سناریوهای اصلی برای تشکیل موج های موجود در این فضا را ایجاد 
می کند، در بستر فضایی مکتوب و صاحب اصالت و اطمینان شکل می گیرد. به ویژه اینکه اصال 
باید پرسید که شیفت یکباره از فضای مکتوب به دیجیتال چگونه امکان پذیر است؟ آیا اگر امروز 
قرار است پایان نامه های مثال دیجیتال جای پایان نامه های مکتوب را بگیرند، در ادامه نیز قرار 
است منابع و کتب درسی مکتوب نیز جای خود را به منابع دیجتال بدهند؟ و آیا این مسئله به 
اندازه ای که قرار است در صرفه جویی منابع طبیعی کمک کند، اثرات مثبتی در دانشگاه و فضای 

آموزشی کشور به همراه خواهد داشت؟
مسئله ی دیگری که در این میان باید پرسید، انگیزه ی دانشجویان برای تدوین یک پایان نامه ی 
مکتوب است. خلق یک اثر که در هر برحه ای می تواند سبب افتخار و دلخوشی یک دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی شود، به همین راحتی از چرخه ی انجام خارج می شود و بر این اساس احتماال 
باید شاهد کاهش غنای تحقیقات و تولیدات محتوایی و علمی دانشجویانی باشیم که پایان نامه 
ارائه می دهند. چرا که قطعا از نگاه یک دانشجو برای یک تحقیق تولیدی علمی، اگر قرار باشد 
مانند سایر تحقیقاتی که تاکنون در پایان هر نیمسال برای گفتن نمره به اساتید ارائه می شد، 
ماحصل این تالش هم در قالب یک فایل دیجتال به آرشیو ایرانداک اضافه شده و صرفا نمره ای 

برای دانشجو به همراه داشته باشد، بالطبع ارزشی برای ماندگاری الزم ندارد.

تعطیالت تابستانی همواره برای دانشجویان 
به صورت های مختلفی قابل ترسیم است. سه 
ماه تعطیالتی که معموال با توجه با جلو و عقب افتادن امتحانات پایان 
ترم و آغاز ترم بعد از اواخر نیمه اول شهریورماه عمال به دو ماه تعطیالت 
خالص برای دانشجویان تبدیل شده را می شود به انواع مختلفی گذراند. 
برخی از دانشجویان در این میان از ترم تابستانی استفاده می کنند. این 
مورد البته شامل حال تعداد کمی از دانشجویان می شود، دانشجویانی 
که در دانشگاه بومی مشغول به تحصیل باشند و دانشگاه شان در تابستان 
نیز واحدی برای ارائه داشته باشد. غالب دانشجویان غیر بومی نیز از 
این فرصت استفاده می کنند تا در شهر و دیار خودشان ایام تابستان 
را کنار خانواده سپری کنند. در میان خیل کثیر دانشجویان نیز با در 
نظر گرفتن وضعیت نابسامان کسب و کار و البته کارهای پاره وقت و 
از سوی دیگر، کارهای پروژه ای یکی دو ماهه شاید اصال تعداد قابل 

توجهی به دست نیاید.
دسته دیگر که به عقیده ی ما بیشتری تعداد دانشجویان را تشکیل می 
دهند، دانشجویانی هستند که از این فرصت برای سرگرمی یا به عبارت 
دیگر، کسب مهارت های نسبی مورد عالقه شان سپری می کنند. هرچند 
دانشجویانی را که در تعطیالت تابستان صرفا به استراحت و خورد و خوراک 
می پردازند نیز نباید از یاد برود اما به نظر نمی رسد که این دسته نیز 

تعداد قابل توجهی باشند.
اما همان دسته اصلی و مورد توجه که قرار است درباره ی آن ها صحبت 
کنیم، مجموعا چه میزان هزینه ای برای ایام تابستان در نظر می گیرند؟ 
به بیانی دیگر، تعطیالت تابستانی، و کالس های آموزشی، تفریحی و 
سرگرمی چه هزینه ای روی دست دانشجویان و خانواده های آنان می 
گذارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا الزم است درباره انواع کالس ها 
و فعالیت های مورد نظر به همراه سلیقه ی غالب در میان متقاضیان 
جوان و دانشجویان برای سپری کردن ایام فراغت تابستان بیشتر بدانیم.

بدون شک بخشی از این کالس ها و فعالیت های تابستانی به عنوان 
سلیقه مشترک در میان دختران و پسران مورد توجه است که میتوان 
به مواردی از قبیل کالس های هنری مثل موسیقی، تئاتر، داستان 

نویسی و.. یا فعالیت های تفریحی - آموزشی مانند تورهای گردشگری 
کویر، گلگشت های درون و برون شهری، کوهنوردی و حتی فعالیت 
های ورزشی از قبیل شنا و بدنسازی، والیبال، هندبال و موارد دیگری 

از این دست اشاره کرد.
بخش دیگری از فعالیت های تابستانی برای دانشجویان را نیز می توان 
در دسته بندی های دخترانه و پسرانه در نظر گرفت. ورزش پر طرفدار 
میان پسران که در قالب کالس های آموزشی و مدسه فوتبال یا به صورت 
تفریحی و جمع های دوستانه ی حرفه ای یا معمولی برگزار می شود. از 
سوی دیگر کالس های تخصصی آشپزی یا سبک های مدرن خیاطی 
و.. برای دختران نیز از رایج ترین فعالیت های تابستانی به شمار می رود.

در این بین اما نباید از کالس های درسی و موسسات آموزش عالی 
خصوصی غافل شد؛ دانشجویانی که از همین دو ماه تعطیالت می رود 
را می شود به شیوه ی دیگری میدیرت کرد؟ با یک حساب سرانگشتی 
می شود فهمید حتی اگر از این هزینه ها به تنهایی برای دانشجوی یا 
تعداد اندکی از آنان به چشم نیاید و کامال طبیعی به نظر برسد، در مجموع 

برای یک شهر، بخش یا حتی روستا، رقم قابل توجهی خواهد شد.

اما حاال نگاهی به مشکالت سال های اخیر دانشگاه ها بیاندازید. دانشگاه 
هایی که برای پر کردن دست اندازهای مالی دست به گریبان دانشجویان 
شدند و حتی از کوچکترین انتفاعات رایگان یک دانشگاه دولتی مانند 
واحد های پیش نیاز، ژتون غذا و خوابگاه و ... نیز چشم پوشی نکردند؛ 
حاال هم که بحث معوقات هیئت های علمی مطرح شده، گزاره های از 
قبیل کاهش خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان مطرح می شود. 
شاید برای دانشگاهی که نتوانسته قله ی یک مجموعه سودده و علم 
صنعتی و کاربردی ساز را فتح کند، پیشنهاد دیگر برای نیل به سمت 
استقالل و خصوصی سازی حقیقی که وابستگی به شیر نفت را کمتر 
کند، پیشنهاداتی شبیه به برنامه ریزی برای مدیریت و سرریز هزینه های 
تابستانی به جیب دانشگاه به جای بخش خصوصی باشد. دانشگاه هایی 
که می توانند خود مجری پایگاه های تابستانی در شهر و روستای شان 
باشند تا دانشجویانی که برای تعطیالت تابستانی نیاز به فراغت، تفریح، 
سرگرمی و حتی بازسازی ضعف های آموزشی و کنکوری دارند، محیط 
آشناتر وحتی در مواردی ارزان تر به همراه ویژگی هایی بهتر و جذاب تر 

از کالس های خصوص بیرون را انتخاب کنند.

پایان نامه

یاسین قاسمی
دانشجوی دانشگاه مازندران

سجاد باقری
روزنامه نگار

آخرین 
فعالیت های 

قرارگاه جهادی 
خدمت رسانی 

ستاد اجراییی 
فرمان حضرت 

امام)ره(

هزینه بای دو ماه تابستانهزینه ماهانهقیمت پایه برای هر نفرنوع فعالیتردیف

120 هزار تومان60 هزار تومانهرسانس 15 هزارتومانفوتسال1

80هزار تومان40 هزار تومانهر سانس 10 هزار تومانفوتبال چمن مصنوعی2

300 هزار تومان150 هزار تومان---بدنسازی3

هر دوره 1 میلیون تومان-------آموزش شنا4

360 هزار تومان180 هزار تومان15 هزار تومان برای هر سانسشنا تفریحی5

هر دوره 500 هزار تومان------آموزش موسیقی6

هر دوره 1 میلیون تومان------آموزش آشپزی7

هر دوره 2 میلیون تومان------آموزش شیرینی پزی تخصصی8

هر دوره 1 میلیون تومان------آموزش خیاطی9


