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بخش نخست

عنصر دانشجو یکی از مهمترین اقشاری است که
همواره مورد توجه انقالب اسالمی بوده و رهبر انقالب نیز
از دوران ریاست جمهوری توجه ویژهای به این ظرفیت
مهم برای پیشرفت کشور داشتهاند .نگاه انقالب اسالمی
به دانشگاه را میتوان از این فرمایش معروف حضرت
امام(ره) کشف کرد؛ «دانشگاه مبدأ همه تحوالت است.
از دانشگاه ،چه دانشگاه علوم قدیمه چه دانشگاه علوم
جدیده ،سعادت یک ملت و در مقابل سعادت ،شقاوت
یک ملت سرچشمه میگیرد».
پس از دو ســال وقفه به دلیل شــرایط نامساعد کرونایی
کشور ،امسال دیدار دانشــجویی رهبر انقالب در ماه مبارک
رمضان برگزار و شور و حال مطالبات دانشجویی یک بار دیگر
در فضای حسینیه امام خمینی(ره) طنینانداز شد.
مطالباتی که به فرموده حضرت آقا؛ مجموع آن ،حرفهای
دلی اســت و انسان دوست دارد بشنود این حرفها را ،منتها
خیلی از این سؤاالت پاسخهای قانعکننده دارد.
ضرورت گفتوگوی مسئوالن با جریان دانشجویی

رهبر انقالب در دیدار دانشجویی امسال ،ریشه بسیاری
از نقدهای دانشــجویی را در عدم ارتباط مستقیم و مداوم
آنها با مسئوالن کشور میدانند و میفرمایند« :در خیلی از
اشکالها و انتقادها  -نمیگویم هم ه  -مشکل ما این است
که شماها با مسئولین مربوطه گفتوشنود ندارید؛ این باید
حل بشــود ...این را یک جوری باید درست کرد .من خب
ســفارش کردم به مسئولین؛ هم وزرا باید بیایند با شماها
صحبت کنند ،هم مســئولین دستگاههای مختلف  -حاال
مث ً
ال اسم ستاد کل آورده شد ،اسم سپاه آورده شد  -خب
بیایند حرف بزنند ،بیایند بگویند .خیلی از این حرفها قابل
توضیح است .بله ،یک جاهایی هم ممکن است قابل توضیح
نباشد ،خب طرف مقابل میفهمد که باید برود یک کاری
بکند ،اقدامی بکند».
علیرضا پاکدل ،فعال دانشــجویی در این باره به گزارشگر
روزنامه کیهان میگوید« :عدم ارتباط مستمر و موثر تشکلهای
دانشــجویی با مســئوالن به هر دوطرف برمیگردد .یعنی در
مواردی رســاندن نقدها و مطالبات به مسئوالن بسیار مشکل
است اما در مواردی هم فعاالن دانشجویی تحرک الزم را برای
طرح مباحثشان از خود نشان نمیدهند».
او میافزایــد« :در دولت جدید و همچنین قوای مقننه و
قضائیه ،فضای بهتری برای گفتوگو فراهم شــده اما هنوز تا
نقطه ایدهآل فاصله زیادی وجود دارد».

جهــان روز بــه روز ناآرامتر
میشــود و نیاز بشــریت به
«بیداری» ،افزونتر ،ریشههای
این ناآرامی چیست؟ هشدارهای
آن برای بشریت کدامند؟
علیرضا گودرزی ،نویسنده کتاب
«نیاز به بیــداری» به زوایایی
از موضوع یاد شده پرداخته و
به پرسشهای ما در این زمینه
پاسخ گفت ه است.

از ا ّول انقالب مســئل ه دانشگاه بهعنوان
یک مســئل ه اساســی مطرح شد؛ یعنی
انقالب وقتی تشــکیل شد ،هدفهایی را
دنبال میکرد .هدفهایی همچون؛ تبدیل
حکمرانی فردی و استبدادی به حکمرانی
مردمی؛ تبدیل تبعیّت در سیاســتهای
کشور و خارج از کشــور به استقالل و...
اما به گفته رهبر انقــاب ،عالو ه بر این
هدفها ،انقالب اســامی چنــد برنام ه
عملیّاتی فوری و پیش رو داشت؛ مسئله
دانشگاه یکی از این برنامهها بود.

❖

الزامات دانشـگاه
برای تحولآفرینی
در همه عرصـهها

عرصــه  ۱۶آذر را محدود به حضورهــا ،تجمعها و مطالبات
نمایشی ،برای رفع تکلیف میکند .متأسفانه ،این ایراد عملکردی
در شرایطی به جنبش دانشجویی وارد است که قشر عظیمی
از مدیران دانشگاهی و دانشجویان ،به کل از شأن دانشجو که
بایستی عرصه احقاق حق ومطالبهگری باشد ،غافلند».
او ادامه میدهد« :از طرف دیگر ،کم نیستند استادانی که
غایت دانشجوی پرورده در دانشگاه را «ایالن ماسک» میبینند
و هرگونه دغدغه و مســئله اجتماعی و سیاسی ورای تخصص
دانشجو را گناه کبیره شمرده و مرتباً این نگاه را به درون فضای
دانشگاهها پمپاژ میکنند .حرف سلبی صرف زدن ،هنر نیست
و نویسنده هم قصد آن را ندارد .وزارت علوم و قانونگذاران باید
بستر فعالیتهای غیر درسی دانشجویان را بیش از پیش فراهم
کنند و نسبت به نشر دیدگاه تخصص گرایی محض حساسیت
نشان دهند .فعاالن دانشجویی نیز ،نه مقطعی و با نگاه ابزاری به
ملت ،بلکه دائماً بین اقشار ملت حضور داشته و از فضای ایزوله
پرهیز کنند و کیفیت عملیات خود را بهبود بخشند و از فضای
رسانهای و اپراتوری مرسوم خارج شوند .جنبش دانشجویی با
این مسیر بیگانه نیست و امکان طی مجدد آن را دارد».
دو نگاه متفاوت به دانشگاه

از ا ّول انقالب مسئل ه دانشگاه بهعنوان یک مسئل ه اساسی
مطرح شــد؛ یعنی انقالب وقتی تشکیل شــد ،هدفهایی را
دنبال میکرد .هدفهایی همچون؛ تبدیل حکمرانی فردی و
تبعیت در سیاستهای
استبدادی به حکمرانی مردمی؛ تبدیل ّ
کشور و خارج از کشور به استقالل و...

امــا به گفته رهبر انقالب ،عالو ه بــر این هدفها ،انقالب
عملیاتی فوری و پیش رو داشت؛ مسئله
اســامی چند برنام ه ّ
دانشگاه یکی از این برنامهها بود .مسئل ه دانشگاه از این جهت
واقعیتی بود که مورد نیاز هم بود؛
ّ
اهم ّیت داشت که دانشگاه یک ّ
اما دو جور نگاه به دانشگاه وجود داشت :یک نگاه ،نگاه انقالب
ضدانقالب به دانشگاه که
بود و یک نگاه ،نگاه جریان واپسگرای ّ
جریان د ّوم تبدیل به نگاه انقالب میشد.
باید آن نگاه
ِ
بر اساس شواهد تاریخی ،مهمترین برنامه جریان واپسگرا،
مهرهسازی در درون کشور بوده و هست ،مهرههایی که بتوانند
سیاســتها و منافع قدرتهای اســتعماری در داخل ایران را
پیگیری کنند.
رهبر انقالب این رویکرد را سیاست «نواستعماری» نامیده
و میفرمایند« :به این نتیجه رســیدند که استعما ِر مستقیم
دیگر جواب نمیدهد؛ یک سیاســت جدیدی به وجود آمد و
آن سیاست این بود که در کشورهای هدف ،افرادی را تربیت
کنند تا آن افراد ،همان کاری را انجام بدهند که اســتعمارگر
بنا بود انجام بدهد ،همان حرفی را بزنند که او بنا بود بزند».
برنامه دیگر غرب که از طریق جریان واپسگرا و ضد انقالب
پیگیری میشد این بود که دانشگاهها صرفاً مصرفکننده باشند
و خود تولیدکننده علم نباشند.
سید رضی عمادی ،فعال فرهنگی در این باره مینویسد« :در
واقع ،برنامه غرب این بود که دانشگاهها به استقالل علمی نرسند
و صرفــاً مصرفکننده علمی باشــند که غــرب تحویل میدهد.
علمی هم که تحویل جامعه دانشــگاهی میدادند علم روز نبود

گفتوگو با علیرضا گودرزی ،نویسنده کتاب «نیاز به بیداری»

بیداری؛ راهی به سوی نجات

دادهاید.چرا ایــن روند اتفاق
افتاده است؟
قبل از اینکه توضیحی در این مورد
بدهم باید بگویــم فرهنگ فقط به
گویــش و رفتارهــای اجتماعی یا
سنتها مربوط نمیشود و کنشهای
اقتصادی مردم در دهههای گذشته
جزئی از فرهنگ آنها بوده است.
به طور مثال ،قناعت یا مصرف بهینه
در بســیاری از فرهنگهای جهانی
وجود داشته و مردم در گذشته تحت
هر شرایطی به فکر آينده و روزهای
ســخت زندگی بودند ،اما با کاهش
درگیریهــای جهانی بعد از جنگ
جهانی دوم و استفاده نظامهای بزرگ
ســرمایهداری از ابزارهای تبلیغاتی
رفتــه رفته «مصــرف» به فرهنگ

پیشبینــی کتــاب،
وقوع جنگ ،بیماری
و وقایع امروز بود ،اما
در آن روزها کســی
امروز را متصور نبود
و حرفهــای کتاب،
متاســفانه خریداری
نداشت.
جوامــع تبدیل شــد و بدین روش
پسانداز از میان مردم رفت .آمریکا
به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی
جهان مصرف را در جهان گسترش
داد و رفتــه رفته خــردهمالکان در
جوامع مختلف کاهش چشمگیری
پیدا کردند ،پــدران و مادران ما در
گذشته و در بسیاری از جوامع به فکر
تهیه مسکن ،پسانداز و آیندهنگری
برای خود و فرزندان خود بودند ،اما
تبلیغات فراوان در کشاندن مردم به
سمت خرید و مصرف باعث از بین
رفتن پسانداز و استفاده از منابع به
ارث رسیده و درآمدهای آنها شد .با
این روش رفته رفته طبقات متوسط
و خرده مالک به سمت طبقات پایین
سقوط کردند.
در مورد سالحهای کشتارجمعی
که در کتاب به آن اشاره کردهاید
بگویید.
در قســمتی از کتاب توضیح دادهام
کــه علم بــه دنبال دســتیابی به
فرکانسهای ارتباطی با مغز انسان
و محیط اطراف ما اســت .بررســی

رفتار ماده و رسیدن به تاثیرپذیری
مواد از منشأ حباب ،علم را به جایی
برده اســت که بــه زودی توانایی
دستوردهی به مغز انسان در جهت
کنترل رفتارهــای ارادی را خواهد
داشت .برای توضیح بیشتر ،اینگونه
بگویم که بنا به گفته دانشــمندان،
جهــان مــا از دو فرکانس متفاوت
دســتور میگیرد و تقریبا در جهان
ما زمین ،اکثریــت موجودات از دو
نیمکره یا دو میدان مغزی یعنی چپ
و راست مغز دستور میگیرند .علم
به دنبال دسترسی به فرکانسهایی
است که با مغز ما در ارتباط هستند
تا از راه هک اطالعات آن ،دستوراتی
را که خــود میخواهد به آن بدهد.
یعنی در آینده انسانها به رباتهای
بیولوژیکی تبدیل میشوند که توسط
انسانهای دیگر قابل کنترل هستند.
این یک نظام بردهداری جدید است
که بــه زودی در ســطح جهان به
وقوع خواهد پیوســت و راهی برای
کشتارهای بشری در آینده نزدیک.
در کتــاب ،از ســاح دیگری به نام
هارپ صحبــت کردم کــه امروزه
در جوامــع و کشــورها درباره آن
صحبتهای بســیاری شده است.
تغییــر در شــرایط اقلیمی جهان
میتواند به دلیل اســتفاده از سالح
هارپ به وجود آمده باشد.
این سالح نیز با ایجاد امواج رادیویی با
فرکانس باال تغییراتی در روند طبیعی
چرخه آب و هوایی به وجود میآورد
که توانایی ایجاد ســیل ،ســونامی،
بارانهای سیلآســا ،خشکسالی و

زلزلــه را دارد و قدرتهای بزرگ از
آن علیه یکدیگر و دیگر کشورهای
جهان استفاده میکنند.
مســیر حرکت جهان به سمت
جنگ و نابودی را توضیح دهید.
چندین ســال پیش من در مقاالت
متعــدد و همچنیــن در این کتاب
گفتهام جهان به سمت جنگ جهانی
دیگری در حرکت است و به زودی
حیــات با خطرات متعــددی روبرو
خواهد شــد .در این رابطه ضرورت
ورود به عرصه رقابتهای جهانی هر
کشــور و قدرتی را وادار میکند به
رینگ مبارزه برود.
یعنی کشــورها برای اثبات قدرت
و تاثیرگــذاری مجبــور بــه جنگ
و درگیــری با یکدیگر میشــوند.
پیشبینــی کتاب ،وقــوع جنگ،
بیماری و وقایع امروز بود ،اما در آن
روزها کســی امروز را متصور نبود و
حرفهای کتاب ،متاسفانه خریداری
نداشت.
نگاه کتاب به موضوع آخرالزمان
چیست؟
در بــاور و اعتقاد شــیعیان جهان
آخرالزمــان و ظهــور منجی عالم
بشریت حتمی است .من در کتاب،
آخرالزمــان را از نگاه علمی و جهان
فیزیکی آخرین ناحیه از فضا و زمان
توضیــح دادم .دنیای ما به ســمت
بینهایت و انبســاط یــا بزرگی در
حرکت اســت و یک زایش کیهانی
در کائنــات وجــود دارد؛ یعنی هر
جرم ،ماده یا موجودی زمانی متولد
میشــود و زمانی میمیرد .ما ،هم

میتوانیــم با انتخابهای درســت
در مســیر حیات به زندگی مطلوب
برســیم ،و هــم میتوانیم خودمان
را به ســمت مرگ و نابودی ببریم.
آخرالزمــان یــا آخریــن ناحیه از
«فضا زمان» را بــه روزهای پایانی
زندگی تشبیه کنیم ما در وضعیت
مبــارزه برای ادامــه حیات و مرگ
هســتیم و این آخرین فرصت برای
بودن و زندگی کردن است.
تغییــر در چنین دورانــی صورت
میگیرد و این مرحلــه را میتوان
تنهــا زمان باقی مانــده برای ادامه
حیات در نظر گرفت .در سال 2016
بــه کنفرانس جهانی دعوت شــدم
و در ایــن زمینه مقالهای در جهت
صلح ارائه دادم و حقایق و خطراتی
که مردم جهــان را تهدید میکند،
بیان کردم.
یکی از مباحثــی که در کتاب
مطرح شد ،بحث کاهش تولید در
ابعاد جهانی است .این موضوع را
توضیح دهید.
در کتاب و در بسیاری از مقاالتی که
از اینجانب منتشر شده است ،اینطور
بیان کردم که انسانها بر اثر مصرف
زیاد ،طبیعــت و مکان زندگی خود
را نابــود کردهاند .زمین یک چرخه
منظم اکوسیستمی طبیعی دارد و
ما انسانها با دستکاری درچرخههای
گردبادی یا فوکو تا حدود زیادی در
روند عملکــرد طبیعی زمین خلل
ایجــاد کردهایم .به نظر من اتفاقات
وعده داده شده در ادیان و کتاب ما
مسلمانان ،قرآن برای انسانها تحقق

مییابد و این نتیجه کردار ما بر روی
زمین است .با استخراج بیش از حد
منابع ،تعادل کواالنسی یا تقارن میان
ذرات درون هستهای زمین را از بین
برده اســت .استخراج بیرویه نفت،
گاز ،طال ،مس و دیگر موادی که از
دل زمین خارج میشــود در آینده
خطرساز خواهد شد ،زیرا همه این
مواد در مکانــی که قرار دارند برای
تعادلبخشی در چرخه منظم زمین
بــه وجود آمدهاند .ما در حال خارج
کردن مواد معدنی زمین هســتیم.
فکر کنید زمین مانند بدن ما به این
مواد نیازمند است و ما با استخراج آن
حیات زمین را به خطر انداختهایم.
بشر امروزی به شکل غدهای سرطانی
برای زمین عمل میکند و شــاید

قناعــت یــا مصرف
بهینه در بســیاری از
فرهنگهــای جهانی
وجود داشــته و مردم
درگذشــته تحت هر
شرایطی به فکر آینده
و روزهــای ســخت
زندگی بودند.
بتوان این طــور پیشبینی کرد که
قیامت وعده داده شــده به انسانها
نزدیک است .همانطور که در بدن
انسان ساختاری برای دفاع در برابر
بیماریها به وجود آمده اســت در
زمیــن نیز چنین ســاختاری قطعا
وجود دارد و با این روند کنونی ،بشر
نابودی خود و دیگر موجودات را رقم
میزند .این خطر بزرگی اســت که
جهان و ساکنان آن را تهدید میکند.
دستکاری در طبیعت توسط فنون
علمی جدید در آینده به ضدمادهای
بــرای از بیــن بردن مــاده تبدیل
میشود .یعنی ما انسانها با دستان
خــود شــرایطی را فراهم میکنیم
که نهایــت آن ،نابودی خواهد بود.
در زمان انتشــار کتاب کسی به این
موضوعات اهمیت نمــیداد ،اما با
آمدن کرونا و هوشــیاری اندکی که
در میان جوامع به وجود آمده است،
میتوان مردم جهان را از خطراتی که
از جنگ و بیماری و قحطی کشندهتر
است ،آگاه ساخت.
همانطور که نیروهای ما در مرزهای

بلکه «پسماندههای دانــش غربی» و متاع از کار افتادهفایده یا
کمفایده بود».
او میافزایــد« :ماحصل و هدف ایــن راهبرد این بود که
جامعه دانشگاهی ایران چه استاد و چه دانشگاه به «دانشمند
مصرفی» و «جامعه مصرفی» تبدیل شــود .این رویکرد ضمن
اینکه سبب تبلیغ هنجارها و ارزشهای غربی در درون جامعه
دانشگاهی ایران و به تبع آن اجتماعی ایران میشد ،کشور را
نیز به مصرفکننده صرف کاالهای بیرونی تبدیل میکرد و در
عین حال یک مانع جدی برای پیشــرفت و توسعه کشور بود
چرا که ابتکار علمی را عم ً
ال از بین میبرد».
انقالب برای دانشگاه چه کرد؟

سؤال مهم دیگر در سخنان رهبر انقالب اسالمی این است که
در مقابل رویکرد نواستعماری غرب ،انقالب برای دانشگاه چه کرد؟
در این خصوص رهبر انقالب به چند مورد مهم اشاره میکنند.
اول اینکه؛ «انقالب به دانشگاه به عنوان مرکز تأمین اقتدار
ملی» نگاه کرد .با پیروزی انقالب اسالمی ،دانشگاه باید از حالت
مصرفی خارج و به مرکزی برای تولید و رشد علم تبدیل میشد.
عمــادی در این باره مینویســد« :این نگاه در امتداد یک
دیدگاه کالن جهانی درخصوص علم است که «دانش را قدرت
میداند» .به همین دلیل است که رهبری همواره در  33سال
گذشته که سکاندار انقالب اسالمی بودند بر توجه به علم و دانش
تأکید داشــته و در شعار سال  1401نیز تولید دانشبنیان را

یک فعال دانشجویی :عدم ارتباط مستمر و
موثر تشکلهای دانشجویی با مسئوالن به
هر دوطرف برمیگردد .یعنی در مواردی
رســاندن نقدها و مطالبات به مسئوالن
بسیار مشکل اســت اما در مواردی هم
فعاالن دانشــجویی تحرک الزم را برای
طرح مباحثشان از خود نشان نمیدهند.
در دولت جدیــد و همچنین قوای مقننه
و قضائیه ،فضــای بهتری برای گفتوگو
فراهم شده اما هنوز تا نقطه ایدهآل فاصله
زیادی وجود دارد.

سختافزاری یا جبهههای جنگ علیه
دشمنان میجنگند ،میبایست یک
سپاه نرمافزاری جدید در جهان به
وجود آوریم و با ادبیات جدیدی مردم
جهان را به سمت خود بکشانیم.
هدفم از نوشتن این کتاب روشنگری
بود و در این راه حاضرم در خدمت
نظام و کشور باشم ،خطرات گوناگونی
در کتاب مطرح شده است که الزم
اســت هر کدام در مقاالت مختلفی
تفسیر شود.
با توجه به اوضاع کنونی ،جهان
آینده را چگونه متصور میشوید؟
کتاب «نیاز بــه بیداری» کتابی در
جهت آینده پژوهــی و پیشبینی
فردا با در دســت داشتن اطالعات
روز دنیا اســت .در این جهان هیچ
موضوعی به طور قطع قابل پیشبینی
نیست و هر کسی که چنین ادعایی
داشته باشــد در مسیر فریب افکار
عمومی قدم برداشته است .طبیعت
دارای پیچیدگیهای زیادی اســت
کــه پیشبینــی در مــورد آن کار
آسانی نیست و بر این اساس حیات
و تکامل به وجود آمده است .از نظر
من گیتی برنامهریزی خود را دارد و
حتی تکامل امروزی انسان قسمتی از
مسیر تکاملی ما بوده است .انسانها
بقا را برای دیگر موجودات ،ســخت
و یا در بســیاری مــوارد غیرممکن
کردهاند.
اگــر قــرار باشــد چرخــه منظم
زمین توســط انســان از بین برود،
سیســتم محافظتکننــده زمین
مانند گلبولهای مدافع بدن انسان
دست به مبارزه خواهند زد .با توجه
به بررســیهای باستانشناســی و
زمینشناســی در یک دوره خاص،
زمین به نوعــی خانهتکانی کرده و
خواهد کرد .علت نابودی موجودات
بزرگی مانند دایناســورها در حدود
 70میلیون ســال پیش در همین
ریشه دارد.
آن موجودات بزرگ در حال بلعیدن
گیاهان ،جانوران و دیگر موجودات
زمیــن بودند و این میتوانســت به
عاملی برای نابــودی چرخه غذایی
زمین مبدل شــود و آنهــا نیز با
اتفاقاتــی نابود شــدهاند ،امروزه ما
انسانها مانند موجودات عظیمالجثه
ماقبل تاریخ به تخریب زنجیره غذایی
و چرخه منظمی که طی میلیاردها
ســال بر روی زمین به وجود آمده
است دست زدهایم و جهان را دچار
بینظمی کردهایم ،پس باید به خطر
نابودی به طور جدی بیندیشیم و به
فکر چاره باشیم؛ برای همین جهان
نیاز به بیداری دارد.
ر .تیرگری
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مطرح کردند .تجربه هستهای ایران مثال بارزی درباره اهمیت
دانش است چرا که نشان میدهد دشمنان با وجود موانع زیادی
که طراحی کردند ،اما نتوانستهاند ایران را از دستیابی به حق
هستهای خود محروم کنند زیرا ایران به دانش هستهای دست
پیدا کرده و دانشــمندان هســتهای بسیاری دارد که قابلیت
پیشرفت برنامه هستهای صلحآمیز کشور را دارند».
این فعال فرهنگی ادامه میدهد« :دومین خدمت انقالب
اسالمی به دانشگاه این بود که انقالب به دانشگاه هویت داد و
این هویت نیز به تبع هویتبخشی به ملت بود .در همین راستا،
انقالب مانع «دینزدایی» از دانشــگاه شد ،به دانشگاه آرمان،
شخصیت و استقالل داد .سوم اینکه؛ پس از انقالب اسالمی،
کمی نیز رشد قابل مالحظهای داشتهاند و
دانشگاهها در بعد ّ
شمار دانشجویان و اساتید قابل مقایسه با اول انقالب نیست».
نگرانی جدی برای هویتزدایی از دانشگاه

«هویّتزدایی و آرمانزدایی از دانشــگاه آن چیزی است
که در درج ه ا ّول باید دغدغهاش را داشت و برایش نگران بود؛
بایستی برای این فکر کرد ...آرمانزدایی یعنی بیتفاوت کردن
افراد نسبت به فقر و فساد و تبعیض ...بیتفاوت شدن نسبت
به ســلطه فرهنگ غربی ،کمانگیزه شدن دربار ه شاخصهای
انقالب اسالمی( ».دیدار دانشجویی رهبر انقالب در ماه رمضان)
امــا برای فهم دقیقتر این دغدغ ه رهبر انقالب ابتدا باید
معنای «آرمانخواهی» را خوب درک کرد و سپس راه مقابله
با این توطئ ه را شناخت و براساس آن اقدام کرد.
اولین فریض ه دانشجویی «آرمانگرایی» است .آرمانگرایی
یعنــی پایبندی به ارزشها و اصول و آرمانها و تأثیرگذاری
و تأثیرناپذیری از جهت مخالف و جبه ه مخالف.آرمانخواهی
مخالف محافظهکاری است ،نه مخالف واقعگرایی...
پاکدل ،فعال دانشجویی در این باره توضیح میدهد« :یکی
از مهمترین توصیههای رهبر انقالب به جریان دانشجویی این
واقعیتهای سلبی
واقعیتهای مثبت استفاده و با ّ
است که از ّ
و منفی مقابله و مبارزه کند».
او میافزاید« :آرمانهای انقالب هم مصادیق مشــخصی
دارد کــه مهمترین آنها به تعبیر حضرت آقا مســئل ه ایجاد
تمدن اسالمی است؛ یعنی احیای تف ّکر اسالم
جامع ه اسالمی و ّ
سیاسی .یک آرمان دیگر عبارت است از آرمان اعتماد به نفس؛
یعنــی همین «ما میتوانیم» .یکی از آرمانها مبارزه با نظام
سلطه و استکبار است .از جمل ه آرمانها ،عدالتخواهی است.
از جمل ه آرمانها رشد علمی است که جریان دانشجویی باید
نسبت به همه این مسائل حساس و پیگیر و مطالبهگر باشد».
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طراح این هفته :علی مرادی

در کتاب «نیاز به بیداری» مسیر
حرکت اجتماعات جهانی را به
ســمت تنهایی بیان کردهاید.
این تنهایی چگونه رقم خواهد
خورد؟
ایــن موضوع به این صورت شــکل
میگیرد که با فرهنگ و روندی که
در اجتماعات جهانی به وجود آمده
است و هر روزه اجتماعات بیشتری
را به سمت خود میکشد در نهایت
جهانیــان به تنهایی و افســردگی
خواهند رسید.
امروزه در جوامع ســنتی ،فرهنگ
تشــکیل خانواده تا حــدود زیادی
حفظ شده است ،اما در آینده نزدیک
رفتهرفته فرهنگ جدیدی که توسط
نظام حاکم بر جهان ارائه میشــود،
غالب میگردد و خانواده و داشــتن
فرزند تنها مختص به ثروتمندان و
نژادهای برتر خواهد شد .مشکالت
اقتصادی و دسترسی آسان انسانها
به یکدیگر فرهنگ ازدواج و تشکیل
خانواده را در سراسر جهان کاهش
داده اســت .هر چه جوامع ،مدرن
میشوند ،خانواده کوچکتر میشود
و در برخــی از نقاط جهان ،خانواده
از بین رفته اســت و تجرد و تنهایی
میرود که مانند یک بیماری جهان
را فرا گیرد؛ به طوری که انســانها
مانند بیگانگانی که از جهان دیگری
آمدهاند ،بدون شناخت از یکدیگر از
کنار هم عبور کنند.
ساختار خانوادگی در تمامی جهان
فرو میریزد و در آینده نســلهایی
از ثروتمندان امــروزی و نیروهای
متخصــص در ســطح جهان وجود
خواهند داشت.
بحرانهای اقتصــادی و اجتماعی
موجــود ،حرکت جهان به ســمت
فقر بیشتر را نشان میدهد و کمکم
بقا که در پی شکلگیری نظامهای
خانوادگی به وجــود میآید از بین
مــیرود و تک فرزندی و نداشــتن
خانواده ،تنهایی و افســردگی را به
همراه خواهد داشت.
شما در قسمتی از کتاب درباره
از بیــن رفتن طبقه متوســط
در اجتماعــات جهانی توضیح

پاکدل معتقد است« :تعامل بدنه مسئوالن کشور در سطوح
مختلف با دانشجویان و سایر اقشار فرهنگی که نخبگان کشور
را تشــکیل میدهند باید به صورت سیســتمی دنبال شود و
دیدارهای گاه و بیگاه خیلی نمیتواند دغدغه مورد نظر رهبر
انقالب را محقق نماید».
این فعال دانشجویی تصریح میکند« :با توجه به استقبال
مسئوالن ارشــد نظام برای گفتوگو ،تشکلهای دانشجویی
میتوانند نقش مهمی را به عنوان واسطه دانشجویان و مسئوالن
ایفا کنند و این ارتباط را به صورت ساختاری دنبال نمایند تا
با رفت و آمد مسئوالن خدشهای به این مهم وارد نیاید و دائماً
بستر گفتوگو برای پیگیری مطالبات مردم از سوی دانشجویان
نسبت به مسئوالن فراهم باشد .همه این دغدغهها و پیگیریها
کمک میکند جنبش دانشــجویی نیز احیاء شــود و به طور
مستقیم به حل مشکالت کشور کمک نماید».
«بحث بر سرانقالبیگری ،انحراف ،یا استکبارستیزی نیست؛
بحث ،پویایی و اثرگذاری جنبش دانشــجویی اســت؛ بحث،
دغدغههای عظیم اجتماعی اســت؛ بحث ،همزیستی کامل با
بدنه مردمی است».
امیرعباس جعفری ،دبیر انجمن اسالمی مستقل دانشگاه
شــریف با تاکید بر این مطلب ،مینویسد« :در دورانی حضور
داریم که جنبش دانشــجویی ســر در برف بحثهای درون
تشکیالتی بیسرانجام کرده و حرکات اجتماعی خود به ویژه

بررسی نگاه انقالب اسالمی به دانشگاه
برای پیشرفت کشور

رضا الماسی

افقی:

 -1لغو آن با فتوای آیتاهلل میرزا حســن شیرازی نقطه
عطفی است در بیداری مردم مسلمان ایران برابر اهداف
شــوم حاکمان استعمارگر انگلســتان -تکرارش واژهای
اســت در بازی قای م باشک بچهها  -2معروفترین استاد
کمانچهنواز کشورمان -فردا مصادف است با روز پاسداری
از این رکن فرهنگ مردم ایران زمین  -3زن انگلیســی-
دانشــمند و شاعر بزرگ قرن ششــم که پایهگذار شعر
عرفانی در زبان فارسی اســت -این یکی را شهرداریها
میفروشــند  -4خط پیــادهروی -از درختان کهن در
مناطق جنگلی جنوب -کمان ورزشــکاران زورخانهای
 -5از شــهرهای بندری ســاحل دریاچه خــزر -زمین
آبادشــده -حاکم و فرمانروا  -6پدیدهای کهن در صنعت
آبرسانی ایرانیان -شهری در شمال کشور عراق -پیامبر
نقاش ایرانیان باســتان  -7رود بزرگ کشــور سوئیس-
نمکشــیدنی بیســوادان -احصائیه  -8این یکی را همه
دولتها دارند -پیامبر شهر باســتانی شوش -از حروف
ربــط در زبان عربــی  -9از کاشــتنیهای اعضای بدن
در ســالهای اخیر -پایتخت کشــور ترکیه -هنر هفتم
 -10مجمعالجزایری در قــاره اروپا -هوای پیرامون کره
زمین -واحدی برای قاشق و چنگال -اولین قومی که در
ایران حکومت تشکیل داد  -11شاعر میگوید نابرده  ....به
گنج نمیرسد -مرکز کشور ارمنستان -یکی از سه مرحله
کار کشاورزان  -12دارای خوی درندگی -خیر و برکت-
چیزی را با اشاره چشم و ابرو نشان دادن  -13کلمهای در
اظهار شگفتی -کاشف واکسن آبله -فقیر و تهیدست -از
عالیم بروز بیماری در بدن  -14شــکل چهارم مواد در
طبیعت -واحدی در طــول  -15نام دیگر حنا -اثری از
فریدالدین عطار نیشابوری عارف و شاعر بزرگ کشورمان.

عمودی:

 -1فردا مصادف اســت با روز بزرگداشت شاعر
بزرگی که زندهکننده زبان فارسی است  -2از قدیم
گفتهاند که اختیارش با صاحب خانه است  -3ضمیر
متصل -سیاستمدار و خطیب ایرلندی که مخالف
اجرای سیاستهای دولت انگلستان در ایرلند بود-

سنگسار کردن -قلم انگلیسی  -4برابر و یکسان-
جزیرهای در کشــور یونان -فیلمــی از داریوش
مهرجویی -از مجموعههای شــبکه سیما در ایام
ماه مبارک رمضان  -5خبرگزاری دانشــجویان-
فوقستاره تیم ملی فوتبال کرهجنوبی -کیمیای
دیار غربت  -6شترمرغ آمریکایی -زاده سستی
است -درس کشیدنی  -7عنوانی برای امپراطوران
روســیه -الزمه افراد فراموشــکار -بزرگترین
قسمت مغز  -8فرســتاده خداوند برای هدایت
بشــر -از نامهای حضرت حق -حیوانی نقبزن
 -9بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور پهناور
روسیه -امام علی علیهالسالم آن را بدترین دشمن
انسان برشمردهاند  -10ضمیر اشاره -رود بزرگی
در کشور چین -راز مگوی خانمها -خانه پشت به
آفتاب  -11مردارخواری که پلنگ از او میترسد-
غذایی بسیار مفید برای حفظ سیستم ایمنی بدن-
دریاچهای زیبا در دامنه کوههای الموت  -12آشنا به
کار و کاردانی -کشوری در قاره آفریقا -ربالنوعی
در فرهنگ رومیان باستان  -13از واژههای جدید
مرکب به معنی اقدام عملی -سخنچین -موضوع
یک قطعه موسیقی  -14پرندهای شبیه بلبل ولی
نمیخواند -واحد پول ژاپن -مدارا و سازش کردن
 -15اثــری از امام محمد غزالی -چشــمهای در
روستای هجیج کرمانشاه که یکی از بهترین آب
معدنیهای جهان را دارد.

