
با وجود گذشت چهار و نیم سال از عمر کابینه 
مدعی اعتدال و یکســال و نیــم از اجرای برجام 
که حدود دو ســال اقتصاد کشــور معطل آن بود، 
همچنان شــاهد عدم تغییرات مناسبی در زمینه 

تجارت خارجی هستیم. 
بنا به گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه 
ایران در تجــارت فرامرزی )ارزیابی میزان زمان و 
هزینه مصرف شده برای صادرات و واردات( از بین 
190 کشــور فعال در امر تجارت در سال گذشته 
میالدی 170 شــده که نشانگر سقوط 22 پله ای 

ایران نسبت به سال 2014 میالدی است. 
به عبارت دیگر دولتی که ادعای بهبود وضعیت 
تجارت با خارج را در صورت اجرای برجام داشت، 
باید پاســخ دهد که چرا رویکرد تعاملی این دولت 
طی یکســال و نیم اخیر تنها باعث ســقوط رتبه 
تجارت فرامرزی ایران شــده و رتبه ایران طی سه 
سال گذشته در تجارت فرامرزی، با بیش از 20 پله 
سقوط، به جمع بیست کشوری که بدترین وضعیت 

تجارت فرامرزی را دارند پیوسته است؟!
هرچند رئیس سازمان توسعه و تجارت از بهبود 
17 پله ای ایران در یکسال اخیر خبر داده  اما هنوز 
آمار دقیقی در این زمینه از سوی بانک جهانی در 

رسانه ها مشاهده نشده است. 
با این وجود؛ حجم تجارت خارجی سالیانه در 
دولت یازدهم بطور میانگین، نسبت به سال پایانی 
دولــت قبل و در اوج تحریم ها، ســه میلیارد دالر 
کاهش پیدا کرده که بیانگر بدتر شــدن وضعیت 
تجــارت خارجی در دولت تدبیــر و امید علیرغم 

وعده های بهبود این حوزه بوده است.
چندی پیش نیــز رئیس اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه براساس آمارها سهم کشور ما از تجارت 
جهانی کاال در سال 2015 فقط 0/35 درصد بوده 
اســت، گفته بــود: »اگر نفــت را از آن کم کنیم، 
وضعیت تأســف بارتر شده و سهم ما به رقم 0/24 

درصد کاهش می یابد.«!!
به عبارت دیگر، در حالی که کشــور ما حدود 
یک درصد از جمعیت جهان و یک درصد از تولید 
ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد، اما در زمینه 
تجارت خارجی طبق گفته رئیس  اتاق بازرگانی، تنها 
0/24 درصد از تجارت جهانی را تشکیل داده است! 
افزون بر این، متاســفانه در ســال جاری تراز 
تجاری کشور طبق آمار گمرک منفی بوده است، 
موضوعی که پیشتر حتی شخص رئیس جمهور آن 
را دســتاورد دولت تدبیر و امید می نامید، به نوعی 
از بین رفته و تراز تجاری کشور مجددا منفی شده 
است. )این در حالی است که اگر میعانات گازی را 
هم از آن کم کنیم، رقم مذکور منفی تر می شود.(!

بــا تمام این اوصــاف؛ چنانچه آمارها نشــان 
می دهد، در نیم ســال اول سال جاری هم، 23/5 
میلیارد دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه 
با مدت مشــابه سال قبل 15 درصد افزایش نشان 
می دهد، این در حالی است که صادرات غیر نفتی 

به 20/5 میلیارد دالر رســیده که که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل به میزان 3/2 درصد کاهش 

داشته است. 
به عبارت دیگر طبق آمارهای رسمی موجود، 
واردات کشور با افزایش و صادرات غیر نفتی کشور 
نســبت مدت مشابه سال گذشــته کاهش یافته 
است. موضوعی که در شــرایط محدودیت منابع 
ارزی، نه تنها جای نگرانی دارد، بلکه نشان می دهد 
دستاوردی که دولت بر روی آن حساب ویژه ای باز 

کرده بود، از دست رفته است. 
از ســوی دیگر اما تمام مشــکالت این عرصه 
مربــوط به حجم واردات نیســت، چه اینکه طبق 
آمار گمرک در چهار ماهه نخست امسال، بسیاری 
از کاالهای وارداتی به کشور، اجناس مصرفی بوده 
اســت. موضوعی که در تضاد با اقتصاد مقاومتی و 
حمایت تولید داخلی می باشد. شاید اگر این واردات 
مربوط به کاالهای سرمایه و یا انتقال فناوری بود، 
به نوعی قابل توجیه به نظر می رســید اما در حال 
حاضر دولــت به جای ایجاد مزیت نســبی برای 
کاالهای داخلی و توانمندی آنها، گویی با واردات 

این کاالها، کار خود را راحت کرده است. 
به عنوان مثــال، واردات برنج و ذرت دامی به 
کشور از لحاظ ارزش دالری 27 و44 درصد افزایش 
طی چهار ماه نخست امسال نسبت مدت مشابه سال 
قبل افزایش پیدا کرده و متاسفانه ورود خودروهایی 
با حجم موتور 1500 تا دو هزار سی سی با افزایش 

129 درصدی مواجه شده است! 
هنوز زمان زیادی از اتمام دولت دهم نگذشته 
اســت، زمانــی در دولــت مهرورز مســئله ورود 
چوب بستنی به عناوین سخنان برخی از مسئولین 
تبدیل شــده بود و جالب اینکــه که هم آکنون و 
در دولت اعتدال هم به شــکل های مختلفی ادامه 
پیدا کرده است. هرچند برخی اجناسی که صرف 
اقتصادی برای کشــور نداشــته باشد، تولید آن را 
نمی توان توجیه کرد اما اتفاقی که در دولت کنونی 
افتاده ورود برخی کاالهایی است که مشابه داخلی 

آن در بازار به وفور یافت می شود. 
افزایش نزدیک به سه هزار درصدی ورود سنگ 
پا به کشور را چگونه می توان طی چهار ماه نخست 
ســال جاری توجیه کرد؟ آن هم از چین؛ کشوری 
که مسئوالن دولتی بارها به واردات از آن طی دولت 
گذشته انتقاد می کردند، یا خروج 237 هزار دالر 
ارز کشور برای وارد انواع حشره کش چه علت قابل 

پذیرشی می تواند داشته باشد؟!
متاسفانه در همین دولت، نه تنها وضعیت ورود 
کاالهای غیرضروری تغییــر چندانی نکرده، بلکه 
واردات تحقیرآمیز مذکور هم با ســرعت افزایش 
یافته؛ با ذکر این نکته که چون جهت گیری دولت 
با جناح خاصی همسو است، این ضعف ها برجسته 

و یا حتی در مواردی، دیده هم نمی شود. 
*امیرحسین شکرآبی
کارشناس اقتصادی و فعال دانشجویی
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کاوش در قضیه
* کاوش اول: شمار وسیعی 
از تحلیلگــران اجتماعی، پس از 
هزیمت جنبش های دانشــجویی 
19۶۸، بــاور داشــته اند که عصر 
»جنبش های دانشجویی« و اساساً 
عصــر »جنبش هــای اجتماعی« 
سپری شده اســت؛ دلیل آن هم 
برمی گشــت بــه رســوخ و نفوذ 
مدرنیــت، در لباس بــازار آزاد و 
دموکراســی توده وار و جهان بینی 
تکنیکــی و عمل گرا، کــه نهایتاً 
بــه اضمحــالل روایت های کالن 
الزم بــرای درگیــر شــدن افراد 
در جنبش هــای اجتماعی منجر 
می شــود. دغدغه خاطر مردم به 
ســود و رفاه و پول و حســاب و 
کتــاب، رفته رفته ذهــن آنها را 
در فهــم مفاهیم کالنــی مانند 
عدالــت و انســانیت و حقانیت و 
ازخودگذشــتگی و... کند و ناتوان 
می کنــد، و بــدون ادراک ایــن 
دســت مفاهیم، ســخن گفتن از 
جنبش های اجتماعی علی االصول 

عبث خواهد بود.
* کاوش دوم: دقیقاً به دلیل 
عمومیــت این برداشــت بود که 
وقــوع انقالب اســالمی ایران در 
سال 1979، یعنی یازده سال پس 
از هزیمت جنبش های دانشجویی 
و کارگری 19۶۸ در ســه کشور 
فرانســه و آمریکا و آلمان، توجه 
تحلیلگــران بدبینی کــه به آنها 
اشاره شد را به خود جلب کرد که 
در رأس آن ها، میشل فوکو، استاد 
عالی رتبه  »کلــژ دو فرانس/اکول 
نرمال ســوپریور« و پرارجاع ترین 
دانشمند علوم انسانی بود. او انقالب 
اســالمی را »روح دنیای بی روح« 
شمرد. انقالب اســالمی ایران در 
سال 1979، محصول یک جنبش 
اجتماعی گسترده و پرفروغ بود که 
البته بدنه  دانشجویی نیرومندی هم 
داشت. تنها یک دلیل نیرومندی 
بدنه  دانشجویی همین است  این 
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که امروز نه فقط یک نهاد نظامی 
مهم و تاریخ ســاز، بلکه یک نهاد 
سیاسی قابل اعتنا در سطح جهان 
به حســاب می آید، بخشی از آن، 
محصول شاخه  دانشجویی انقالب 

اسالمی بوده است.
* کاوش سوم: اما اگر امروز 
میشــل فوکو، سر از گور بردارد، و 
به صحنه  دانشــگاه های ما بنگرد، 
چه می گوید؟ الاقل خواهد گفت 
که متن جنبش، جابجا شده است 
و هر جا هســت، دیگر دانشــگاه 
نیســت. اگر همچنان از سیاست 
ایران، بویی استشــمام می شــود 
که بــا بوی مندرس بــازار آزاد و 
دموکراســی توده وار و جهان بینی 
تکنیکــی و عمل گــرای حاکم بر 
جهان فرق دارد، باید منشــأ این 
رایحه را در جای دیگری جســت. 
علت این قضاوت هم روشن است: 
این که روح دانشجویی که فارغ از 
بستگی به پایه های سه گانه دنیای 
مدرن، طوری که بتواند به دنبال 
»جهان آرمانی« یا همان »جهان 
انقالبی« باشد، کم و بیش رویاروی 
روح عافیت جویانه  سه رکن دنیوی 

پیش گفته تسلیم شده است.
اگــر  چهــارم:  کاوش   *

وزارت علوم به عنوان وزارتخانه دانشگاهیان در دولت یازدهم 
برای انتخاب وزیر با مشــکل روبه رو بود و مدت ها بی ثباتی را 
پشت سرگذاشت. حاال در دولت دوازدهم نیز وزارت علوم هنوز 

وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود.
داســتان هزار و یک شب وزارت علوم در دولت اول حسن 
روحانی به این شکل بود که پس از عدم رای اعتماد مجلس به 
میلی منفرد، سرپرستی توفیقی، استیضاح فرجی دانا و سرپرستی 
نجفی، محمود نیلی احمدآبادی و دانش آشتیانی برای اخذ رای 
اعتماد از نمایندگان به مجلس رفتند و موفق به اخذ رأی اعتماد 
از نمایندگان ملت نشدند تا اینکه پس از گذشت بیش از یک 

سال از دولت یازدهم محمد فرهادی وزیر علوم شد.
حاال در دولت دوازدهم نیز گویا همان سریال پیچیده وزارت 
علوم تکرار شــده است، حدود دو ماه از آغاز دولت می گذرد و 
در حالی که روزهای آغازین سال تحصیلی را هم می گذرانیم و 
نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس در 
رابطه با تاخیر در معرفی وزیر تذکر داده اند وزارت علوم همچنان 

وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود.
قبل از معرفی کابینه دوازدهم، حدس و گمان ها و شایعاتی 
در رابطه با وزرا از جمله وزیر علوم به گوش می رسید و هر روز 

یک نام به عنوان وزیر پیشنهادی در رسانه ها مطرح بود.
نام خود فرهادی هم مطرح بود، کار به روســای دانشــگاه 
هم کشیده بود و نام برخی روسای دانشگاه هم شنیده می شد، 
حتــی کمپین هایی برای حمایــت از برخی گزینه های مطرح 
 شده تشکیل شد و همه در انتظار نام وزیر پیشنهادی از سوی 

رئیس جمهور بودند.
خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر شاید جدی ترین 
گزینه بود که خودش هم این مسئله را تائید کرد ولی دقیقا در 
همان روز که تائید این مسئله را از خاکی صدیق شنیدیم لیست 
کابینه دوازدهم اعالم شــد ولی خبری از نام وزیر پیشنهادی 

علوم نبود.
گویــا رئیس جمهور بــرای انتخاب وزیر علــوم به تصمیم 
نهایی نرســیده بود و نیاز به مهلت بیشتری برای فکر کردن و 
تصمیم گیری داشت، این مسئله شاید اهمیت زیاد وزارت علوم 
برای دولت را نشان دهد از طرفی هم شاید نشان از کم اهمیت 
بودن وزارت علوم داشته باشد اما یک مسئله دیگر هم در این 
میان مطرح است و آن هم اینکه می گویند وزارت علوم سهمیه 
جناح خاصی است و وزیر باید از سوی آن جناح معرفی شود.

به هر حال سیدضیا هاشمی که معاون فرهنگی و اجتماعی 

وزیر علوم بود به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شد ولی 
با توجه به اینکه رئیس جمهور باید ســریع تر وزیر پیشنهادی 
علوم را به مجلس معرفی کند، همچنان شــایعاتی درباره وزیر 

آینده مطرح بود.
برخی می گفتند سیدضیا هاشمی به عنوان وزیر علوم معرفی 
می شود، برخی نام الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در 
دولت یازدهم را به عنوان وزیر علوم کابینه دوازدهم مطرح کردند 
و در هر صورت باز هم اسامی متعددی به عنوان وزیر پیشنهادی 
مطرح می شــود و برخی رؤسای دانشگاه هم در سودای وزارت 

هستند و کمپین های حمایتی از آنان هم تشکیل شده است.
برخی گمانه زنی ها حکایت از آن داشت که رئیس جمهور پس 
از بازگشت از سفر نیویورک وزیر پیشنهادی را معرفی می کند 
اما تاکنون هنوز این اتفاق نیفتاده است و وزارت علوم همچنان 

راه را با سرپرست ادامه می دهد.
رصد آموزش عالی در دولت های یازدهم و دوازدهم نشــان 
می دهد که یکی از اصلی ترین دالیل وجود معضالت عدیده در 
حوزه دانشگاهی، نبود مدیری توانمند با رویکردی غیرسیاسی 

در راس وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری است.
در این بین اما بی توجهی به آینده میلیون ها دانشجو نه تنها 

می تواند اثرات سوء و مخربی را در پی داشته باشد، بلکه موجبات 
تاخیر و بالتکلیفی در سیاستگذاری ها در عرصه آموزش عالی 

کشور را نیز فراهم خواهد آورد.
چنانچــه این ســردرگمی رویه در دولــت مدعیان تدبیر 
مسبوق بالســابقه بوده، فجایعی همچون »افت شدید پیشرفت 
علمی«، »جنجال ســازی دروغین بر ســر 3 هزار بورســیه و 
دانشجوی نخبه«، »عدم تخصیص بودجه های مصوب تحقیقاتی 
و پژوهشی دانشگاه ها«، »اخراج بسیاری از اساتید جوان و متعهد 
به بهانه های واهی«، »رکود فرهنگی در دانشگاه ها و بی توجهی 
محض نسبت به برپایی کرسی های آزاد اندیشی«، حاصل این 
بی تدبیری هاســت که مع االســف تنها متضررین این اتفاقات، 

دانشجویان و اصحاب دانشگاه هستند!
اما در این میان دانشجویان و مجموعه آموزش عالی مانده اند 
و یک وزارتخانه بی وزیر که گویا عزمی هم برای تعیین تکلیف 

آن نیست!
 در عیــن حــال امید آن مــی رود که بــا معرفی هرچه 
سریع تر وزیر مربوطه به مجلس شورای اسالمی، دانشجویان و 
دانشگاهیان بیش از این معطل بی تدبیری های مدعیان تدبیر 

نشوند!

صفدر حســینی که به دلیل دریافت حقوق 
نجومی از ریاست هیئت مدیره صندوق توسعه 
ملــی برکنار شــد، در اقدامی عجیب مشــاور 
اقتصادی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران شد.

حقــوق نجومی، فیش نجومــی، حق اوقات 
فراغت فرزندان!، کمک هزینه خرید لباس، کمک 
هزینه خرید کتاب، کمک هزینه ورزش! و ... را 
هرکس که بشنود بدون شک نام اولین نفری که 
به ذهنش می رسد »سید صفدر حسینی« است. 
به دلیل دریافت ماهی 57 میلیون تومان حقوق از 
صندوق توسعه ملی از او با عنوان پدر حقوق های 

نجومی ایران یاد می شود. 
نام صفدر حســینی با انتشار فیش حقوقی 
نجومــی وی کــه بــا حکــم رئیس جمهــور، 
رئیس صندوق توسعه ملی شده بود پس از مدتها 
دوباره بر سر زبان ها افتاد. بالفاصله واکنش های 
اجتماعی در سطوح مختلف به این دریافتی آقای 
مدیر شروع شد. در فاصله بسیار کمی از انتشار 

فیش حقوقی موضوع اول جامعه بود.
وی که سابقه وزارت در دولت اصالحات را در 
کارنامه دارد، علی رغم اینکه این حقوق ها را حق 
خود می دانست تحت فشار افکار عمومی مجبور 
به استعفا از سمت خود شد، اما دولت هرگز حاضر 
به شکایت از این مدیر و دیگر نجومی بگیران نشد 
و دولت اعتدال تنها به صدور چند ابالغیه بسنده 
کرد. اندکی از استعفای صفدرحسینی نگذشته 
بود که نام وی دوباره در کنار دولتی ها در صندوق 
ملی محیط زیست دیده شد. اینبار او به عنوان 
رئیس هیئــت مدیره انتخاب شــده بود. صفدر 
حســینی که صندوق توسعه ملی را به صندوق 
توسعه شخصی تبدیل کرده بود، در کمال تعجب 
بازهم از دولت مدعی مبارزه با فساد حکم ریاست 
گرفته بود. اصرار دولت بر سپردن امور به کسی 

که بخاطر دریافت حقوق نجومی باید با او بعنوان 
مجرم برخورد شود خودش مسئله ای است. در 
کنار دولت دیگر نهادها مانند دیوان محاسبات 
هم از این آزمون سرشکســته بیرون آمدند و در 
نهایت حکم تبرئه نجومی بگیران را صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، گویی برای 
دولتی ها انگار آب ها از آســیاب افتاده اســت و 
اکنون دیگر بدون نگرانی از افکار و خواست های 
مردم در مبارزه با فساد صفدرحسینی را در جایی 
دیگر منصوب کردند. صفدر جدیدا طی حکمی 
به عنوان »مشــاور اقتصادی پردیس کشاورزی 
دانشگاه تهران« منصوب شده است. در بخشی 
از حکم وی آمده: »انتظار می رود با اســتفاده از 
پتانسیل های موجود، در جلب مشارکت بخش 
خصوصــی و تنوع بخشــی به منابــع درآمدی 
پردیس در چارچــوب قوانین، مقررات و حفظ 
جایگاه دانشــگاه تهران...گامهای موثر و پایدار 

برداشته شود.«
الزم به یادآوری اســت که پیشتر سخنگوی 
دولت از ســید صفدر حســینی به عنوان یکی 
از ذخیره هــای نظام یاد کــرده بود و با تمجید 
از او گفت: گذشــته از ارادت شــخصی بنده به 
دکترحسینی، ســایر اعضاء هیئت عامل سابق 
صندوق توســعه ملــی نیز از بــزرگان اقتصاد 
کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود 

»امانتداران بزرگی« برای کشور بودند!
حال باید پرسید آیا مسئوالن محترم یادشان 
رفته آخرین باری که قرار بود صفدرحسینی برای 
جذب سرمایه و رونق اقتصادی گام های موثر و 
پایدار بردارد، صندوق توســعه ملی را تبدیل به 
صندوق توســعه صفدر و دوســتان کرده بود؟ 
سرنوشــت منابع اقتصادی دانشگاه تهران چه 

خواهد شد؟

سرپرست ســازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه آزاد 
اسالمی، با اعالم خبر چاپ دوم کتاب فاخر منظومه فکری آیت اهلل العظمی 
خامنه ای از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، اظهار داشت: این اثر 
بی نظیر که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر شده، نشان 
می دهد بیانات معظم له در ادامه سیره سیاسی و اجتماعی بنیانگذار کبیر 
انقالب اســالمی حضرت امام خمینی)ره( و علمای عظام شیعه از یک 

منطق واحد و پیکره بندی منسجم برخوردار است.
وی بــا بیان اینکه این اثر ارزشــمند به همت دانشــمند فرزانه 
حجت االســالم والمســلمین عبدالحســین خســروپناه و جمعی از 
پژوهشگران که در بین آنها پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی نیز حضور داشته اند به زیور طبع آراسته شده، افزود: این 
کتاب در دو جلد و چهار بخش مشتمل بر نظام های بینشی، نظام های 
منشــی و رفتاری، نظام های اجتماعی اسالم و اهداف اجتماعی اسالم 

تدوین شده است.

*تنی چند از دانشــجویان دانشگاه صنعتی شریف با ارسال متنی 
کوتاه و گالیه آمیز نســبت به هزینه کرد مسئوالن در قبال سردر تازه 

افتتاح شده دانشگاه متبوعشان اعتراض کردند:
»اگر 3 میلیارد داشتیم چه می کردیم؟!

* کل حمایت از تیم های کارآفرینی از پانصد میلیون تومان فراتر 
نرفته، اگر 3 میلیارد تومان بودجه در اختیار پژوهشی بود می توانست 
10 برابر فعالیت ده ســاله گذشته خود تیم ایجاد کند. یعنی چیزی 
حدود 100 تیم، تیم هایی که هر کدام چندین نفر را به استخدام خود 

درآورده اند یعنی چیزی حدود 1000 نفر!
* بودجه فرهنگی در ســال کمتر از 500 میلیون تومان اســت. 
یعنی با 3 میلیارد می شــد 20 ســال ورودی ها را اردوی مشهد برد، 
100 اردوی بزرگ برگزار کرد و یا فعالیت های فرهنگی را در ســطح 

عظیمی گسترش داد!
 * هزینه ســاخت هر متر خوابگاه 2 میلیون تومان اســت و با 3 
میلیارد سردر می شد هزار و پانصد متر خوابگاه ساخت. یعنی مشکل 

خوابگاه به طور کامل حل می شد!
 * آموزش می توانست نیمی از ساختمان ابن سینا را با 3 میلیارد 
دوباره بســازد، این یعنی 50 درصد افزایش کالس های درس، راستی 

ساختمان جدید آموزش به مهر امسال نرسید!«

احوال ناخوش اقتصاد!
یادداشت دانشجویی سردرگمی آموزش عالی، چه زمانی پایان می یابد؟!

 در وزارتخانه 
دانشگاهیان!

عالی  آمــوزش  رصد   *
در دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم نشان می دهد که 
یکی از اصلی ترین دالیل 
وجود معضــات عدیده 
دانشــگاهی،  حوزه  در 
نبود مدیــری توانمند با 
غیرسیاســی  رویکردی 
در راس وزارتخانه علوم، 
تحقیقات و فناوری است.

قحط  الرجـــــال

»امانت دار بزرگ« در دانشگاه تهران!

کوتاه از آموزش عالی

انتشار کتاب »منظومه فکری 
آیت اهلل العظمی خامنه ای«

چهارراه کالج

»3 میلیارد تومان« ناقابل
برای یک »سردر«!

»دانشــجوی انقالبی مسلمان، دانشــگاه را فتح کرد؛ یعنی دانشجوهای مسلمان، هم در مباحثات 
توانســتند دانشگاه را فتح کنند، هم در مبارزات جنگی؛ یعنی در همین اتفاقاتی که افتاد، دانشجوها 
توانستند دانشگاه را فتح کنند. منتها بعد، در بین خود مجموعه  دانشجویان مسلمان، یک اختالالتی 
به وجود آمد. دانشجویان مسلمان، دانشگاه را فتح کردند، النه  جاسوسی را فتح کردند، اّما خودشان از 
درون مغلوب شدند! این به نظر من نکته  قابل توجهی است. چرا؟ برای خاطر اینکه دچار ضعف تحلیل 
و ضعف محتوا بودند؛ هیجانات بود، خیلی هم تند - بعضی از بچه های دانشجو در آن  روز، ماها را که 
آن وقت تازه از زیر زندان و تبعید و این قبیل  چیزها بیرون آمده بودیم، انقالبی نمی دانستند؛ یعنی در 
مقام قضاوت، ماها را تخطئه می کردند؛ همین هایی که اآلن هم هستند؛ حاال بعضی هایشان هنوز هم 
هستند؛ یعنی واقعاً اُرتُدکس بودند، یک انقالبی اُرتُدکِس سفت و سخت، خیلی قرص و محکم - منتها 

آن ذهنیت، از محتوای الزم خالی بود، لذا، در یک نقطه  حّساسی ضربه خورد.« 
)مقام معظم رهبری - 17 خرداد 1396(

جنبش دانشجویی 
کجای تاریخ ایستاده است؟

دیدگاه اساتید

این چنین شد، اگر روح دانشجویی 
در مقابل دنیاطلبی تسلیم گردید، 
آن گاه عارضه  بعدی پدید می آید. 
قضاوت های  در  دانشــجو  این که 
اجتماعی خود، اســیر حلقه های 
نخبگان سیاســی یــا ابتذال های 
فرهنــگ عوام می شــود. در واقع 
»جنبش دانشــجویی«، فاقد یک 
طــرح بنیادیــن بــرای »اصالح 
اجتماعی« خواهد شــد و به طور 
موردی نســبت به امــور واکنش 
نشــان می دهد. این یک خسران 
است که فعاالن دانشجویی، اسیر 
موضوعات موردی مانند »کنسرت« 
شوند که اساساً یک دغدغه  سیاسی 
و غیرفرهنگی اســت، و در مورد 
موضوعات مهمــی مانند »عروج 
نسل سوم شهیدان وطن یا همان 
مدافعان حــرم«، »کودکان کار«، 
»امواج اعتیاد که آشکارا از خارج 
از مرزها خط می گیرند«، »ارتباط 
با آمریــکا یعنی همان قاتالن 2۸ 
مرداد و هواپیمای ایرباس و ویتنام« 
و... هیچ نظر مبتنی بر طرح اصولی 
بهبود جامعه نداشــته باشند. آیا 
واقعاً برخی فعاالن دانشجویی که 
در مقابل این موضوعات ســکوت 
می کننــد، قادر به فهــم و درک 
مصائــب نهفته در ایــن نمودها 
نیســتند؟ یا به واسطه  فقدان یک 
طرح »اصولی و جامع« برای بهبود 
اجتماعی، توان معرفتی برای انتقاد 
و عبور کردن از دگم های نخبگی و 

جناحی یا سیاسی را ندارند؟
ماندن«  »انقالبــی  از  منظور 
جنبش دانشــجویی دقیقا همین 
اســت؛ این که نگاه غیرانتقادی و 
انفعالــی به این رویدادها که اصل 
اعتبار و حیثیت دانشگاه و اجتماع 
را هدف قرار می دهند را از خود دور 
کننــد، و فارغ از خط و خط بازی، 
مهیای انتقــاد و ارزیابی منصفانه 
به هدف بن بست گشایی از مسائل 
جامعه باشند؛ و این میسر نمی شود 
مگر این که آنها یک طرح »اصولی 
و جامع« برای شناخت و تفسیر و 
حل مسائل اجتماعی داشته باشند.

* کاوش پنجــم: این نکته 
که رایحــه  »روح دنیای بی روح« 
بودن، قدری از متن دانشــگاه ما 
جابجا شده است و از نقاط دیگری 
به مشــام می رســد، نکته  مهمی 
اســت. یک نمونه  این جابجایی، 
پدیده  »اردوهای جهادی« اســت 
کــه هر چند ایــن اردوها، اغلب، 
مرکب از طالب و دانشــجویان و 
دانش آمــوزان اســت، ولی پایگاه 
اصلی خــود را در جایی خارج از 
دانشگاه می یابد و عمده  تشکل ها 
و نهادهای شناخته شده  دانشجویی 
و دانشگاهی چندان نقشی در آنها 

ندارند.
تاریخ انقالب اســالمی نشان 
می دهــد که یک اجتمــاع پویا و 
انقالبی، با هیچ گروه نخبه ای عقد 
اخوت نبسته است و تنها خود را 

متعهد به »آرمان«ها می داند، و اگر 
نخبگان به هر دلیل از پایبندی به 
آرمان ها شانه خالی کنند، اجتماع 
متعهد و انقالبی، آمادگی دارد که 
از این دســت نخبگان و نهادهای 
نخبگانی عبور کند. این  که نخبگان 
دانشگاهی کشــور، امروز به جای 
انجام تکلیف تاریخی خود در ایجاد 
طرح های »اصولی و جامع« برای 
حل مســائل مردم، درگیر مسائل 
بی ارتباط به مسائل مردم شوند که 
یا به دگم های روشنفکری فراملی 
مربوط می شود، یا به دغدغه های 
جناحــی یا سیاســی ســرویس 
می دهند، و یا فقط اقتضائات شغلی 
آکادمیــک را محقق می ســازند، 
موجــب بی اعتمــادی جامعه به 
آکادمی می گردد. در شرایطی که 
شــماری از اقطاب این جامعه، به 
جای تعهد بــه آرمان ها، تخصص 
خود را برای دریافت های نجومی 
به رخ می کشــند؛ در شرایطی که 
برخی نخبگان ورزشــی به جای 
مــرام پهلوانــی و گل ریزانی، در 
گرماگرم تحریم زدگی مردم، رکورد 
جهانی خرید »پورشه« را به ثبت 
می رسانند و پیش چشم فقرا دور 
دور می کنند؛ در شرایطی که برخی 
هنرمندان، جامه  زهد را می درند 
و برای »پــول« و »پول داران« و 
موضع  »قدرتمندان«  و  »قدرت« 
می گیرند؛ در این شرایط، سکوت 
فعاالن دانشجویی در نقد توأمان 

»سیاســت« و »اجتماع« به چه 
متوجه  دانشــجو،  اگر  معناست؟ 
شأن شگرف »دانش جویی« خود 
باشــد، باید بداند کــه این منافع 
و شــهوات و اغراض هســتند که 
بایــد تابع او باشــند، نــه او تابع 
آن هــا. اگــر در مــورد »انقالبی 
ماندن« چیزی بــه نام »جنبش 
دانشجویی« سخن بگوییم، شرط 
الزم آن، مســتقل ماندن جنبش 
نیروهای سیاسی  از  دانشــجویی 
خارج از دانشــگاه و تولید آزادانه 
راه حل های آرمانی، برای مســائل 
اجتماعی، بدون مالحظه منافع و 

شهوات و اغراض است.
نتیجه گیری و برآیند

»فعاالن  امــروز  *الحاصل: 
دانشجویی« برای »انقالبی ماندن«، 
باید در سه جبهه »جهاد« کنند؛ 
هم باید تمایــل اصحاب منافع و 
اغــراض را برای سوءاســتفاده از 
جنبش دانشجویی مهار نمایند، و 
هم باید با دیو بزرگ تری مشغول 
»جهاد کبیر« شــوند و تســلیم 
مظاهر رفاه و عافیت طلبی نگردند، 
و نهایتاً، باید دست بر زانو بگذارند 
و طراحی های نو به نوشونده برای 
حس مسائل اجتماعی با اتکاء به 
یک طــرح جامع از تکامل جامعه 

مطرح نمایند.
* دکتر حامد حاجی حیدری

استادیار و عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

»فعــاالن  امــروز 

برای  دانشــجویی« 

ماندن«،  »انقابــی 

جبهه  در ســه  باید 

»جهــاد« کنند؛ هم 

بایــد تمایل اصحاب 

منافع و اغراض را برای 

سوءاستفاده از جنبش 

مهار  نشــجویی  دا

با  باید  هم  و  نمایند، 

دیو بزرگ تری مشغول 

شوند  کبیر«  »جهاد 

مظاهر  تسلیم  هم  و 

عافیت طلبی  و  رفاه 

نگردند.


