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مطالبه دانشجویی

 آزادانديشي
 در حصار محافظه کاری مسئوالن  و دانشجويان

فعاليت ه�ا ی�ا بهت�ر اس�ت بگویي�م واكنش هاي 
اجتماعي دانش�جویان در چند قالب مي گنجد. از 
جمله فعاليت تشكيالتي، نارضایتي آرمانگرایانه، 
نارضایت�ي م�دام منفعالن�ه، نارضایت�ي منجر به 
مخالف�ت با چاش�ني ژس�ت اپوزیس�يون كه همه 
منشعب از جنبش دانشجویي هس�تند. فرقي هم 
نمي كند چه اندازه از عمر این جنبش گذشته باشد. 
نمي توان گفت كه نوع نگاه تش��كل هاي دانشجويي به 
قدرت بايد حتماً سلبي يا ايجابي باشد. علتش هم اين 
اس��ت كه در اين وسط نفس به دس��ت آوردن قدرت، 
موضوعيت ندارد. جريان دانشجويي براي رفع مشكالت 
مردم و پيش��رفت كش��ور بايد اصل را بر مطالبه گري 
بگذارد و آنجا كه وظيفه اش است به صورت سلبي عمل 
كند، سلبي عمل كند و آنجا هم كه وظيفه اش اين است 
تا از طريق كسب قدرت مشكالت را حل كند، وظيفه 

خود را انجام دهد. 
وقتي براي اصالح يك وضعيت مطالبه گري مي كنيم 
طبيعي اس��ت كه اي��ن مطالبه گ��ري نبايد مفس��ده 
بزرگ ت��ري به همراه خود داش��ته باش��د و اگ��ر قرار 
باش��د پيگيري يك مطالبه از ي��ك مجموعه يا نهادي 
با آنارشيس��م همراه باشد اس��م آن ديگر مطالبه گري 
نيست بلكه هرج و مرج است. اما نكته ديگر اينجاست 
كه هيچ نهاد، مجموع��ه و فردي نباي��د از نقد جريان 
دانشجويي احساس مصونيت كند و اين نكته اي است 
كه بار ها خ��ود رهبر معظ��م انقالب نيز ب��ر آن تأكيد 
كرده اند و به كرات نيز در ديدار هاي دانشجويي ساالنه 
با دانشجويان و تش��كل هاي مختلف انتقادات خود را 
نسبت به حتي شخص خود رهبر معظم انقالب نيز بيان 
و ايشان نيز از اين مسئله اس��تقبال كرده اند، برخالف 
بسياري از مسئوالني كه حتي حاضر به شنيدن سخنان 
دانشجويان نيز نيستند يا در صورت شنيدن انتقاد، به 
سختي برخورد مي كنند، بنابراين اين مسئله به خوبي 
نش��ان مي دهد كه حد و مرزي براي نقد مسئوالن از 
س��وي جريان دانش��جويي وجود ندارد به شرطي كه 
انتقادات نيز اصولي، منطقي و دلسوزانه و چه بهتر كه 

توأم با راه حل باشد. 
امروز جنبش دانش��جويي از اولويت هاي اصلي كشور 
كه ب��ا آن ۸۰ ميليون جمعيت در ارتباط اس��ت، جدا 
شده اند و دغدغه تشكل هاي مختلف اعم از اصولگرا و 
اصالح طلب و انقالبي و غيرانقالبي اين ش��ده كه مثاًل 
۱۶ آذر چه كار كنيم يا  مثاًل چه كسي را دعوت كنيم 
و چند ش��عار رفع حصر بدهيم يا  چه كسي را دعوت 
كنيم و چند ش��عار مرگ بر منافق بدهيم البته قصد 
ما نفي اين مسائل نيس��ت، اما حتماً كار ويژه جنبش 
دانشجويي اين مسائل نيستند. اگر تشكل هاي انقالبي 
بيايند و در رشته هاي خودشان مطالبه تخصصي كنند 
بعد از مدتي به موضوعاتي كه عموم مردم با آنها درگير 
هستند وارد مي شوند مثاًل در مسائل كشاورزي بسيج 
دانشجويي فالن دانشكده كش��اورزي مي تواند براي 
رفع مشكالت كشاورزان اقدام كند و اگر اين كارويژه 
در ساير حوزه ها به خوبي انجام شود آن وقت مي توان 
گفت جنبش دانشجويي به عنوان يك طبقه توانسته 
با س��اير طبقات و اقش��ار جامعه ارتباط بگيرد اما اگر 
همه تشكل ها مدام بگويند رفع حصر يا ادامه حصر و 
۱۶ آذر و ۱۳ آبان و اردوي جنوب خب معلوم است كه 

اتفاقي نمي افتد. 
امروز در دوره اي هس��تيم ك��ه كم اثرگذارترين دوره 
جنبش دانش��جويي پس از انقالب محسوب مي شود. 
كم اثري جنبش دانش��جويي نيز به اين علت است كه 
اين جنبش به صورت تخصصي سراغ مطالبات اصلي 
نمي رود. از طرف��ي جنبش دانش��جويي بايد كيفيت 
اعضاي خود را باال ببرد، چون با افزايش كيفيت هر عضو 
در آينده مي تواند ده ها تشكل را پيش ببرد يا  اينكه هر 

نفر گرهي از كار كشور را باز كند. 
اينكه آمار مي دهند كه فالن تش��كل دانشجويي چند 
نفر عضو دارد خوب است، اما اين آمار ها درست مانند 
اين اس��ت كه مي گوين��د در كش��ور 4/5 ميليون نفر 
دانشجو داريم. خب اين تعداد دانشجو چه دردي از ما 
دوا مي كند؟ اصاًل ما چه چيزي داريم به اين دانشجويان 
ياد مي دهيم؟ االن وضعيت به گونه اي است كه هر كس 
اراده كند وارد دانشگاه شود تقريباً هيچ مانعي جلوي او 
نيست به همين دليل امروز با اين همه فارغ التحصيل 

بيكار روبه رو هستيم.
 با وج��ود اين در كن��ار وضعيت پذيرش دانش��جو در 
دانش��گاه ها همي��ن وضعي��ت را نيز در تش��كل هاي 
دانشجويي شاهد هس��تيم. مثاًل فالن تشكل مي گويد 
كه من فقط مي خواهم تعداد اعضاي تشكل را افزايش 
دهم به همين دليل به روش هاي زرد رو مي آورند و اينها 

هيچ كمكي به افزايش كيفيت تشكل نمي كند.

در اوای�ل ده�ه 80 مفه�وم كرس�ي هاي 
آزاداندیشي براي نخستين بار توسط مقام 
معظم رهبري مطرح شد و پس از آن در سال 
84 در دیدار دانشگاهيان كرمان و در سال 
85 در دانشگاه سمنان به صراحت راه اندازي 
این كرسي ها را از دانشجویان مطالبه كردند. 
اما این مطالبه آن طور كه باید و شاید از سوي 
دانشجویان پيگيري نش�د تا آبان ماه سال 
88 كه مجدداً رهبري ای�ن مطالبه را این بار 
به صورت جدي تري در جمع نخبگان علمي 
خطاب به دانشجویان مطرح كردند. تا سال 
88 اگرچه موجي در كشور ایجاد نشده بود و 
لفظ كرسي فراگير نشده بود ولي برنامه هایي 
كه همان ویژگي هاي برنامه هاي آزاداندیشانه 
را داشته باشند كم و بيش برگزار مي شد ولي 
نه با نام كرس�ي و نه به تعداد زیاد. آبان 88 
)پس از صحبت هاي رهبري( پيك اول اتفاق 
افت�اد و اولين م�وج فراگير كرس�ي ها آغاز 
ش�د. دانش�گاه هاي زیادي به فكر برگزاري 
برنام�ه افتادند و در دانش�گاه ها برنامه هاي 
خوبي برگ�زار ش�د اما ب�ه چند دلي�ل این 
موج فروكش ك�رد. این دالی�ل عبارتند از: 

   
۱- عدم درك جدي ضرورت برنامه 

ض��رورت برنامه و اينكه كرس��ي ي��ك راهبرد 
اساس��ي براي پيش��رفت كش��ور در اين برهه  
حساس است خوب فهم نشد و به بركات بسيار 
زيادي كه كرسي ها مي توانست به همراه خود 

بياورد توجهي كه بايد مي شد، نشد. 
2- نداشتن مدل هاي اجرايي

 برنامه كرسي يك حرف جديد بود و تشكل هاي 
دانشجويي نمي دانستند اين مفهوم با چه  ساز و 
كاري اجرايي خواهد شد. بنا بر همين ضرورت 
بود كه بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير در 
سال ۸۸ اقدام به تهيه و توزيع نشريه تخصصي 
انعكاس با موضوع كرسي هاي آزاد انديشي كرد 
تا اين خأل را پر كند ولي به هر حال اين ضعف 

باعث توقف بعضي از دانشگاه ها شد. 
۳- امنيتي بودن فضا

 ذات كرس��ي ها همراه با ايجاد يك فضاي آزاد 
توأم با منطق و اخالق است كه ايجاد اين فضاي 
آزاد در بحبوحه  فتنه ۸۸ با موضع سختگيرانه 
و امنيتي برخي نهاد ها س��ازگاري نداشت. در 
ادامه كه به تدري��ج دانش��گاه ها از اين فضاي 
سنگين امنيتي فاصله گرفتند، مي توان گفت 

كه كرسي ها رونق بيشتري پيدا كرد. 
در فاصل��ه  تابس��تان ۸۸ ت��ا مه��ر 9۰، اين 
روند ادامه داش��ت و به  رغ��م فروكش كردن 
م��وج برخاس��ته از صحبت هاي س��ال ۸۸، 
دانش��گاه هايي ب��ه ص��ورت جدي مش��غول 
برگزاري كرس��ي بودند ولي باز ه��م فراگير 
نبود تا اواخر مه��ر 9۰، رهبر انقالب در ديدار 
با نخبگان علمي كش��ور تأكي��د دوباره اي )با 
ادبيات خود ايشان تذكر صد باره اي( فرمودند. 
اينجا بود كه موج دوم فراگيري كرسي ها آغاز 

شد و اين بار بس��يار عميق تر و گسترده تر از 
قبل و تا به امروز هم ادامه دارد. در مورد عوامل 
فراگيري اين موج دوم ني��ز مي توان نكاتي را 

عرض كرد: 
-آيين  نامه فراگير ابالغي توسط وزير علوم كه 
موجب جدي شدن مس��ئوالن دانشگاه در اين 

مقوله شد.
 - وجود مدل ها و ش��يوه هاي متن��وع اجراي 
برآمده از تجربيات چند دانش��گاه طي اين دو، 

سه سال
-  ايجاد هسته دانشجويي راه اندازي كرسي ها 

متشكل از فعاالن ديروز جنبش دانشجويي 
-  جدي تر ش��دن نهاد هاي اصل��ي درگير در 
موضوع مثل وزارت علوم، نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانش��گاه ها، س��ازمان بسيج 

دانشجويي و... 
- كمتر شدن فضاي سنگين امنيتي نسبت به 

دو سال گذشته 
- ديده ش��دن ب��ركات ج��دي كرس��ي ها در 

دانشگاه ها. 
روند رو به رش��د تالش براي برگزاري كرس��ي 
در دانش��گاه ها تا به امروز ادام��ه دارد و برخي 
از تش��كل هاي دانش��جويي به خصوص بسيج 
دانش��جويي در فص��ل تابس��تان و تعطيل��ي 
دانشگاه ها، براي بيش از ۱۰ هزار نفر دوره هاي 
مختلفي را برگزار مي كند كه آموزش تخصصي 
كرسي هاي آزادانديشي از اصلي ترين مباحث 
اين دوره ها مي باشد. همچنين برخي تشكل ها 
همانند انجمن اسالمي دانشجويان مستقل و 
جامعه اسالمي دانش��جويان نيز در اين عرصه 

فعاليت هايي داشته اند. 
نكت��ه مه��م ديگر اينك��ه تع��داد قاب��ل توجهي از 
دانشگاه هاي كش��ور اولين كرس��ي هاي خود را در 
سال 9۱ شروع كردند. در همان سال آمارهاي گرفته 
شده توسط هسته هاي آزادانديشي بسيج دانشجويي 
نشان مي دهد كه در ۱۱۳ دانشگاه كشور حدود 5۳۰ 
برنامه كرسي هاي آزادانديشي برگزار شده است. بايد 
توجه داشت اين ۱۱۳ دانشگاه، دانشگاه هاي بزرگ تر 
و به لحاظ تشكلي قوي تر از سايرين هستند و احتمال 
مي رود كه در زمينه كرسي ها نيز بسيار فعال تر بوده 
باشند اما بايد توجه داشت كه اين تعداد از دانشگاه ها 
به نسبت كل، كمتر از ۱۰درصد مراكز آموزش عالي 
كشور هس��تند. با اين حس��اب مي توان برنامه هاي 
برگزار ش��ده را تا دو براب��ر اين مقدار در آن س��ال 
تخمين زد كه اين آمار نشان دهنده برگزاري حدود 
هزار برنامه درس��ت و دقيق كرسي ها مي باشد. اين 
تعداد برنامه كرسي يك آمار خوب براي تشكل هاي 

دانشجويي محسوب شد. 
ش��ناخت اع��م مش��كالت و موان��ع، ش��امل 
دسته بندي و اولويت بندي در برگزاري بيشتر و 
اصولي تر كرسي هاي آزادانديشي مي تواند براي 
دانشگاه ها و تشكل هاي دانشجويي بسيار مهم 
و تأثير گذار باشد. در ادامه به مهم ترين مشكالت 
اين حوزه و همچنين راه حل هاي پيشنهادي آن 

مي پردازيم. 

  درك نك�ردن  مفهوم آزاد اندیش�ي از 
سوي دانشجویان و تشكل ها

دانشجويان مدت زيادي نيس��ت كه با مفهوم 
كرس��ي هاي آزادانديش��ي و اقتضائ��ات آن به 
صورت جدي درگير ش��ده اند و حتي در ميان 
صاحب نظران نيز هن��وز روي اي��ن موضوع و 
مس��ائل مرتبط با آن مانند ح��د آزادي بيان، 
مباحث فقهي �  حكومت��ي و... كارهاي عميق و 
دقيق كه پاسخگوي س��ؤاالت برآمده از فضاي 
عمليات باش��د، انجام نشده اس��ت. هرچند در 
طول چند سال گذشته فهمي كه دانشجويان 
در مورد آزادانديش��ي كس��ب كرده اند رش��د 
چشمگيري داشته است اما همچنان احساس 
مي ش��ود كه اين مفهوم و جوان��ب مختلف آن 
كاماًل از سوي دانش��جويان درك نشده است، 
ش��اهد اين ادعا بي��ان اه��داف و ضرورت هاي 
غيراصيل براي راه اندازي كرسي ها و نگاه ابزاري 
به مقوله آزادي بيان است. مواردي مانند سوپاپ 
اطمينان بودن كرسي ها. همين مسئله موجب 
شده است دانش��جويان انقالبي به كرسي ها به 
عنوان ضرورت امروز دانش��گاه هاي جمهوري 
اسالمي نگاه نكنند و در بهترين حالت كرسي ها 
به عن��وان كاري از كارهاي يك تش��كل ديده 

مي شود و نه راهبرد فعاليت هاي آن تشكل. 
 محافظ�ه كاري و ت�رس مس�ئوالن 

دانشگاه ها 
مش��كالت مختلفي ذيل اين عن��وان مي توان 
برش��مرد اما مهم ترين آنها اين اس��ت كه تيم 
مديريت دانش��گاه به دليل ناآشنايي با فضاي 
آزادانديشي، كرسي ها را تهديدي براي سكون 
دانش��گاه و دور ك��ردن آن از فض��اي علم��ي 
محس��وب مي كنند و همي��ن محافظه كاري 
منجر مي شود كه تمايلي به برگزاري كرسي ها 
نداشته باشند و حتي در پيش پاي دانشجويان 
برگزار كننده به انحاي مختلف س��نگ اندازي 
مي كنند اما براي رفع اين مش��كل بايد كاري 
كرد كه مس��ئوالن و رؤساي دانشگاه ها نسبت 
به مسئله كرسي هاي آزادانديشي كاماًل توجيه 
ش��وند به صورتي كه به جاي نگاه تهديدمحور 
و رف��ع تكليفي به كرس��ي ها آن را ب��ه عنوان 
مهم تري��ن فرصت براي تغيير ج��و فرهنگي و 
حتي علمي دانشگاه ها ببينند. به نظر مي رسد 
وزارتي��ن علوم و بهداش��ت از ط��رق مختلف 
مي توانند اين مهم را رقم بزنند. از طرفي با توجه 
به ابالغ آيين نامه كرس��ي  هاي آزادانديشي از 
سوي وزارت علوم به نظر مي رسد اين وزارتخانه 
از اين پس بايد توجهش را به نظارت كيفي)و نه 
كمي و شكلي( بر همراهي مسئوالن دانشگاه ها 
با روند كرسي ها معطوف كند و به صورت جدي 
با مسئوالني كه بر سر راه كرسي ها مانع تراشي 

مي كنند، برخورد كند. 
  سطحي شدن دانشجویان و بي تفاوت 

شدن به مسائل جامعه
مش��كل ديگري كه مي توان در عرض مشكل 
مسئوالن دانشگاه ها مطرح كرد، سطحي شدن 

دانشجويان اس��ت. در دانشگاه دو اقليت وجود 
دارند كه ذهنشان با مسائل سياسي، اجتماعي 
و انديشه اي درگيري نس��بتاً بيشتري دارد اما 
اكثريتي ه��م وجود دارد كه آنچن��ان ميانه اي 
با مس��ائل مزبور ندارن��د و از دي��دن يك فيلم 
س��ينمايي طنز به صورت محسوس��ي بيشتر 
اس��تقبال مي كنند تا بح��ث روي يك موضوع 
معرفتي يا سياس��ي. طبعاً دانش��جويي از اين 
جنس حوصله  ش��نيدن بحث ه��اي عميق، به 
دور از هياه��و و فاق��د جذابيت ه��اي كاذب را 
ندارد و در نتيجه از اينگونه جلس��ات استقبال 
چنداني نمي كنند. از س��وي ديگ��ر در صورت 
استقبال نيز عمدتاً سطح معلومات، مطالعات و 
دغدغه دانشجويان در حدي نيست كه بحث از 
مصداق ها و اليه هاي اوليه فراتر رود و همين امر 

مي تواند موجب عدم كارايي كرسي ها شود. 
  نداشتن احس�اس امنيت در بعضي از 

دانشجویان
القاي حس امنيتي بودن دانش��گاه از س��وي 
ع��ده اي مغ��رض در درون و بيرون دانش��گاه، 
برخورد ها نابجا و به دور از سعه صدر مسئوالن 
حراست برخي دانش��گاه هاي غيرمسئوالنه به 
بحث هاي درون دانش��گاه از ط��رف نهادهاي 
بيرون دانشگاه موجب شده است كه در برخي 
دانش��گاه ها ش��اهد ادعاي فقدان آزادي بيان 
باشيم. اين ادعا در برخي موارد واقعي و در برخي 
موارد غيرواقعي و كاذب است. شايان ذكر است 
اين مشكل در دانشگاه هاي اصلي تهران و برخي 
ديگر از دانشگاه هاي بزرگ كشور نمود بيشتری 
دارد و در واقع با همين بهانه با نوعي تحريم اين 
جلسات از سوي طيفي از دانشجويان مواجهيم 
كه البته اين ادعا محدود به اين طيف نمي ماند 
و دائماً به فضاي ساير طيف هاي دانشجويي نيز 
كشيده مي ش��ود و همين امر به مانعي جدي 
براي پاگرفتن كرسي هاي آزادانديشي در اين 

دانشگاه ها تبديل شده است. 
با بررسي دقيق تر مش��كالت و موانع برگزاري 
كرسي هاي آزادانديشي، اين موانع و مشكالت 

به شرح زير دسته بندي مي شوند: 
-مشكل از جانب مسئوالن دانشگاه

- مش��كالت درون تش��كيالتي تش��كل هاي 
دانشجويي

- سطحي شدن دانشجويان و بي تفاوتي آنها 
- مشكل داوري و جمع بندي جلسات 

- مشكل آيين نامه هاي وزارت علوم
- مشكالت امنيتي خارج از دانشگاه ها 

- عدم پشتيباني تشكل هاي همسو
آمار درصد مشكالت و موانع در بررسي ميداني 
و همچنين مصاحبه هاي مختلف دانش��گاه ها 
در خصوص اين دسته از مشكالت به شرح زير 

ارائه شده است: 
 در پاي��ان باي��د توجه داش��ت دانش��جويان 
دانشگاه ها كه متولي برگزاري چنين برنامه هايي 
هستند بايد با ش��ناخت كافي و مطالعه دقيق 
درباره چرايي، چيس��تي و چگونگي برگزاري 
كرسي ها آزادانديشي در راستاي برگزاري هر 
چه بهتر اين برنامه ها با مطالعه مشكالت، موانع، 
فرصت ها، نياز ها و الزامات اين دست از برنامه ها 
بكوش��ند در راس��تاي تحقق مطالبه رهبري 
كه تأثير كرس��ي ها بر زندگي م��ردم و تقويت 
روحيه مطالبه گري بر كس��ي پوشيده نيست، 
اين مهم را به بهترين نحو ممكن در دانشگاه ها 

اجرايي كنند. 
اميد اس��ت ش��كل گيري موج ه��اي مقطعي 
آزادانديشي به يك رسالت دائمي و يك وظيفه 
خطير براي جنبش دانش��جويي تبديل شده و 
شاهد كرسي هايي با ضريب كيفي باال و دقيق در 
فضاي منطقي و مسالمت آميز براي تبيين حق 
و عدالتخواهي باش��يم و همچنين كرسي هاي 
آزادانديشي به رفع مشكالت گفتماني، معيشتي 

و اعتقادي مردم بينجامد. 

4۰ س��الگي همواره آغ��از يك 
مرحله  جديد در زندگي انسان 
تلقي مي شده است. در معارف 
اسالمي كس��ي كه 4۰ سال از 
عمرش گذشته باش��د را داراي 
»كمال عقل« مي دانند. اكنون 
عمر جمهوري اس��المي به 4۰ 
رسيده اس��ت و اين يعني بايد 
چه��ره  جدي��دي از جمهوري 

اسالمي انتظار داشته باشيم. 
در اين 4۰ س��ال كه ب��ا فراز و 
نش��يب ها، نقاط قوت و ضعف، خطاه��ا و بحران ها جمهوري 
اسالمي رش��د كرد و باليد داراي تجربه هاي ارزشمندي شده 
اس��ت. اين تجربه ها حتماً بايد در4۰ س��ال بع��دي حكومت 
مورد توجه قرار گيرد. انقالب اسالمي اين ظرفيت را دارد كه 
نظام سياسي را عقالني و هوش��مند سازد زيرا در اصل انقالب 
اس��المي يك انديش��ه و معرفت اس��ت كه البته در آن شور و 
احساسات هم وجود دارد. تا كنون و در اين 4۰ سال بيشتر به 
جنبه  حماسي و شورآفرين انقالب توجه شده است و از جنبه  
عقالنيت انقالب غافل بوديم. انقالبي ب��ودن در افكار عمومي 
گاه مت��رادف هيجان، عدم مدارا، بي توجه��ي به علم و دانش، 
حتي بي نظمي و بي قانوني است. در صورتي كه اين صفات نه 
ذات انقالب است و نه اصاًل قاطبه  انقالبيون اين صفات را دارا 
هس��تند. س��يد انقالبي ها كه رهبر انقالب اسالمي هستند به 
هوشمندي، مطالعه، قانونمندي و مردمداري معروف هستند 
اما اندك خطاكاران انقالبي و رسانه هاي معاند چنين ذهنيتي 

از انقالبي بودن ايجاد كرده اند. 
در دهه  چهارم انقالب نهادهاي توليدكننده  معرفت و عقالنيت 
در جمهوري اس��المي الزم اس��ت ب��راي بس��ط عقالنيت در 
حاكميت و در ميان عموم مردم تالش كنند و انديشه  انقالب 
اسالمي را رشد و گس��ترش دهند. انقالب در قالب احساسات 
و هيجانات س��طحي نمي تواند برد و عمر زيادي داشته باشد. 
عقالني شدن هر مكتب و تفكر اس��ت كه باعث طول عمر آن 
مي شود. وابسته كردن جمهوري اسالمي به عاليق و احساسات 
ملي )اشعار و سرودهاي وطن پرستانه(، مصرف كردن نام و ياد 
شهدا، خرج كردن از حساس��يت هاي مذهبي مردم، يادآوري 
مكرر مخاط��رات، تهديدها و دش��مني هايي ك��ه در محيط 
پيرامون��ي جمهوري اس��المي جريان دارد همگ��ي ناكافي و 
داراي طول عمري محدود هستند. معتاد شدن نظام سياسي 
به برانگيختن احساس��ات مردم در ايام انتخابات، بحران ها و 
تالطمات سياس��ي – اجتماعي در بلندمدت آسيب زاس��ت و 
كم كم اثربخشي خود را از دست مي دهد. عقالني شدن روندها 
و اقناع فكري مردم است كه مي تواند تضمين كننده  ثبات نظام 
سياسي در آينده شود. روز به روز نيز اين ويژگي بيشتر ظهور 
پيدا مي كند و انتخابات هاي اخير نيز نشان مي دهد كه مردم 
به جريان هايي اظهار تمايل مي كنند كه عقالني تر رفتار كرده 
و در نزد مردم عاقل تر تصور مي شوند. اين نشانه ها بيانگر اين 
موضوع اس��ت كه شهروندان جمهوري اس��المي در اين چند 
دهه، عقل رس تر ش��ده اند و انتخاب هاي عقاليي تري دارند و 
بايد بيش از برانگيختن احساس��ات با زبان عقل و تدبير با آنها 

سخن گفت. 
اينجاست كه انديش��وران انقالبي بايد هرچه بيشتر در مسير 
عقالني تر ش��دن انقالب پيش بروند و البته مسئوالن نيز بايد 
زمينه را براي اين امر فراهم سازند. تقويت رويكرد عقالني به 
انقالب اسالمي به جاي رهيافت احساساتي و هيجاني، مستلزم 
به وجود آمدن فضاي تضارب آراس��ت. باورمندان به انقالب 
اسالمي بايد بتوانند با منتقدان و حتي معاندان انقالب در يك 
فضاي منطقي ديالوگ برقرار كنند. قطع رش��ته  گفت وگوي 
 )public sphere( منطقي و مضيق ش��دن حوزه  عمومي
منجر ب��ه كاهش عقالنيت در جمهوري اس��المي مي ش��ود. 
به همين منظور الزم اس��ت عرصه  گفت وگ��و بازتر و فراخ تر 
شود. بحث كرسي هاي آزادانديشي گامي بسيار مهم بود كه 
البته الزم اس��ت صحنه  تقابل جدي تر باورمندان و منتقدان 
نظام سياسي باشد نه اينكه باز هم مالحظات امنيتي در اين 
كرسي ها حاكم باشد. اگر مس��ئوالن به انديشمندان انقالب 
اسالمي و به خصوص جوانان اعتماد داشته باشند مطمئناً در 
سپردن دفاع از مرزهاي فكري و انديشه هاي انقالب اسالمي 
ترديد نخواهند كرد اما به نظر مي رسد در اين واسپاري ترديد 
وجود دارد و به همين دليل است كه باز هم تالش مي شود با 
بستن فضاي عمومي، گستردن مقررات و قوانين به عرصه هاي 
فكري و نيز مراقبت هاي امنيتي مانع ش��كل گيري گفت وگو 
ميان مدافعان و منتقدان نظام جمهوري اس��المي در سطح 

عمومي شوند. 
به جاي اين تمهيدات امنيت��ي و مراقبت هاي غيرالزم بهتر 
است نهادهاي امنيتي به مس��ئله  نفوذ كه مورد تأكيد رهبر 
انقالب اس��ت بپردازند كه در بس��ياري از نهاده��اي دولتي 
رسوخ كرده اس��ت. اين نفوذي ها هيچ نش��اني از وابستگي 
آنها به دش��من ندارند، بلكه به عنوان كارش��ناس و مش��اور 
در حساس ترين مراكز سياس��تگذاري و تصميم سازي ظاهر 
ش��ده اند. به عنوان مثال اين پرس��ش را مطرح مي كنم كه 
چه كساني در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
حضور دارند كه در جديدترين گزارش، از س��پاه پاس��داران 
خواسته شده به محوريت وزارت امور خارجه در ديپلماسي 
عمومي تن دهد؟ )و به اين وسيله زمينه براي مذاكره  موشكي 
و خلع سالح موش��كي فراهم ش��ود(. چرا بايد در ۱4 بهمن 
۱۳9۶ يعني درس��ت يك روز پس از تجاهر ب��ه بي حجابي 
سازماندهي شده توسط ضدانقالب ها در خيابان هاي تهران 
به منظور تحت فشار قرار دادن نظام جمهوري اسالمي براي 
تجديدنظر در قانون حجاب، شبكه  مطالعات سياستگذاري 
عمومي )وابسته به نهاد رياست جمهوري( به عنوان تيتر يك 
عكس تمام صفحه از يكي از اين معترضان به همراه روسري 
بر سر چوب منتش��ر كند و از نارضايتي نيمي از مردم تهران 
از قانون حجاب سخن بگويد؟ آيا نبايد ردپاي نفوذ را در اين 
مراكز ك��ه راهبري دس��تگاه هاي سياس��تگذاري جمهوري 
اسالمي را بر عهده دارند جست وجو كرد؟اگر مقامات امنيتي 
عرصه  فكر و انديش��ه را به جوانان انقالبي بسپارند تا از كيان 
جمهوري اس��المي دفاع كنند، در اين صورت به اندازه  كافي 
فراغت مي يابند كه به امور مهم تري مانند نفوذ دش��منان در 

نهادهاي دولتي و سياستگذاري بپردازند. 

حرف استاد

برآور اربعين ثاني  اي يار …

 عدم مطالبه تخصصي 
جنبش دانشجویي را كم اثر كرده است

مرز ميان آنارشيسم و مطالبه گري 
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دكتر محسن ردادي

عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمی

هرچند در طول چند سال گذشته 
فهم�ي ك�ه دانش�جویان در مورد 
آزاداندیش�ي كس�ب كرده ان�د 
رش�د چش�مگيري داش�ته است 
اما همچنان احس�اس مي شود كه 
این مفه�وم و جوان�ب مختلف آن 
كاماًل از س�وي دانش�جویان درك 
نشده است، ش�اهد این ادعا بيان 
اه�داف و ضرورت ه�اي غيراصيل 
براي راه ان�دازي كرس�ي ها و نگاه 
ابزاري به مقوله آزادي بيان اس�ت

در سال 93 در113 دانشگاه كشور 
ح�دود 530 برنام�ه كرس�ي هاي 
آزاداندیش�ي برگزار ش�ده است. 
بای�د توج�ه داش�ت ای�ن 113 
دانشگاه، دانش�گاه هاي بزرگ تر 
و ب�ه لح�اظ تش�كلي قوي ت�ر از 
س�ایرین هس�تند. اما باید توجه 
داشت كه این تعداد از دانشگاه ها 
به نس�بت كل، كمت�ر از 10درصد 
مراكز آموزش عالي كشور هستند

به جوان دوباره نگاه كن

 اميررضا غالمي
   تخته سياه


