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 دانشگاه اجتماعی

 گفتاری ناظر به لزوم حضور دانشگاه 
به عنوان عنصری فعال و تاثیرگذار در حل 

مسائل و چالش های جامعه  

»باالتریــن چیــزی که دشــمنان کشــورهای 

طــرف  از  اســامی  و کشــورهای  مســتضعف 

مخالفین با بشــریت انگشــت رویش گذاشتند، 

دانشگاه است؛ برای این که آن ها خوب می دانند 

که اگر دانشــگاه در خدمت آن ها باشــد، یعنی 

همــۀ کشــور در خدمت آن هاســت. دانشــگاه 

اســت که ادارۀ امور کشــور را می کند و دانشگاه 

است که تربیت نسل آینده و حاضر را می کند و 

چنانچه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و 

غرب باشد، کشور در اختیار آن هاست. آن قدری 

که دانشــگاه هــدف بوده اســت؛ جاهای دیگر 

نبوده است« )امام خمینی )ره(-1360/3/23(

دانشــگاه در ایران ســردرگم اســت. به این 

معنــا که هنوز به خوبــی جایگاه خود را در نظم 

اجتماعی و سیاسی کشور نیافته است. سردرگمی 

یک نهاد به سردرگمی انسان های درون یک نهاد 

می انجامــد. لذا جای تعجب نیســت همیشــه 

سیاســت گذاران کشور از خود بپرسند بودجه ای 

که در اینجا تخصیص داده شده بود، چرا بازگشتی 

ندارد؟ چرا دانشــجوهایی که بــرای هر کدام، از 

بیــت المال هزینه شــده بــود، در جایی که باید 

باشــند حضور ندارند؟ البته این خوشبینی ست 

که در جمع سیاست گذاران آموزش عالی کشور 

چنین ســواالتی مطرح باشد، لکن مهم تر از آن 

تاش بــرای یافتن پاســخ، شــجاعت در اتخاذ 

تصمیمات سخت و البته عدم عجله برای اعمال 

راه حل های تک خطی ســت. امروز آموزش عالی 

در ایران با مســائل متعــددی از جنس اقتصاد، 

فرهنگ، سیاســت و.. روبروســت پــس یافتن 

پاســخ چالش ها نیازمند شناخت دقیق مسئله 

و چه بســا پذیرش هزینه دهی در کوتاه مدت یا 

میان مدت است. برای گفتن از اهمیت مقوله ی 

دانشــگاه هــم همین بــس که دو بال ســاخت 

تمــدن، علم و انســان های آن هســتند که آن را 

به منحسه ی ظهور می گذارند و ریل جامعه را در 

اختیار می گیرند. دانشگاه محل به هم پیوستن 

این دو بال است. پس دانشگاه مهم ترین عنصر 

ســاخت تمدن اســت. در ادامه ســعی می شود 

نکاتی کــه در ذهن نویســنده اولویت بیش تری 

دارند بیان شــود و در حد توان راه یافتن پاســخ 

برای این مسائل و چالش ها نیز گفته شود.

نگاه به مقوله ی رشد علمی و فن آورانه و 
ارائه ی راه حل برای چالش ها

هیچ گونه از علوم با گوشه نشی و کلنجاررفتن 

در هپروت پیشرفتی نمی کنند. البته معنای این 

ســخن این نیســت که تنها علمی مورد پذیرش 

اســت کــه در چندماه یا چندســال بــه نتیجه ی 
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مشــخص در حــل چالش های فعلی برســد، اما 

بایــد پذیرفــت مســیر تولیــد علم از برخــورد با 

مســائل واقعــی می گــذرد. حال نتیجــه اش در 

بیست سال بعد مشخص شود، اما رشد علمی 

داخل کشور بایستی نسبت مشخصی با مسائل 

کشور برقرار کند.

بــه  وابســته  علــم  پیشــروی  اساســا 

پرسش هایی ســت که در جامعه ی علمی وجود 

دارد. فلــذا اگر جامعه ی علمی با پرســش هایی 

روبــرو باشــد کــه از چالش هــای واقعی کشــور 

نتیجه شده باشــد پیشروی علمی نیز در همین 

ســو بــوده و بــه مــرور نهاد علــم جایــگاه خود 

را درون نظــم جامعــه  پیــدا می کند. حــال اگر 

جامعه ی علمی نســبت مشــخصی با پرسش ها 

و چالش هــای جامعــه ی خود نداشته باشــند یا 

غالبــا با چالش هــای جوامع دیگر روبرو باشــد، 

مسیر علمی کشور نیز هیچ گاه تولیداتی نخواهد 

داشــت که بازار عرضه اش داخل همین جامعه 

باشــد. این رویه نتایج مختلفی خواهد داشت؛ 

از تاثیرات فرهنگی گرفته تا اختال در استقال 

کشــور و نزدیک ترین اثر آن هدر رفت بودجه و 

حق جامعه.

حــال اگــر از ایــن مقدمه عبور کنیــم، برای 

رســاندن دانشــگاه بــه جایــگاه صحیحش الزم 

اســت اقداماتــی نهــادی صــورت گیــرد. اول: 

»افزایش بودجه ی دانشگاه وابسته به پذیرفتن و 

ارائه ی راه حل برای پروژه های کان و مهم ملی.« 

این اقدام موجب می شــود متولیان نهاد علم و 

جامعه ی علمی فعاالنه به سمت کشف مسئله ها 

حرکت کنند و به این مسئله رغبت نشان دهند. 

دوم:» ایجــاد پژوهشــکده های مســئله محور یا 

انعطاف رشــته های تحصیات تکمیلی و ارائه ی 

برنامه هــای میان رشــته ای و یا مســئله محور.« 

برای مثال مســائلی ماننــد آب، ترافیک، هوش 

مصنوعــی و... ابعاد مختلفی دارند و کارشــناس 

یک رشته ی خاص معلومات کافی برای پرداختن 

به این مســائل ندارد؛ تســهیل انعطاف دادن به 

رشته ها و تاسیس پژوهشکده های مسئله محور 

موجب ساختارســازی و تثبیــت امر مهم ارتباط 

نهــاد علم با مســائل واقعی کشــور می شــود. و 

ســوم: »دخیل کردن متولیــان نهادها و صنایع 

کشــور در تنظیــم برنامه ی درســی دانشــگاه ها« 

برای مثال زمانی که ادعا می شــود دانشگاه باید 

با صنعت ارتباط داشــته باشــد، نمی شــود این 

یــک ارتباط یــک طرفه باشــد؛ و این دیالکتیک 

رسمی می تواند موجب تسهیل مهارت آموزی و 

عرضه ی نیازهای نهادها و صنایع برای دانشــگاه 

شود.

شــرکت های  و  دانشــگاه  تجاری ســازی 
دانش بنیان

اصل بحث تجاری ســازی با مقدمه قسمت 

پیشین تایید می شود. )به طور خاصه: دانشگاه 

به مثابه یک نهاِد عضو جامعه باید خروجی هایش 

به درد جامه بخورد. دانشــجویی که از دانشــگاه 

فارغ التحصیل می شود باید توانایی روبرو شدن 
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با یک مسئله ی واقعی و حل آن را داشته باشد.( 

اما در این بین نکاتی حائز اهمیت است که عدم 

توجه به آن ها تجاری ســازی را از یک امر الزم به 

مضر تبدیل می کند.

اول: »اصول کســب و کار نباید حاکم بر باقی 

اصــول شــوند.« به طــور طبیعی یکــی از نتایج 

مثبــت ارتباط موثر با مســائل واقعــی جامعه، 

جاری شــدن سود اقتصادی به دانشگاه، حداقل 

در بلند مدت می باشــد. لکن باید توجه داشــت 

این جاری شدن سود اقتصادی یک معلول مورد 

پسند است نه علت سایر فعالیت ها. برای مثال 

پذیرش دانشــجویان پردیس به لحاظ اقتصادی 

توجیــه دارد، امــا در الیه ی عدالت آموزشــی و 

تاثیرات فرهنگی خیر.

دوم: »با هدف تجاری ســازی نباید نهاد علم 

) در اینجا منظور دانشگاه های اصلی کشور( هر 

نوع پروژه ای را بپذیرد.« ممکن است در شرایطی 

خاص )مانند االن( فعالیت های خدماتی در کشور 

رونق بیشتری از فعالیت های مولد داشته باشند 

و به طبع ارتباط موثرتری با دانشگاه برقرارکنند. 

اینجا از نقاطی ســت که برای تغییر مســیر حتما 

ورود سیاســت گذارانه و حاکمیتی الزم اســت. 

ظرفیــت دانشــگاهی ماننــد دانشــگاه صنعتی 

شــریف نباید صرف فعالیت هایی شود که شاید 

ســودآوری اقتصادی داشته باشــند امــا ارتباطی 

با مســائل واقعی کشــور ندارند. متاســفانه االن 

افزایش اســتارت آپ ها داخل کشــور به معنای 

افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و چالش های 

واقعی کشــور نیســت. باید خیلی زود جای این 

اســتارتاپ های خدماتــی را پروژه های کان ملی 

پر کنند تا دانشــگاه و جامعه ی علمی ســریع تر 

جایگاه صحیح خود را در کشور پیدا کنند.

رشد و ارتقای اساتید
اســاتید از آن جهــت کــه مانند دانشــجوها 

چهارســال یکبــار تجدید نمی شــوند، مهم ترین 

عنصر دانشــگاه هســتند و نگاه آن ها به مسائل 

و جهت گیری شــان و اولویت هــای ذهنی شــان، 

ســاختار و رونــد نهاد علم را می تواند به شــدت 

تحت تاثیر قرار دهد. حال اگر برای اساتید صرف 

مسائل آموزشی مسئله باشد، ارتباط دانشگاه با 

چالش های جامعه نه تنها در نظرشان الزم نباشد 

بلکــه مذموم باشــد و صرف تعداد زیــاد مقاله 

و نمره ی خوب برای شــان ارزش باشــد، آینده ی 

دانشگاه نیز مشخص است. چرا باید استادی در 

دانشــکده ی کامپیوتر با سابقه ی پژوهشی خیلی 

عالــی تنها بابت نمره  معدل کارشناســی ضعیف 

برای هیئت علمی دانشــگاه پذیرفته نشود؟ در 

حالی که توانایی و تســلط علمی و پژوهشــی و 

مهــارت آموزشــی ش مــورد تایید دانشــجویان 

و باقــی صاحب نظران اســت. چرا باید اســتادی 

کــه بابت وقت گــذاری در صنعت تعداد کمتری 

مقاله ی برای نشــریات خارجی به چاپ رســانده 

مورد شــماتت قرار گیرد؟ شــاید نقطه ی تحول 

دانشگاه در بلندمدت تحول در اساتید دانشگاه 

و نگاهشان به علم اندوزی و پژوهش باشد. 
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بدون شــک رابطه ی استاد و شاگرد بیش تر 

از ایــن که یــک رابطه ی آموزشــی صرف باشــد 

می تواند یک ارتباط تربیتی باشد. در نتیجه شرط 

کافی استادشدن، نمی تواند توانایی علمی مورد 

قبول باشــد. گرچه ایــن انتظار آرمانی ســت اما 

حداقــل می توان امیدوار بود ســاختاری که برای 

دانشــگاه های ما اســتاد تولید می کند در آینده 

نرم افزارهــای ویــژه ی اســتادی نیز بــر روی آنان 

نصب کند کــه جدای از توانایی علمی الزم، فهم 

روابط انسانی و تعامات اجتماعی، فهم مسائل 

اخاقــی، درک لزوم تاثیرگــذاری در جهت گیری 

صحیح دانشجویان به سمت حل مسائل کشور 

و نگاه صحیح نسبت به مقوله ی علم و فناوری 

و تمدن را دارا باشند.

همــه ی این هــا اهمیــت انتخاب اســاتید، 

آموزش شان و لزوم شکل دهی مجدد به ساختار 

تربیت و رشد و ارتقای اساتید را نشان می دهد.

تعلیم و تربیت دانشجویان
نــگاه بــه ســیری که بــرای یک دانشــجو در 

ایــن چهار-پنج ســال دارد، نباید یک نگاه رباتی 

باشــد. نمی توان رســالت یک نهــادی که تکفل 

آمــوزش دارد را در عرصــه ی تربیت انــکار کرد. 

به طور مشــخص دانشــگاه باید به ســیر انسانی 

و رشــد شــخصیتی دانشــجویان در ایــن چنــد 

ســال بیندیشد. بخشــی از این سیر، فکریست، 

و برخی رشــد اجتماعی. در ایران ســعی شــد با 

دروس معارف، ســیر فکری دانشــجویان کنترل 

و جهت دهــی شــود. امــا این راه حل نیــز مانند 

درس دینــی کنکــور، هیــچ تاثیر قابــل توجهی 

در دین دارکردن دانشــجویان نداشته اســت. ای 

بســا هیــچ رابطــه ی مشــخصی بین دیــن داری 

دانشــجویان و نمره ی دروس معارف آنها وجود 

ندارد.

پیشنهادی که ارائه می شود برای سیر فکری، 

ایجــاد بســترهای گفت و گــو و چالــش بر ســر 

مسائل سیاسی-اجتماعی-فرهنگی کشور )عاوه 

بــر پرداختــن به چالش هــای علمی که رســالت 

مشــخص دانشگاه است( می باشــد. در صورتی 

که دانشجو سیاسی باشد )به معنای دغدغه مند 

بودن نسبت به مسائل جامعه( در جست و جوی 

اندیشــه مــی رود و تشــنه ی معــارف می شــود. 

آن موقــع می تــوان بــا نهادســازی هایی ماننــد 

حوزه دانشــجویی، یــا ارائــه ی دروس متناســب 

با دغدغه ی ذهنی دانشــجویان به این نیازشــان 

پاسخ داد.

درثانــی خصوصــا در ســنین 18تا22 ســال 

دانشــجو باید مســئولیت پذیری را تجربه کند. و 

اگر دانشــگاه با درگیری های بیش از حد درســی 

جلوی این مسئله را بگیرد، عامل اختال تربیتی 

درون دانشجویان خواهد بود. درنتیجه دانشگاه 

بایــد مشــوق فعایت هــای اجتماعــی و تحرک 

دانشــجویان باشــد و ای بســا به طور مســتقیم 

مشوق این امر باشد.
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مهاجرت و اپالی
مهاجــرت علــل مختلفــی می تواند داشــته 

باشــد. اما آن بخشــی در دانشــگاه کــه موجب 

رغبت بیشــتر می شــود، آینده ی نامعلوم علمی 

و صنعتی ســت. این که دانشجو نمی داند داخل 

کشــور آموزش هایــی کــه دیــده دقیقــا به چه 

درد می خــورد؟ پــس می توان ادعا کــرد یکی از 

ســرحلقه های مهاجــرت نخبگان، عــدم اتصال 

دانشگاه به مسائل و چالش های واقعی ست. تا 

فرد حس کند بــا توانایی های علمیش می تواند 

تاثیرگذار باشــد و مشکلی را حل کند یا مسیری 

را توسعه دهد.

حال کشــور باید با فراهم کردن زیســت بوم 

پایــدار فناورانه در میان مــدت موجبات کاهش 

مهاجرت و بازگشت نخبگان را فراهم کند. در این 

حیــن برای حفظ هویت ایرانی نخبگان مهاجر و 

افزایش احتمال بازگشت شان کارهایی می توان 

کــرد. برای مثال: »ارتباط علمی دانشــگاه با این 

نخبگان و اعطای بعضی تسهیات، شبکه سازی 

نخبگان خارج از کشــور با تاسیس انجمن هایی 

که حامی شــان دولت جمهوری اســامی باشــد 

و برگــزاری  گرد همایی هایی مســتمر برای حفظ 

ارتباط و ایجاد و حفظ پایگاه اجتماعی در میان 

نخبگان مهاجر.«

مسائل فرهنگی دانشگاه 
واضح است تمام مسائلی که تا به اینجا بیان 

شــده مستقیم یا غیر مستقیم بر فرهنگ حاکم 

بر دانشــگاه تاثیرگذارند، پس در این قسمت به 

برخی مشکاتی که بیشتر در دانشگاه رواج دارند 

و گفته نشد پرداخته می شود.

اول: »ارتباط با نامحرم« اگر از سخنان کلی و 

واضح درباره ی این مســئله بگذریم، هنگامی که 

دانشــجو در سنین اوج احســاس نیاز عاطفی و 

جنســی وارد بستری مختلط می شود و همزمان 

بابــت تحصیــل و وقت گــذاری علمــی توانایی 

تشــکیل خانواده ندارد؛ نمی توان تمام مشــکل 

را از عــدم تقوا و انحراف نســل جوان دانســت. 

احتمــاال تعداد زیــادی از دانشــجویانی که وارد 

روابط غیرشــرعی و ناســالم می شوند از خطرات 

و مشــکات آن آگاهند، امــا راه جایگزینی برای 

ارضای نیازهای عاطفی و جنسی خود نمی بینند. 

شــاید تنها راه حل، تســهیل ازدواج دانشجویی 

باشــد. ایــن هــم به معنــای کمک نهــاد رهبری 

برای یافتن مورد ازدواج نمی باشــد. چون اساسا 

مشــکل ایــن اســت کــه همزمــان بــا تحصیل 

خصوصــا در دانشــگاه های برتر، کســب درآمد 

ممتنع اســت. و مگر چند درصد از دانشجویان 

خانواده هایی متمــول دارند که بتوانند به لحاظ 

مالــی و بــه این شــکل از آنان پشــتیبانی کنند؟ 

شاید راه هایی از جنس افزایش سنوات تحصیلی 

برای دانشــجویان متاهل، افزایش خوابگاه های 

دانشــجویی متاهلیــن و وام های بــا بازپرداخت 

بعد از چندسال راه های مناسبی باشند. البته در 

مورد نحوه ی تسهیل گری باید کارشناسی دقیق تر 

صورت گیرد. الزم به ذکر است این نگرانی وجود 
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دارد بعــد از کرونــا نیــز مــا نحو حادتــری با این 

مســئله روبرو باشیم. زیرا دو ســال غالبا ارتباط 

مجــازی بود و در این بســتر مقــدار حیا و حفظ 

حدود به طور مشخصی از فضای حضوری کم تر 

اســت و ایــن امــر بعد از باز شــدن دانشــگاه ها 

می تواند به این فضا تسری یابد.

دوم: »مصرف دخانیات و افســردگی« شاید 

آمــار دقیقی از این مورد وجود نداشــته باشــد، 

اما عاوه بر مشــاهدات میدانی به گفته ی مرکز 

مشاوره ی دانشــگاه هم وضعیت اصا مناسب 

نیســت. شــاید بتوان ادعا کرد آن بخشی از این 

وضعیت را که دانشگاه مقصر است، همان عللی 

باشد که در قسمت مهاجرت بیان شد. کرونا هم 

در شــدت دادن به این اوضاع بسیار موثر بوده و 

هســت. البته راه حل این بخش جدای از راه حل 

ارائه شــده در بخش مهاجرت، می تواند افزایش 

شور و نشاط و تحرک در دانشگاه با رونق گرفتن 

فعالیت های دانشــجویی باشــد که در قســمت 

تعلیم و تربیت دانشجویان بیان شد.

ســوم: » افزایش سرم سام آور تقلب، بحران 

علمــی و عادی انگاری آن.« به گفته ی مســئولین 

دانشــگاه میانگین معدل دانشجویان در دوران 

کرونــا حــدود 2نمره زیــاد شده اســت. این امر 

در صورتــی اتفــاق افتاده که امتحانــات مجازی 

سخت تر یا حداقل هم ســطح امتحانات دوران 

حضوری بوده اند. زمانی که امکان تقلب آن هم 

در هر ســطحی به سادگی فراهم باشد، هزینه ی 

تقلــب کردن هر چقدر ســنگین باشــد، کوچک 

می نماید. و به طور مشــخص ما احتماال با یک 

فاجعه به لحاظ ضعف در یادگیری در این دوران 

مواجه خواهیم بود. پاســخ برخی اساتید به این 

چالش، افزایش سنگینی دروس و پخش کردن 

آن در طول ترم بود، که این نیز راه حل مناسبی 

نیســت. زیــرا فشــار روحــی و اســترس درســی 

را مــداوم می کنــد و امــکان وقت گــذاری برای 

فعالیت های غیردرسی را از دانشجو می گیرد.

پسا کرونا
نــکات منفی و آن چیزهایــی که باید محل 

توجــه قرار گیرد در قســمت قبل گفته شــد اما 

کرونا طبعا تجربه ی مثبتی هم با خود داشت. 

از تجربه ی آموزش مجازی می توان استفاده 

کــرد و به منظــور افزایــش اختیار دانشــجو در 

تنظیــم برنامه  و تقلیل رفت وآمدش بخشــی از 

دروس را به همان شــیوه ی مجازی یا ضبط   شده 

ارائه نمود. گرچه به نظر می رســد مجازی ماندن 

دانشــگاه بــه این شــکل اصــا تاثیــرات مثبتی 

نداشته باشد که دلیلش در بخش قبل بیان شد؛ 

امــا ترکیب آموزش حضوری-مجــازی می تواند 

تجربه ا ی جدید و مثبت باشد. 

و تجربــه ی مثبتــی که می توانــد ادامه یابد، 

تســهیل روندهــای اداری دموکراتیــک و اداری 

دانشــگاه بــود. در دوران حضوری این مســائل 

واقعا فرسایشــی می شد که امید است در دوران 

پسا کرونا به روند قبل باز نگردیم.
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 علم و فناوری

مقدمه
امــروزه در دنیــا شــاهد ایــن هســتیم که 

قدرت هــای دنیا در عرصه صنعت و فناوری هر 

لحظه در حال ســبقت از یکدیگر هســتند و  با 

اســتفاده از موفقیت های علمی شان، خود را به 

حاکمــان جهان تبدیل کرده انــد اما در این بین 

کشــور ما نقش تعیین کننــده ای در منابر علمی 

و ســردمداری فنــاوری دنیــا نــدارد و نظاره گــر 

آفرینش هــای علمی دیگر کشورهاســت. بدون 

شــک علــم، فنــاوری و صنعــت از بنیادی ترین 

عناصــر آبــرو و اقتدار یــک ملت انــد؛ پایه های 

تمــدن و پیشــرفت که اگــر محکم بنا نشــوند 

تزلزل ســاختمان اقتصاد و سیاســت و قدرت 

را بــه همراه دارد. اما نســبت و رابطه میان این 

سه چگونه باشــد تا اقتدار سیاسی و اقتصادی 

مطلوب را تضمین کند؟ وضعیت کشــور ما در 

این ســه زمینه در چه حالی ست؟ در این مقاله 

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف قصد 

دارد تا در حد توان خود به پاســخ این سواالت 

کلیــدی بپردازد و امید اســت تا بــا عمل به آن 

کشــور به جایــگاه علم و فنــاوری در خور خود 

برسد.

صنعت
در  کــه  مهمــی  راهبردهــای  از  یکــی 

کشــور های صنعتی در ابتدا درپیش گرفته شد، 

سیاستگذاری درست و اصولی و وجود یک سند 

راهبردی باالدســتی در جهت رشــد صنعت شان 

بــود که متاســفانه در کشــور مــا وجود نــدارد؛ 

سیاســتگذاری هایی که مسیر پیشرفت صنعت  

را ریل گــذاری کــرده و آن را به ســمت بهره وری 

بیشــتر هدایــت می کند. بــه عنوان یــک مثال 

شــاهد آن هســتیم که بخاطر یارانه هــای انرژی 

در صنایــع مختلــف رغبتی به افزایــش بهره وری 

تجهیــزات و اســتفاده از فناوری هــای جدیدتــر 

جهت صرفه جویی در مصرف انرژی وجود ندارد. 

خام فروشــی نتیجه دیگر از سیاست گذاری های 

اشــتباه در زمینــه صادرات اســت. راحت بودن 

صادرات منابع خام باعث می شود تا مواد اولیه 

کاال های پرسود به خارج از کشور صادر شوند و 

پس از تبدیل به محصولی ارزشمند در فهرست 

واردات کشــور باشند )با وجود توانایی تولید آن 

محصوالت در داخل کشــور(! یک نکته اساسی 

دیگری هم وجود دارد » باید چرخه علم،فناوری 

و صنعت کامل شود«؛ ارتباط دانشگاه با صنعت 

و بــه تعبیری چرخه علم که شــامل تولید علم، 

سپس فناوری و سپس صنعت و رجوع مسائل 

صنعت به مرجع علم می باشد، وضعیت اسفباری 

دارد و متاسفانه برنامه خاصی هم برای آن وجود 

ندارد. این دســت مسائل و بسیار مسائل دیگر 

همگی مؤید ادعای ابتدایی، مبنی بر نقش کلیدی 

نبــود سیاســت گذاری های هدفمنــد و درســت 

اســت. برنامه مشــخص کوتاه مدت، میان مدت 
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و بلندمــدت دقیق و تخصصــی ای وجود ندارد. 

در کشــورمان بــه علت مشــکات اقتصادی که 

فعا گریبان گیر ماســت، ســرمایه گذاری درست 

و کافــی در همــه صنایع به علت کمبــود منابع 

ممکن نیســت لذا سیاست گذاری ها حساس تر 

می شوند. در نهایت پیشنهاد ما این است که در 

بازنگری اساســی در سیاســت های اعمال شده، 

اقدام به شناســایی یک سری صنایع منتخب و 

حمایت همه جانبه از آن ها شــود و از آن طرف 

سیاســت درستی نسبت به ســایر صنایع دنبال 

گردد. صنایعی که انتخاب می شــوند می بایستی 

جزو کم خط ترین صنایع از جهت سرمایه گذاری 

بوده و قدرت شوک دهندگی به صنایع باالدستی 

و پایین دستی خود را داشته باشند.

فناوری
فنــاوری، مجموعــه تکنیک هایی اســت که 

در تولیــد یــک کاال به کار رود. علم زمانی نافع و 

سودمند است که گره ای از مشکات ما باز کند. 

در حقیقــت بخش فناوری عهده دار کاربرد علوم 

در راســتای حل مســائل و نیاز های بشــر است. 

راهبــرد فعلی حاکمیت برای دانش بنیان شــدن 

اقتصاد کشــور-که از مســیر فنــاوری می گذرد- 

آینده روشنی ندارد. چرا که در 8 سال اخیر-طبق 

آمار معاونت علمی- شــاهد این بودیم که تنها 

0.9 درصد در ســهم اقتصاد دانش بنیان از تولید 

ناخالص داخلی پیشــرفت داشــته ایم که بخشی 

از آن نیــز مربــوط بــه  اســتارتاپ های خدماتی 

می باشد. طبق فرمایشاتی که مقام معظم رهبری 

)مد ظله العالی( داشــته اند، باید در 3، 4 ســال 

آینده حدود 4 درصد در این زمینه رشــد داشته 

باشیم که این امر کار ساده ای نمی باشد و با این 

رونــد سیاســت گذاری ها و ســرمایه گذاری های 

دولت های پیشــین امری محال اســت. بررسی 

کشور های موفق در حوزه فناوری نشان می دهد 

که خلق فناوری های اثرگذار و متحول سازِ آن ها 

که علت تغییرات اساسی در معادالت اقتصادی 

آن ها بوده  است، نه با طرح های شتاب دهنده ها 

و مراکز نوآوری گونۀ فعلی بلکه با ورود مستقیم 

حاکمیت آن کشــور در مســائل فنی کشورشان 

بــوده اســت. فناوری هایــی از قبیــل ســاخت 

کامپیوتــر، پیدایــش اینترنــت، توســعه دانش 

ذخیــرۀ انرژی که پایه فنــاوری خودروهای برقی 

شــد، توســعه فناوری های هوافضایی در قامت 

ناســا و  توسط ورود مستقیم دولت آمریکا- به 

عنوان یک کشــور پیشــرو در این زمینه- به این 

مســائل و حمایت سیاســی و اقتصادی از آن ها 

اتفاق افتاده است. این که منتظر بمانیم تا کسی 

ناظــر بــه نیاز ها و فرصت های کشــور ایــده بزند 

و بــا طرح های حمایتی و شــتاب دهی منجر به 

فناوری تحول سازی شود خیالی است که در این 

8 ســال به دنبال آن بوده ایم و جز استثناهایی، 

موفقیت آمیز نبوده است. حاکمیت باید قدرت 

اقتصــادی و سیاســی خود را با سیاســت گذاری 

هدفمندانه در حوزه هایی که از جهت راهبردی در 

اولویت قرار دارند، متمرکز کند. باید گروه هایی را 
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برای این ماموریت ها تشکیل بدهد و در راستای 

تحقق آن اهــداف از آن ها حمایت کند. به طور 

مثــال گروهــی برای کشــف معادن نامشــخص 

احتمالی کشــور مامور شــوند )که با کارهایی از 

قبیل هوش مصنوعی بر نقشــه های ماهواره ای 

و غیــره قابل انجام اســت(. ما بــا متمرکز کردن 

گروه هایــی در زمینه فناوری هــای هوافضایی و 

موشــکی در حال چیدن میوه های آن هســتیم. 

بســیار قابــل تصور اســت کــه با اعمــال قدرت 

سیاسی توسط حاکمیت، بخش کوچکی از سوِد 

صنایع بــزرگ از قبیل مس، فوالد، نفت و غیره 

را مــی تــوان هدفمندانه و دقیق به این ســمت 

هدایــت کرد. اثرات مختلف سیاســی اقتصادی 

ایــن ســرمایه گذاری ها، بــا توجه بــه تجربه های 

چشــمگیر  شــاءاهلل  ان  آینــده،  در  گذشــته، 

خواهد بود. مشــخص اســت که ممکن اســت 

این ســرمایه گذاری ها در نهایت هیچ دســتاورد 

مســتقیمی نداشته باشــد مثل بسیار پروژه های 

شکست خورده آمریکا اما مسیری است که باید 

در آن قرار گرفت و پیش رفت و تحول اساســی 

در حوزه فناوری و بالتبع در اقتصاد از این طریق 

امکان پذیر است.

علم
علــم، پایه و اســاس هرفنــاوری و صنعت 

اســت. کشــف یک قانون در طبیعت و تکمیل 

ســاختمان تئــوری آن، کلیــدی بــرای ورود بــه 

فناوری هــا و تکنولوژی های نو اســت. واردات و 

اســتفادۀ کورکورانۀ فناوری و صنایع گوناگون از 

دیگر کشورها در اصل، ساختن بنایی پوشالی و پر 

زرق و برق است که با حوادث آشوبناک از جمله 

تحریم، به سادگی فرو می ریزد. در اصل، فناوری 

و صنعِت پایدار و پیشــرو که همیشه حرف های 

نغــز و تازه دارد و دائمــا در حال ابداع و نوآوری 

اســت، از پایه هــای علم تئوری اســتوار و متقن 

و پیشــرفته بوجــود می آید. همانطــور که رهبر 

انقاب )مد ظله العالی( فرموده اند علوم پایه به 

خودی خود حتی اگر تبدیل به فناوری و صنعت 

هم نشــود، اقتدار آفرین است؛ گر چه برای دیده 

شدن اثرات ملموس آن باید تبدیل به فناوری و 

صنعت هم شود. ایراِن دارای دانش هسته ای، با 

ایراِن بدون دانش هسته ای خیلی متفاوت است. 

اینجاست که کام معصوم، معنای حقیقی خود 

را آشکار می کند: »الِعلُم ُسلطاٌن َمن َوجَدُه صاَل 

بِِه َو َمن َلم َيِجدُه صيَل َعَليه«.کشوری که در هر 

زمینه، تولید علم می کند، برای خود آبرو می خرد 

و توجــه و تحســین همگان را بــرای خویش به 

ارمغان مــی آورد. برای مثال وقتی به چهره اروپا 

و آمریکا در ذهن ملت ها دقت می کنیم متوجه 

می شــویم که آن ها به علت پرچمــدار بودن در 

زمینــه علم مدرن همواره تصویر زیبا و متمدنی 

از خــود در ذهن جهانیان ثبت کرده اند. صحبت 

اصلی ما در این مقاله حول علم و توجه خاص 

به علوم پایه در کشــور اســت. حرف هایی که در 

بــاب صنعــت و فناوری زده شــد، هرکســی که 

قدری آشنایی با این حوزه ها داشته باشد، بازگو 
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می کند. موضوعی که بار ها توســط مقام معظم 

رهبــری )مــد ظلــه العالــی( از حدود ســال های 

72 تا کنون بیان شــده اســت که قدم بزرگی در 

راســتای انجام آن برداشــته نشده است، همین 

بحــث آفرینــش علم اســت. هــدف بلند مدت 

مــا در زمینه علم، رســیدن بــه قله های علمی و 

دردســت داشتن مرز های دانش، نهایتا تا پنجاه 

سال آینده اســت و چنین هدف بزرگی نیازمند 

برنامه ای اصولی و دقیق اســت. بلندمدت بودن 

ســرمایه گذاری در بخش علــوم پایه و راهبردی، 

متاسفانه موجب شده تا در بودجه ساالنه علمی 

کشور به این بخش توجه کافی نشود. بحث دیگر 

در زمینه علوم پایه، نیروی انسانی ســت. شــاید 

ســرمایه گذاری در بخش علــوم پایه هزینه مالی 

زیادی نداشــته باشد اما مســئله مهم، مهاجرت 

جمعیت نخبه و جوان به خارج از کشــور است. 

اصلی تریــن ســرمایه مورد نیــاز در علــوم پایه، 

دانشــمندانی خاق و پرتاش هســتند. اما برای 

کار کردن در این بســتر، دانشــمند و محقق نیاز 

بــه امکانــات و تجهیزاتی دارد که به وســیله آن 

پژوهش های خود را پیش ببرد. مســئله دیگری 

که وجود دارد حمایت  همه جانبه است که باید 

از نخبگان صورت گیرد تا هیچ هّم و غمی برای 

یــک نخبه به غیر از کار علمی اش نماند. با توجه 

به وضعیت کنونِی کشــور و اهمیت پرداخت به 

علــوم پایه و راهبــردی )علی رغــم پرخطر بودن 

آن و دیربازدهــی اش( در رشــدهای جهش گونۀ 

فناورانــه و صنعتی و در نهایــت اقتصادی، باید 

تعــداد محدودی از حوزه هــای مهم ترِ این علوم 

را انتخــاب کــرده -با توجــه به تــوان اقتصادی 

کشــور شــاید در حد 2 یا 3 حوزه- و قســمتی 

از بودجــه مربــوط به کارهای علمــی و فناوری و 

صنعتی را به گســترش و تحقیــق علمی در این 

حوزه ها  اختصاص داد. از الگوی پیشــرفت علِم 

ســلول های بنیادی کــه مایه اقتدار بســیار برای 

کشــور اســت و اثرش در حوزه های اقتصادی و 

سیاسی و ... مشخص است باید در این موضوع 

استفاده شود.

جمع بندی
در ایــن مقاله ســعی شــد تــا به حــد توان 

از فضــای علــم، فنــاوری و  آسیب شناســی ای 

صنعــت انجــام شــود و راهبردهــای کان در 

ایــن خصوص متذکر شــود کــه قطعــا نیازمند 

بررسی های تخصصی برای هرچه دقیق تر شدن 

راهبرد هســتیم که از توان جمعی از دانشجویان 

دغدغه منِد کارشناســی خارج است. اما در آخر 

بنــا بر منویــات مقــام معظم رهبــری )مد ظله 

العالی( و مطالعــه نمونه های موفق  بر اهمیت 

آفرینــش علــم و تصحیح سیاســت گذاری های 

عرصه فناوری و صنعت تاکید کنیم. لذاست که 

مــا از دولت محترم، توجه ویژه به این حوزه ها 

و نخبگان کشور بخصوص دانشجویان دانشگاه 

صنعتی شریف به عنوان یکی از مهم ترین مراکز 

برای دستیابی به این اوامر مهم را خواستاریم.
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  زنان و خانواده

مقام معظم رهبری: »مسأله ی ارزش گذاری 

بــه اصالت زن، زن بــودن، برای زن یک ارزش 

واالســت؛ یک اصل است. به هیچ وجه تشبه 

به مــردان برای زن ارزش به حســاب نمی آید؛ 

هم چنان که برای مردها تشبه به زنان ارزش به 

حساب نمی آید. هر کدام نقشی دارند، هر کدام 

جائــی دارند، جایگاهی دارند و طبیعتی دارند و 

مقصودی از وضعیت خاص آن ها در آفرینش 

حکیمانه ی الهی مورد نظر بوده که این مقصود 

باید برآورده شود؛ این مسأله مهم است.«

اگر دربارۀ جامعه اسامی و با افق تشکیل 

تمــدن اســامی حــرف می زنیــم و درصــدد 

جامعه ای پاک هستیم باید به یکی از ارکان آن 

یعنی خانواده توجه ویژه ای داشته باشیم. ما به 

خانواده هایی امن نیاز داریم و زن، محوری ترین 

عضو تربیت کننده و سازماندهی در هر خانواده 

است. 

بانــوان همــان عناصــر فعــال، اثرگــذار و 

بنیان گذار و به تعبیر امام خمینی )ره( انسان  ساز 

جامعه هســتند و رشد و تقویت و امنیت این 

اعضای جامعه، منجر به رشد و تعالی توانایی ها 

و افزایش کارآمدی آحاد جامعه خواهد شــد. 

یکــی از مهــم ترین ابعــاد این تعالــی در زنان، 

رشــد هویتی و تقویــت هویت بانوان اســت. 

به نظر می رســد اگر هویت یک زن -به عنوان 

عنصر موثر اجتماعی- تثبیت و تقویت نشود، 

نمی تواند اثر شایسته و تعالی بخش خود را در 

محیــط خانواده و جامعه به طور مطلوب، ایفا 

کند.

عدم دســتیابی بانوان به هویت واقعی در 

جامعه نیازمند آسیب شناســی جدی و عالمانه 

اســت، که برای این نقد پویا و روز آمد، تمامی 

نهادهای فرهنگی به ویژه بخش های آکادمیک 

و دانشــگاهی، در ارتبــاط بــا بخش های دولتی 

و اجرایی مســئولیت تاریخی در قبال مســائل 

زنان دارند تا باورهای فرهنگی در زیست بوم ما 

آن چنان پرفروغ و بالنده باشــد که زنان جامعه 

اســامی را سزاســت و امور اجرایی به گونه ای 

تدویــن گردند که چــراغ راه باشــند نه ضوابط 

محدودیت آفرین.

در ایــن متن به اختصار به چند مســئله از 

دغدغه هــای روز و چالش هــای جامعۀ زنان و 

خصوصــا دانشــجویان دختر اعــم از: »چالش 

هویــت دختــران، اشــتغال و قوانیــن مربوط 

بــه آن، الگوهــای فرهنگــی جامعــه دختران، 

تشــکیل خانــواده و ازدواج، بحــران جمعیت 

و فرزنــدآوری، تفریحات و آســیب های فضای 
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مجــازی« خواهیــم پرداخــت. امید اســت که 

مورد توجه و پیگیری دلســوزانه حضرت عالی 

و مسئولین قرار بگیرد.

بحــران هویت زنان در جامعه چالش های 

زیــادی را ایجــاد کرده اســت. فراگیــری بحران 

هویت زنان به شــکلی اســت که هر گوشــه از 

مسائل اجتماعی را که بررسی می کنیم، رد پایی 

از این موضوع به چشم می خورد اما بسیار کم 

مورد توجه واقع  شده و راهکاری برای آن ارائه 

نشده است. 

اول: هویت خانوادگی و بحران جمعیت

فرهنگــی  موانــع  از  اعــم  ازدواج  موانــع 

اقتصادی اجتماعی، باعث باالرفتن سن ازدواج 

و به دنبال آن کم رنگ شــدن بخشــی از هویت 

دختران که همسری و مادری است می شود. از 

طرفی زمانی که باورها و ارزش های غلط عموم، 

رسانه ها، ساختارهای دولتی و حتی خود بانوان، 

ارزش زن و ابعاد وجودی و استعدادهای زنانه 

را به رسمیت نمی شناسند؛ به تبع عاقۀ خود، 

نقش های خانوادگی را سرکوب کرده و به دنبال 

تعریف کــردن و جایگزین کــردن هویــت خود 

در موقعیت هــای دیگــر مانند شــغل و مرتبۀ 

علمی و اجتماعی می روند. وقتی ارزش و ابعاد 

وجودی زن از حیث خانوادگی و عاطفی نادیده 

گرفته می شود و او از موقعیت های دیگر چون 

فضاهای اجتماعی، کســب هویت می کند، در 

نتیجــه هویــت خانوادگــی او کم رنگ شــده و 

فرزندآوری به مثابه مانعی برای مسیر رشد زنان 

تلقی می شود.

دوم: هویت اجتماعی زنان

شــاکلۀ وجودی زن شــامل ابعاد مختلفی 

امــا  اســت!  اجتماعــی  و  خانوادگــی  چــون 

سیاست گذاری های نامناسب شغلی و اجتماعی 

و خاهــای قانونی، ســبب بی توجهــی به ابعاد 

خانوادگی توسط زنان می شود. به عنوان مثال 

منعطف نبــودن ســاعات کاری و طوالنی بودن 

آن، عــدم توجــه بــه امنیــت زنان در ســاعات 

آخر شــب بعد از فراغت از کار، نبود بسترهای 

حمایتی چون مهدکودک، نبود قوانین حمایتی 

تضمین شــده بــرای زنــان متاهــل و مــادران 

محصل یا شاغل )مثا قانون شرط سنی جذب 

اعضــای هیات علمی که موجــب تعارض بین 

نقش فرزنــدآوری و ادامه تحصیات تکمیلی 

می شود( موجب آسیب های جبران ناپذیری به 

عرصه خانواده می گردد.

و  جنســیت محور  آمــوزش  ســوم: 

هویت محور



22

و  مــدارس  در  آمــوزش  سیســتم  چــرا 

دانشگاه ها نسبت به جنسیت بی تفاوت است؟ 

آمــوزش دختــران و پســران هیــچ فرقی باهم 

ندارنــد درحالی کــه طبیعت و ابعــاد وجودی و 

روحیات آن ها باهم متفاوت است و در شانزده 

ســال آموزش رســمی هیچ تعریفــی از دختر 

بودن و شــأن و منزلت زن به او داده نمی شود 

و دختران مجالی برای فکرکردن به ابعاد انسانی 

و خودشناســی و هویت یابــی خــود نمی یابند. 

در این راســتا حرف بســیار اســت امــا به طور 

اجمالی پیشنهاد می شود پیوست فرهنگی برای 

رشــته های فنی و مهندســی پژوهش و تدوین 

گردد.

چهارم: فراغت و هویت بانوان

تفریــح بانوان ما در چــه چیزهایی خاصه 

می شــود؟ آیا ســاختارهای مناسب تفریحی و 

برنامه های درست فرهنگی در این عرصه اتخاذ 

شــده اســت؟ )مثا برای بانوانی کــه عاقه به 

تحرک و طبیعت بــدون محدودیت دارند، آیا 

دسترســی راحت به مکان هایی امن مثل پارک 

و... به تعداد کافی در هر محله وجود دارد؟(.

مولفۀ مهم دیگری که در تفریح بانوان تاثیر 

بسیاری دارد سینما و تلوزیون و فضای مجازی 

است که اکنون از عوامل بسیار آسیب زننده به 

هویت زنان و دختران ما هســتند. رســانه های 

رسمی کشور تاکنون از ارائه یک الگوی موفق از 

زن مسلمان ایرانی عاجز بوده اند و در سریال ها 

و فیلم هایــی کــه ارائــه می دهند تنها بــه ارائه 

چهره ای کلیشــه ای و منفعــل از زنان و دختران 

بزک  کرده ای که درگیر مســائل عاطفی سطحی 

می شود، بسنده کرده اند. این در حالی است که 

در سال های اخیر شاهد بوده ایم که در بسیاری 

از سریال های خارجی از زنان چهره هایی فعال، 

مثبت و با انگیزه به تصویر کشیده می شود.

نــکات بســیار دیگــری نیز وجــود دارند که 

شرح آن در این مقاله نمی گنجد اما شاه کلید 

حل این مشکات در مســائل اجرایی در امور 

زنــان اتخاذ مشــاوران خبره و متوجه به الگوی 

ســوم زن اســامی در کام رهبــری و نه غربی 

اســت و کارآمدی این مشــاوران خبره و وجود 

هماهنگــی سازماندهی شــده بیــن بخش های 

مختلف دولتی و اجرایی است.

فصل چهارم: 

                                 
                        سیاست
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تورم، بیکاری، فساد، فقر و... کلماتی هستند 

که این دولت در میان آن ها پا به عرصه خدمت 

گذاشت. می دانیم که اولویت اول کشور در زمان 

فعلی، مسئله اقتصاد است. زیرا اوضاع اقتصادی 

آن چنان آشــفته و بی در و پیکر در ســالیان اخیر 

مدیریت شده که آرمان خواهی در بین مردم نیز 

کم رنگ گشــته و ســطح دغدغه آن ها به داشتن 

اقتصــادی با رفاه حداقلی تنزل یافته اســت. اما 

یادمــان نرود که حل چنین مشــکاتی عاوه بر 

اراده شــخص رئیس جمهور و دولت، ریشــه در 

ســاختار و نظام تصمیم گیری کشــور دارد. و چه 

بســا طرح ها و برنامه های خوبی که نتوانسته اند 

از ســد پیچیدگی این ســاختار عبور کنند و پا به 

عرصه اجرا بگذارند.

فلــذا، اراده بســیج دانشــجویی بــر آن شــد 

که تذکرات و پیشــنهاداتی حــول “لزوم تغییر و 

تکمیــل ســاختار دولــت” در گام دوم انقاب به 

رئیس جمهور ارائه کند.

مســئله اول: فقــدان ســاختار مدیر پرور 
همــواره برای گرفتن تصمیــم در هر نظامی، نیاز 

بــه دو بال “اراده تصمیم گیرندگان” و “ســاختار 

کارآمد” می باشد. با مشاهده اقدامات صد روزه 

دولت، عزم و اراده جدی او برای رفع مشــکات 

بر مردم پوشیده نیست. اما این اراده جدی کافی 

نیست. در واقع اراده ای می تواند مثمر ثمر باشد 

که درون نقشــه راهبــردی و با حضــور مدیرانی 

کارآمد اجرا شود.

هیــچ گاه  حکومــت،  بدنــه  در  متاســفانه 

ســاختاری مدیر پرور، با یک نقشه راه مشخص 

وجود نداشته اســت. در سال های گذشته شاهد 

ایــن بودیم که فقدان چنین ســاختاری، ضربه ای 

جبران ناپذیر به ارکان مهم حکومت نظیر اقتصاد 

و اعتمــاد عمومــی وارد کرده اســت. چــرا کــه 

مدیرانی به عرصه تصمیم گیری و اجرا پا نهاده اند 

که به واســطه رانــت، توصیه نامــه و راه هایی که 

صاحیت و کارآمدی آن ها را نمی سنجد، انتخاب 

شــده اند. و در مــواردی کــه مدیران شایســته و 

کارامد انتخاب شــده اند، نبود نقشه راهی جامع، 

باعث سردرگمی آن ها می شود.

ایــن دو نیاز اساســی در کشــور هــای غربی، 

متناســب با اهداف و آرمان هایشــان، به واسطه 

احزاب تامین می شود. اما از رویکردها و سخنان 

امامین انقاب، این گونه استنباط می شود که به 

علت تفاوت ریشه ای در آرمان های انقاب و این 

کشــور ها، ســاختار حزبی غربی، پاسخ مناسبی 

بــه چنیــن نیازهایــی نیســت. چــرا کــه مدیران 

تربیت شــده احــزاب، بایــد پاســدار منافع حزب 

سیاسی شــان باشــند. در صورتی کــه این منافع 

سیاســی، حجت شرعی برای این مدیران نیست. 

پس ما باید در صدد پاسخ به این نیاز ها از طریق 

راهکاری متفاوت باشیم. 

بررســی چنیــن معضــل بنیادینــی، نیــاز به 

تشــکیل اتاق فکری با نگاه ویژه شــخص رئیس 
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جمهــور دارد. و از طرف دیگر می دانیم که ایجاد 

ســاز و کار برای رفع چنین مشــکل ریشــه داری، 

حتمــا نیازمنــد برنامــه ای جامــع و بلنــد مدت 

اســت. پس از جناب رئیس جمهور تقاضا داریم 

که با اســتفاده از ظرفیت اندیشکده ها و جامعه 

نخبگان، رســیدگی به این امــر حیاتی را مد نظر 

داشته باشند.

مسئله دوم: تمرکز قدرت در دولت
 مرکز تمرکز قدرت در دولت مرکزی، موجب 

می شــود که مســئوالن محلی  خود را در جایگاه 

پاســخگویی به مردم نبیننــد و تنها مطابق میل 

مقام های باالدســت خودشان در دولت ها رفتار 

کننــد. از طرف دیگر،  به این علت که مســئوالن 

محلی دارای قدرت و اختیارات مناسب نیستند، 

امکان سیاســت گذاری محلی مناســب و کارامد 

ندارند و این امر موجب نارضایتی محلی می شود. 

در نتیجــه شــاهد ایــن هســتیم کــه مخاطــب 

اعتراضات، هرگز استانداری و فرمانداری و دیگر 

منصوبیــن دولــت در مناطــق،  نیســتند. بلکــه  

انگشــت اتهــام در اعتراضات همواره به ســمت 

دولــت مرکزی نشــانه می رود. و بار پاســخ گویی 

بــه این اعتراضات، بر دوش دولت قرار می گیرد. 

این ابعاد گســترده اعتراضات، که می توانست به 

صورت محلی و با یک پاســخ ســریع و مایم تر 

جواب داده شــود، معموال با پاسخی محکم تر و 

قاطع تر از ســمت دولت مواجه می شــود. البته 

ایــن جواب، بی دلیل نیســت. چرا کــه به علت 

مخاطــب قــرار گرفتن دولت به جای مســئوالن 

محلی، راه برای ســوء اســتفاده از این پاســخ ها 

بر ضد دولت هموار می شــود. بــه عبارت دیگر، 

تمرکز گرایی در قدرت باعث متمرکز شدن فشار 

ناشــی از اعتراضــات محلــی، بــر دولــت و نظام 

می شود.

ایــن تمرکز گرایی در قــدرت، در بخش های 

مختلــف ســاختار حکمرانــی کشــور، به شــکلی 

مشکل ســاز می شــود. به عنوان مثال، نمود این 

انحصار قدرت در دولــت مرکزی، درون مجلس 

شــورای اســامی، به شــکل پررنگ شــدن نگاه 

محلــی نماینــدگان، در طــرح هــا و لوایــح ملی 

مجلــس ظاهر می شــود. چــرا که تنهــا نماینده 

مستقیم مردم محلی در بدنه حکومت، منتخبان 

آن هــا در مجلــس هســتند. از طرفــی، اعضای 

مجلس شورای اســامی، برای ورود به مجلس، 

نیازمنــد به حمایت و رای مردم محلی هســتند. 

در نتیجــه این موضوع موجب شــده اســت که 

نمایندگان محات، با نگاه ملی به مسائل ننگرند. 

بلکه تبدیــل به البی گرانی بــرای گرفتن امتیاز از 

دولت به نفع مردم بومی خود شوند.

با عنایت به موضوعاتی که پیش تر گفته شد، 

تمرکز زدایــی قدرت از دولت مرکــزی و تفویض 

اختیارات به مقامات اســتانی و محلی، می تواند 

عاوه بر کاهش فشــار اجتماعی، موجب پویایی 

جریان نخبگانی اســتان ها شــود. با توجه به این 

که وزیر کشــور نیز ســخنانی در باب تمرکز زدایی 

ایراد کرده اســت، امید اســت که رویکرد دولت 

مردمی، به ســمت افزایش ســهم مردم در اداره 

امور کشور برود.



فصل پنجم: 
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  دیپلماسی مردمی، 
تکه گمشده پازل سیاست

شــکی نیســت کــه دیپلماســی و ارتبــاط 

کشــور ها با یکدیگــر الزمه ی زندگــی در دنیای 

امروز اســت اما دیپلماســی منحصر در فضای 

سیاســی و بین دیپلمات ها نیست بلکه چیزی 

کــه مهم اســت، ایجــاد ارتبــاط مردمــی بین 

ملت ما با کشــور های مسلمان دیگر است که 

می تواند مولفه ی قدرت بسیار مهمی باشد.  در 

واقع همیشه وزارت خار جه ی ما درگیر مذاکره 

بــا قدرت هــای غربــی بــوده و مجموعه هــای 

مقاومت مشــغول مســائل امنیتــی و نظامی 

بوده اند. در چنین شرایطی آن چه به محاق فرو 

می رود، دیپلماســی مردمــی بوده یعنی دقیقا 

همان چیزی که رقبا و دشــمنان ما به خوبی از 

ان بهره برده اند. این در حالی بوده که ما عارغم 

هزینه های بسیاری که در کشورهای مختلف از 

جملــه در حوزه های نظامی داده ایم، اکنون در 

اذهان عمومی این کشــورها جایگاه مناســبی 

نداریم. 

امــام بــرای وزارت امور خارجــه بیش ترین 

مســئولیت را قائل بودند زیــرا وزارت خارجه و 

ســفارت خانه هایش، وجهه ی خارجی جمهوری 

اســامی هســتند؛ »وزارت خارجــه  بیش تــر از   

  ســایر وزارت خانه ها می تواند با خوب شــدن و 

اسامی شــدن، در خارج، موجودیت اســامی 

خودش     را نشان بدهد، و تأثیرش بیشتر از همۀ 

وزارت خانه هاست. « 

هرکجــا  کــه  می فرماینــد  امــام 

ســفارت خانه هایی هســت، بایــد یک نشــریه 

داشــته باشــند که مســائل را بگوینــد، جواب 

دروغ هــا را بدهنــد، بــا مردم صحبــت بکنند. 

پس فهم می شــود که سفارت خانه های ما باید 

بــا افکار عمومــی ارتباط برقرار کنند و نســبت 

به اتفاقات مختلف منفعل نباشــند و واکنش 

داشــته باشــند و با جریانــات مختلف متصل 

شــوند. این چنین است که انقاب اسامی در 

تمامی دنیا به مردم معرفی می شود و در واقع 

با ملت ها ارتباط برقرار می شود ولی باید پرسید 

امروز ما چه قدر با این مســئله فاصله داریم؟ 

تصفیه و اصاح سفارت خانه ها زمان دار است 

ولی به راستی 40 سال زمان کمی بوده است؟

پــر واضح اســت که بخشــی از مســئله ی 

دیپلماســی اقتصادی مربوط به سفارت خانه ها 

و وزارت خارجه است که سفارت خانه ها در این 

حوزه فعال باشند و برای تجار بازارهای کشورها 

معرفی کنند و راه آن ها را باز کنند.
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مهاجران

در حــال حاضــر بیــش از 3 میلیــون نفر 

مهاجــر افغانســتانی در کشــور ایــران زندگــی 

می کنــد، ولی در بســیاری از موارد برخوردی که 

با این مســلمانان می شود انسانی نیست و نیاز 

به تغییــرات جــدی دارد؛ قوانیــن مربوطه در 

دوره پهلوی وضع شده است و سال هاست که 

تغییری نداشته است. حال مسائل زیادی دارند 

بــرای مثال که چرا این چنــد میلیون نفر هیچ 

سهمی در رسانه های ما ندارند؟ 

مهاجران افغانســتانی در کشور ما از حقوق 

اولیــه نیز برخوردار نیســتند و تا بخواهند کاری 

کننــد یــا اعتراضی نســبت به شــرایط داشــته 

باشند، تهدید به دیپورت می شوند. 

مسئله قدس 

در ســال های گذشــته رژیم صهیونیســتی 

و ایــادی آن همــه ی همــت خــود را بــر ایــن 

گماشــته اند تا پروژه ی موســوم بــه معامله ی 

قرن رقم بخورد و عادی ســازی روابط کشــورها 

بــا اســرائیل ســرعت بگیــرد. از طرفــی مطابق 

اندیشه ی مکتبی حکومت اسامی، هر مسلمان 

موظــف به مبــارزه با اســرائیل اســت. نکته ی 

تلــخ آن که دولت اســامی ام القرای جهان، تا 

کنــون برنامه و طرح دقیقی برای مقابله با این 

امــر اجرا نکرده اســت. صرفا بــه برخی کارهای 

نمایشی در روز قدس یا روزهای مشابه بسنده 

شده اســت. از دولت قبل بــا مدل نگاه خاصی 

که به سیاســت خارجه داشت، انتظار فعالیت 

جــدی در این حــوزه نمی رفت. حال که دولت 

به دست انقابیون افتاده است، پس از گذشت 

ســه ماه هنــوز اقدامــی در این راســتا صورت 

نگرفته اســت؛ برای مثال از زمان جنگ ســیف 

القدس از جانب حماس و اسمائیل هنیه این 

درخواست مطرح شد که در مجامع بین المللی 

علیه اسرائیل اجماع ایجاد کنیم که با موافقت 

رهبــری نیــز همراه شــد اما این فضــا با وجود 

درخواســت از جانب طرف فلســطینی، توسط 

دولــت جمهوری اســامی پیگیری نشــد و باز 

موضع دولت ایران نسبتا منفعانه بوده است. 

اگــر جمهــوری اســامی را ام القــرای باد 

اسامی بدانیم، همین سوال برای مسئله یمن 

نیز وجود دارد که در نهایت طرح دولت جدید 

جمهوری اســامی برای یمن چیست و چگونه 

می خواهد به یمن کمک کند؟

در ضمن در راستای همین اتفاقاتی که در 

این چند سال گذشته اتفاق افتاده است، مردم 

احســاس تحقیر جدی در مقابل اسرائیل دارند 

که موضوع مهمی اســت؛ شهید فخری زاده را 

می زننــد، نطنز را می زنند و ... ولی مردم جواب 
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درخوری را از طرف جمهوری اسامی نمی بینند. 

حتما باید برای این مسئله فکری شود و صریح 

با مردم صحبت شود.

مورد دیگری از انفعال دستگاه دیپلماسی 

مــا ماجرای اخیر مالزی بود. به ســادگی امکان 

این وجود داشت که با حمایت از اقدام مالزی 

و محکوم کــردن اقدامات رژیم صهیونیســتی 

هزینه ی مقاومت را برای این کشــور کم تر کنیم 

اما حتی در حد یک محکومیت ساده ی پشت 

تریبون نیز انجام نگرفت. 

هم چنیــن در طــول ســال های گذشــته، 

اقدامات مثبت مهمی نیز در قبال دیپلماســی 

عمومی صــورت گرفته بود کــه در دولت قبل 

تعطیل شدند. برای مثال در دوران دولت نهم 

و دهم، هــال احمر ایران برای کمک به مردم 

یمن، بیمارستانی ســاخته بود که در دوره آقای 

روحانی بســته شده اســت. ســوال این جاست 

کــه چــرا در دولــت انقابــی جدید هنــوز این 

بیمارستان بازگشایی نشده است؟

دیپلماسی اقتصادی

کشــور مــا سال هاســت کــه با مشــکات 

اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. 

از طرفی کشورهای حوزه مقاومت که ما با آن ها 

ارتباط داریم نیز نیاز جدی به خدمات مهندسی 

و ساخت وساز و بسیاری از محصوالت دارند که 

ما می توانیم تامین کننده آن ها باشیم. از جمله 

بسیاری از مناطق جنگ زده در عراق و سوریه و 

یمن که نیاز به بازسازی دارند.

در واقع این که ما تعدادی از کشورها، عضو 

محور مقاومت باشیم، نباید به همکاری نظامی 

در برخی مواقع خاصه شود. جمهوری اسامی 

فعاالنه باید وارد عمل شــود و بخش مهمی از 

بازار این کشورها را به دست بگیرد، چرا که اگر 

این چنین نکند، حتی حضور میدانی و حمایتی 

در آن کشــور نیــز بی فایده خواهد شــد. ) مثا 

حضور میدانی 8 ســاله ما در سوریه بوده است 

ولــی اکنون بازار های ســوریه در دســت ترکیه 

هستند( به عبارتی اگر برای حضور میدانی خود 

در منطقه، اقتصاد فعالی را به پیوست تعریف 

نکنیم، پس از مدتی اذهان عمومی آن کشــور 

بــا ما و حضور ما مخالفت خواهند کرد و ما را 

اشغال گر خواهند دانست.

به نظر می رســد در این میــان حتی نیاز به 

ایجاد یــک پیمــان چندجانبه با این کشــورها 

داریــم کــه ارتباطات اقتصادی وثیقــی با آن ها 

ایجــاد کنیــم که عــاوه بــر فضــای اقتصادی 

می توانیم به هم پیمانانمان در فضای سیاسی، 

نظامی و امنیتی نیز کمک کنیم.

بــا توجه به تعــدم کارایی برخــی نهادهای 
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فعلی به این منظور می توان سازمان کوچک و 

چابکی نیر تاسیس نمود که نیازهای اقتصادی 

کشورهای محور مقاومت ) یا حتی کشورهای 

همسایه و نزدیک ما( را شناسایی نموده و در 

اختیار تجار، مهندسان و صنعتگران ایرانی قرار 

دهــد و هم چنین بــا ورود فعاالنه خود ارتباط 

اقتصادی با این کشــور ها را تسهیل کند. حتی 

می تــوان کارآفرینــان ایرانــی را به این تشــویق 

کــرد کــه در این کشــور هــا کارخانه تاســیس 

کنند.  واضح اســت که این فعالیت ها، صنایع 

ایرانی را با بازار های جدید چند میلیونی آشــنا 

خواهــد کرد که می تواننــد در زمانی کوتاه، در 

برخــی صنایــع از جمله صنعت ســاختمان که 

با رکود چندین ســاله داخلی مواجه اند، رشــد 

چشمگیری ایجاد کنند.

از جامعــه هدف های مهــم چنین حرکتی 

بایــد کشــور یمن باشــد که در آســتانه ی پایان 

جنــگ قــرار گرفتــه و نیاز بــه ســازندگی دارد . 

هم چنین عراق و ســوریه که علی رغم گذشــت 

چندین ســال از پایان جنگ، هنوز زیرســاخت 

اقتصادی مناسبی در اختیار ندارند.

دستگاه  صلب منفعل

آنچــه از جمهوری اســامی در فضای بین 

المللــی و در مقابل اتفاقات و حوادث شــاهد 

هستیم، بیش از هرجه به انفعال شباهت دارد. 

به نظر می رســد ریشــه این قضیه در آن است 

که دیپلماســی فرهنگی و مردمی ما در ارتباط 

با ملت های منطقه فلج اســت؛ این سازمان ها 

از باال به پایین صلب هســتند و توانایی ارتباط 

با توده های مردمی فعال و جوانان دغدغه مند 

را ندارند و ارتباطات حمهوری اســامی با سایر 

ملت هــا در انحصار ایــن سازمان هاســت؛ در 

حالی کــه توده هــای مردمی و دانشــجویی که 

تــوان چنین ارتباطــی دارند، معطــل مانده اند. 

راهــکار نهایــی آن اســت کــه راه بــرای ارتباط 

مردمی گشوده شود و این سازمان و نهادها نیز 

نقش پشتیبان، حامی و تنظیم کننده ارتباطات 

توده ها و تشــکل های مردمی و دانشــجویی را 

ایفا کنند.

در میان این سازمان ها، سازمان فرهنگ و 

ارتباطات از نظر جایگاه مهم ترین نهاد فرهنگی 

جمهوری اســامی در عرصه بین المللی است. 

طوری که تقریبا هر فعالیت فرهنگی در عرصه 

بین المللی باید زیر نظر این سازمان انجام شود. 

اما امروزه می توان گفت یکی از بروکراسی های 

جمهوری اســامی اســت. ســازمانی که امروزه 

از برقــراری ارتبــاط بــا بدنه ی مردمــی فعال و 

جــوان کشــورهای مختلــف ناتوان اســت و به 

بروکراســی ناتوانی تبدیل شده اســت که صرفا 
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برخــی فرم ها را بــه ارث برده و بودجه هنگفتی 

را هــدر می دهد. کاهش رایزنــان فرهنگی و به 

تبع آن کاهــش فعالیت های فرهنگی تبلیغی، 

عــدم سیاســت گذاری در جهــت نیــل اهداف 

و عــدم کادرســازی میان نخبــگان انقابی تنها 

بخشــی از اشکاالت این ســازمان در سال های 

اخیر اســت. این رویکرد رفتــه رفته به انفعال 

جمهوری اســامی در عرصــه بین الملل دامن 

زده و باعث شــده جمهوری اسامی نتواند در 

مســائلی که الزم اســت در افکار عمومی سایر 

ملت هــا نقش آفرینــی کنــد. امــروزه چیزی که 

بیش از همه ســازمان فرهنــگ و ارتباطات به 

آن نیازمند است، تحول ساختاری توسط فردی 

تحول گراست. حال آن که گزینه ای که برای این 

سازمان انتخاب شد، تحول گرا و جوان نیست 

و معاون فرهنگی ریاســت قبلی اســت. جالب 

اســت که حتی مــورد تایید وزیــر فرهنگ هم 

نبوده است. سوال جدی که به نظر می رسد، چرا 

اقدام جدی در انتخاب رییس سازمان فرهنگ 

و ارتباطــات توســط دولــت و شــخص رئیس 

جمهور دیده نشده است؟

در نهایت باید گفت ســه مســئله اساســی 

در بیــن مســائل جهــان اســام و بیــن الملل 

وجــود دارد کــه در صــورت حل این مســائل، 

چهره انقاب اســامی در اذهان عمومی جهان 

دگرگون خواهد شــد: اول دیپلماسی عمومی 

و ایجــاد ارتباطات وثیــق مردمی بین ملت ها، 

دیگــری ایجــاد دیپلماســی اقتصــادی جهــت 

ارتباط اقتصادی با کشــورهای اسامی و محور 

مقاومــت، و مورد آخــر اصاح دســتگاه های 

مســئول در ایــن امــر و بــه خصــوص وزارت 

امــور خارجه و ســازمان فرهنگ و ارتباطات به 

نحوی که بتوانند به حل دو مسئله دیگر کمک 

کننــد. در آغاز کار دولت دوازدهم باید دید آیا 

مسئله جهان اسام و وجهه جمهوری اسامی 

در منطقــه و همچنیــن دیپلماســی اقتصادی 

بــرای ایــن دولت اهمیــت دارد یــا این دولت 

نیز دیپلماســی را فقط در چارچوب دیپلماسی 

سیاســی آن هــم در برابــر چند کشــور اروپایی 

خواهد دید؟ 
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  عدالت

»دولت مردمی، ایران قوی« هنگامی که در 

موســم انتخابات، فعلیت خود را آغاز کرده بود 

در دو گفتمان مدام می دمید. 1.عدالت گستری 

2.مردمی بودن.  واحد اندیشه بسیج دانشجویی 

دانشگاه شریف نیز در همین راستا مطالعات و 

فعالیت های خود را از آغاز ترم جاری تحصیلی 

پیرامون این موضوع ترسیم کرده و سعی دارد 

در حد توان خــود به فراگیری صحیح، منطقی 

و مطلــوب ایــن دو گفتمــان کمک کنــد. متن 

پیــش رو، خاصه ای از پیشــنهادات، نگرانی ها 

و تذکراتی اســت که با مشورت ها و جستجوها 

یافت شــده و بسیج دانشــجویی آمادگی آن را 

دارد که گزارش و پیشــنهادات مفصل خود در 

این راستا را منتقل کند.

در مبحــث عدالــت، موضوعات پیوســت 

مهــم  قوانیــن  و  عدالــت  نظریــه  عدالــت، 

عدالت گســتر مطرح گردیده اســت. در مبحث 

مــردم هم موضوعــات دولــت مردمی-احیای 

جنبش هــای مردمی و اعتــراض مردمی مطرح 

شده است.

عدالت

پیوست عدالت

ایده ی پیوســت عدالت بــرای آن که مانند 

تجربه ی پیوســت فرهنگــی در قریب به 2 دهه 

گذشــته دچار برخورد نمایشی و ترئینی نشود و 

به نوعی وصله ی ناجور  نظام سیاست گذاری ما 

نباشد، نیاز به رعایت چند نکته و توجه به چند 

تذکــر و عمل به چند پیشــنهاد دارد. پیوســت 

عدالــت برای آن که بیانیه ی انتزاعی نباشــد باید 

التزامــات اجرایی برای آن در نظــر گرفت تا در 

نهایــت میــزان اثرات مثبت، افزایــش و میزان 

اثــرات منفی، کاهــش یابــد. الزامــات اجرایی 

پیوســت عدالــت در پیوســت های انگیزشــی 

رســانه ای، منابع انسانی، نقشــه ی تغییر نهادی، 

اقتصاد سیاسی و نظریه کاوی خاصه می شود. 

پیوســت عدالــت یــک امر پیشــینی اســت نه 

پسینی. به این معنی که می بایست قبل از اجرا 

یا نگارش محتوای یک طرح و الیحه ارائه شود 

و کار، بر اساس آن ماحظات سیاسی- اجرایی 

تنظیم گــردد. افزونه ی انگیزشــی: در افزونه ی 

انگیزشــی به پیوســت عدالت، اصل ســازگاری 

منافع فردی با منافع جمعی مورد توجه است. 

هر برنامه ای باید سازوکارهای سازگاری انگیزشی 

را  خــود   incentieve compatibility

توضیــح دهد. اطاعات و انگیــزه دو مولفه ای 

هســتند کــه منجــر به واکنــش یا انتخــاب در 

تعامات اجتماعی می شوند. سازگاری انگیزشی 

فرآیندی است که در آن منافع و تکالیف فردی 
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با منافع و تکالیف اجتماعی هم راستا می شود. 

این افزونه برای پیوســت عدالت الزم اســت تا 

متوجه شــود که چه انگیزه هایی از بین می رود 

و چــه انگیزه هایــی ایجــاد می شــود. افزونه ی 

رســانه ای: بــرای آن که چرخه ی پیوســت نگاری 

خوب شــکل بگیــرد باید در مراحل پیشــینی، 

نقاط مهم افکار عمومی شناســایی شوند و در 

آن پیوست لحاظ شوند. در مراحل پسینی هم 

با بررســی میزان عملیاتی شــدن و میزان حس 

عدالت گســتری به این چرخه کمــک کرد تا در 

مسیر تکامل پیش رود. در این راستا گفت وگو 

اقناعی با جامعه اصل قرار گیرد. افزونه ی منابع 

انســانی: برای آن که پیوســت ها و سیاســت ها 

روی کاغــذ باقی نماند و از مســیر ســاختارهای 

بروکراتیک عبور کرده و به مرحله ی عمل برسد 

بــا کارهایــی از قبیل تدوین بســته راهنما برای 

عاملیــت هر سیاســت، نظام تنبیه و تشــویق 

نیــروی انســانی، تزریــق روحیــه تحول خواهی 

می تــوان در ایــن راســتا حرکت کــرد. افزونه ی 

اقتصاد سیاسی: منافع بازیگران اجتماعی اغلب 

همگرا نیســت و در نتیجه، علیــه هر برنامه ای 

مقاومت منفی خواهند داشت. تحلیل بازیگران 

منفــی و معــارض یــک قاعــده ی عدالت گــرا، 

مســیری برای تحقق عینی یک سیاست است. 

پیوســت عدالت از آن که محمــل گره خوردن 

ارزش های پیچیده در گستره ی زمانی باال است 

از پیچیده ترین پژوهش های اجتماعی محسوب 

می شود. پیوست نگاری عدالت یک روح واحد 

در هر زمینه ای اســت اما شــکل و فرم یکسان 

و هماننــد، بــرای هر طــرح و سیاســت ندارد. 

اقتضائــات متفاوت مســائل از منظــر عدالت، 

ســاختار پیوســت عدالت آن را تعیین می کند. 

پیوســت عدالــت لزوما یک مرحلــه از مراحل 

تدویــن یک قانون یا طرح نیســت کــه بعد از  

این که متن کامل شــد و یا به تصویب رســید، 

پیوســت عدالت به فراموشــی ســپرده شــود. 

بلکه باید تا انتها اجرا شــده و بر حســن اجرای 

آن نظارت داشــت. در واقع پیوست نگاری یک 

پروژه نیســت بلکه یک پروسه و فرآیند است. 

افزونــه ی نظریه کاوی: هر پیوســت عدالتی، در 

ارزیابــی برنامه بایــد نظریه تغییر و نظریه اقدام 

مصرح و غیرمصرح آن سیاســت را شناسایی 

و مــورد واکاوی انتقــادی قرار دهــد. عاوه بر 

این، درک و شالوده شکنی نظریه مبنای عدالت 

اجتماعــی آن، مداخلــه ســازوکارهای تلفیق و 

میان رشــتگی دانش حل مسئله در آن حیطه و 

درســت یا نادرســت بودن قلمرو تعریف شدن 

بــرای آن سیاســت باید مورد کنــکاش نظری و 

تحلیلی قرار گیرد. در پیوست عدالت اجتماعی، 

باید از مســیر تحلیل مداخله ها، نقش شان در 
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تقویت انسجام را بررسی کرد. توسعه مال های 

تجاری، توســعه مدارس خصوصــی یا مدارس 

دولتــی خــاص، حلقه های بســته ی مدیریتی و 

انحصــار قــدرت، تضعیف بافــت محل های در 

انســجام اجتماعی هســتند. پیشــنهاد می شود 

عــاوه بر رعایــت و به کارگیری موارد و تذکرات 

فوق، دو پیشنهاد در ادامه به طور خاص مدنظر 

قرار گیرد.

1.به کارگیری ظرفیت اســناد، گفتمان ها یا 

واژگان دانشی گذشته در باب عدالت اجتماعی 

در کشــور را باید جزو الزامات حیاتی پیوســت 

نــگاری عدالت دانســت. پیوســت عدالت یک 

نگاه خرد و یک نگاه تجمیعی دارد: باید عاوه 

بــر ارزیابی خــرد عدالــت، کان روندها و کان 

جریان هــای عدالــت را رصد کــرد. بدین جهت 

نیازمند بســته ی متنوعی از شــاخص های خرد 

و شــاخص های ترکیبــی کان نگر بــرای رصد و 

پایش هستیم. تحقق عدالت نیازمند نظام آمار 

و اطاعــات یکپارچــه به عنوان ابزار و وســیله 

شــناخت اقتضائــات و خصوصیــات »زمینه ی 

اجرا«  اســت، به نحوی که هرگونــه انحراف در 

آمارهــا نتیجــه ای جز خطــا در تصمیم گیری و 

اشــتباه در طراحی و اجرای برنامه های  اقدام به 

همراه نخواهد داشت.

بــرای  عدالــت،  پیوســت  آن کــه  2.بــرای 

دستگاه های اجرایی کشور، یک عملیات تزئینی 

و تکلیفی از ســر خــود واکنی نباشــد، نیازمند 

ســازمان و تشکیات منعطف و پویا است. در 

عین حال، قتلگاه این ایده، حاکم شــدن تمام 

عیار دیدگاه اداری-بروکراتیک در آن است. قرار 

گرفتــن پیوســت عدالت در »بــازی اداره« آن را 

بــه ابزاری برای کنش ها و رفتارهای اداری درون 

دستگاه های اجرایی کشور با منافع کوته نگرانه 

تقلیل خواهد داد. از آنجا که گفته شد پیوست 

نگاری یک حرکت پویا است، یکی از ملزومات 

درک این پویایی ها از جانب دولت، ساختن دو 

نهاد برای این امر اســت. شــاید بتوان گفت که 

دولــت نیازمند یک قرارگاه فرادســتگاهی برای 

به خط کردن دســتگاه های مختلف اجرایی در 

راستای این دستورات می باشد. از جمله وظایف 

دیگر این قرارگاه، داشبوردسازی شاخصی،  هم 

در درون دستگاه و هم در سطح کلیت عملکرد 

دولــت ناظر به تحقق اهداف پیوســت عدالت 

اســت. این داشــبورد ســازی نیازمند ســاخت 

شاخص، تولید داده و اطاعات است که بدون 

وجود یک قرارگاه و نهاد فرادســتگاهی احتماال 

امکان پذیر نباشد. ترکیب این نهاد فرادستگاهی 

می توانــد به دو بخش اعضای ثابت و غیرثابت 

تقسیم شــود. اعضای ثابت متشکل از روسای 

قــوا یا نماینــدگان آن ها، چند نماینده از قشــر 
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علمی دانشــگاه، دانشــجویان و چنــد نماینده 

از قشــر حوزه، چندتن از اعضای شــورای عالی 

انقاب فرهنگی و ســازمان تبلیغات اسامی و 

اعضای غیرثابت هم افراد صاحب نظر یا درگیر 

در مسئله ای که قرار است پیرامون آن سیاستی 

اجرا شود و پیوست عدالت همراه خود داشته 

باشد، می باشند. 

نظریه عدالت

طــرح موضوع پیوســت عدالت را شــاید 

بتــوان یک تحــول گفتمانــی در مطالبات رهبر 

انقــاب ناظــر بــه مســئله ی عدالت دانســت. 

ایشــان در ابتدای دهه ی نود مطالبه ی نظریه ی 

اسامی عدالت اجتماعی را داشتند و هم اکنون 

مطالبه ی پیوســت عدالت )به عنــوان نوعی از 

مداخلــه و اقــدام برای اجــرای عدالت جامعه( 

را مطرح نموده اند. نگاه متفکرین متقدم ناظر 

بــه اقامــه ی عدالــت معموال شــروع و حرکت 

از مبانــی و نظریــه ی عدالت و ســاخت رو بنای 

اجرایــی برای آن بوده اســت. که براســاس این 

تفکر، صحبت از پیوســت عدالت، هنگامی که 

نظریــه ای منقح در باب عدالت وجود نداشــته 

باشد عبث و بی معنا است؛ حال آن که بر خاف 

این نوع نگاه یک سویه که صرفا مسیر حرکت 

را از نظریه به ســمت پیوست می داند، می توان 

قائل به نوعی حرکت دوسویه و رفت و برگشتی 

میــان نظر و عمل بــود. کنش و اجــرا، ابعاد و 

فرصت های جدیدی را برای نظر و نظریه  پردازی 

ایجــاد و نظریه را پاالیش و اصاح می کند. در 

این نگاه به همان اندازه که می بایست از نظریه 

عدالت به سمت پیوست عدالت حرکت نمود، 

می بایســت از مقام اجرا یا همان پیوســت نیز 

به ســمت نظریــه عدالت حرکت نمــود. و این 

رابطــه رفت و برگشــت بین نظر و عمل اســت 

که ســازنده خواهد بود. نظریه اســامی ولو در 

نســخه های اولیــه و ابتدایی خــود، باید پایه و 

مرجعی برای پیوســت نگاری عدالت اجتماعی 

قرار گیرد. انســجام بخشــی عملی و سیاستی و 

دقیق شــدن نظریه در طول زمان از اثرات مهم 

چنین پایبندی است. اما در هر صورت نمی توان 

منکــر عقب ماندگــی زیاد مــا در تولیــد نظریه 

عدالت اجتماعی اســامی شد. بهتر است قبل 

از آن کــه رهبر انقــاب مجدد همان گونه که در 

سال های پایانی دولت دهم فرمودند که دوران 

آزمون و خطا در عرصه ی عدالت تمام شــده و 

ما نیاز به نظریه ناب عدالت اجتماعی داریم، در 

ســال های آینده بعد از افراط در عرصه ی عملی 

عدالت آن حرف ها را مجدد مطالبه کند، دولت 

مطالبه ی حرکت به ســمت نظریه ناب اسامی 

عدالت را توامان پیوست عملی عدالت از حوزه 
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و دانشــگاه مطالبه نماید و هرچه توان دارد در 

حرکــت توامان این دو بگــذارد. اگر می خواهد 

واقعــا عدالت خــواه و عدالت گســتر به معنای 

واقعی باشــد نه آن گونه که به کارهای موضعی 

بپردازد و آن کارها مســکن موقتی بیش نباشد 

زمانی طرح ها و سیاست های مختلف، عدالت 

ایجــاد می کننــد که همگــی ذیل و در راســتای 

یــک نظریه عدالت قرار گیرنــد وگرنه پراکندگی 

به وجــود خواهد آمد که عدالــت را آن گونه که 

باید محقق نمی کند.

قوانین مهم و فوری عدالت گستر

همگانــی،  و  مردمــی  اقتصــاد  بــدون 

مردم ســاالری بــه هــر نامــی حتــی جمهــوری 

اســامی، عما جمهوری طبقاتی خواهد شــد 

و دالر یا ریال بیشــتر از انســان ها موثر خواهند 

شد. امام خمینی )ره( عدالت اجتماعی اسام را 

به چند شرط مشــروط کرد که از جمله ی آن ها 

می توان بــه »دخیل کــردن توده هایی میلیونی 

مــردم محــروم در تولیــد و تــاش و خاقیت 

و ابتــکار« اشــاره کرد. ایشــان ارائــه ی طرح ها 

و اصــول تبیین جهت گیری اقتصاد اســام در 

راســتای حفــظ منافــع محرومین و گســترش 

مشــارکت عمومــی آنــان و مبــارزه بــا اســام 

زراندوزان را ارمغان انقاب دانســتند. به میزان 

مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت هم 

فراهم شده اســت. مردم ساالری در زنده کردن 

روحیه مردمی در انجام کارهای بزرگ در کشور 

نیــز هســت. در بند 2 اصل 43 قانون اساســی 

آمــده اســت:» تامین شــرایط و امکانــات کار 

برای همه به منظور رســیدن به اشــتغال کامل 

و قراردادن وســائل کار در اختیار همه کســانی 

کــه قادر بــه کاراند ولــی وســائل کار ندارند، در 

شــکل تعاونــی، از راه وام بدون بهــره یا هر راه 

مشــروع دیگــر که نه به تمرکــز و تداول ثروت 

در دســت افراد و گروه های خاص منتهی شود 

و نــه دولــت را به صورت یــک کارفرمای بزرگ 

مطلق درآورد.« در اصل 44 هم نظام اقتصادی 

جمهوری اســامی بر پایه بخش دولتی، بخش 

تعاونی که اشــاره شــد و بخش خصوصی که به 

عنــوان مکمــل فعالیت های اقتصــادی دولتی 

و تعاونی مطرح شــده، معرفی شــد. اصل 43 

کــه خبــرگان آن را مترقی ترین اصــل خواندند 

کــه می تواند از فقر و بیــکاری جلوگیری کند تا 

چــه حــد اجرائی شــده؟ چرا تقریبــا هیچ بوده 

دســتاوردهایمان در راستای تحقق این اصل؟ 

آیا رئیس جمهور بهبود اوضاع اقتصادی کشور 

منهــای تحقــق این اصل را متصور اســت؟ در 

مرحله اول اباغ سیاســت های اصل 44، اصل 

43 و رویکرد و هدف تعاونی ها واضح تر شــد: 
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1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور 

به 25% تا آخر برنامه 5 ساله پنجم )تا سال 93 

بایــد این اتفاق رخ میداد و 25% از کل اقتصاد 

ایــران متعلــق بــه تعاونی های مردمــی بود اما 

طبق آماری که مسئولین داده اند این سهم تنها 

5% اســت. 5 درصدی که متعلق به ســه دهک 

پایین و بیکاران نیست.()در سیاست های برنامه 

پنجــم از مطالبات مقــام رهبری تحقق ضریب 

جینی 0.35 برای کاهش فاصله طبقاتی بود که 

آن هــم فقط با اقتصاد مردمــی این تعاونی ها 

محقق می شــد که نشــد( 2- اقدام موثر دولت 

در ایجــاد تعاونی هــا بــرای بیــکاران در جهــت 

اشــتغال مولد 3- تاسیس تعاونی های فراگیر 

ملی برای تحت پوشــش قراردادن ســه دهک 

اول جامعه به منظــور فقرزدایی 4- اختصاص 

بــه  واگــذاری  از  حاصــل  درآمدهــای  از   %30

تعاونی هــای فراگیر ملی به منظــور فقرزدایی، 

علی رغم این که اقتصــاد مردمی تا تعاونی های 

فراگیر مالی تعقیب و غیر از نظریه به سیاست 

و اباغ هم رســید، اما تا کنون خبری از تحقق 

آن نیســت. رئیــس جمهــور به جــای این که به 

کارهــای موضعی و مســکن گونه بپــردازد باید 

ســازوکارهای قانونی اعمــال حکمرانی طبقات 

محــروم ماننــد اصل 26 و اصــل 104 را تحقق 

بخشد. فقط 3% ازکارگاه های مشمول اصل 104 

شورای کارگری دارند به همین دلیل نمی توانند 

حقوق خود را بگیرند در حالی که اگر با اتاق های 

بازرگانی مقایســه کنیم سرسام آور خواهد بود. 

حضور و شــنیدن حــرف کارگــران، کار خوب و 

پسندیده ای است اما فقط آن کافی نیست باید 

مجاری قانونی اثرگذاری بر حکمرانی در سیاست 

فعال شود و سهمش در اقتصاد تحقق یابد.

حقوق کارگزاران دولت:

ابتدا چند آمار را باهم مرور کنیم: 1- بیش 

از 60% بودجــه برای حقوق و مزایــای کارگزاران 

دولــت اســت. 2- کارمنــدان ادارات دولتی که 

حدود 2.2 میلیون نفراند میانگین حقوق آن ها 

تقریبا بــه 15.5 میلیون می رســند. 3- در بین 

کارمنــدان ادارات دولتــی، دولــت به دســته ای 

حقــوق تقریبــا 3 میلیونــی و به دســته ای هم 

حقوق ساالنه 50 میلیونی می دهد.

طبــق نهج الباغه حضرت امیــر)ع( ارتزاق 

همه کارگزاران تا حد آسایش مناسب با تامین 

کرامــت انســانی آن هــا است:»اســبح علیهــم 

االرزاق«»لــکل علی اللوالی حق یقدر ما یصلح« 

برای هر یک از آن والیان حقی است که به اندازه 

اموراتشان سامان دهد. تفسیر این می شود که 

زندگی اش در راحتی باشــد نه این که در مضیقه 

باشــد، کمی بیشــتر از خط فقر. اگر فرزندی به 
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او اضافه شــد می توان اضافه کرد، متناســب با 

شــهری که در آن زندگی می کند می توان تغییر 

داد. بایــد ایــن تفاوت ها را لحاظ کرد به همین 

دلیــل نمی توان یکسان ســازی مطلق را مطرح 

کرد. اما هرچه که باشــد ایــن تفاوت ها مجوز 

ایــن را صــادر نمی کند و به گونه ای نیســت که 

بــه بخشــی 18 میلیــون بدهند و به دســته ای 

3،4 میلیــون. ایــن روند اســامی نخواهد بود 

بنابراین منطق 7 برابری حقوق و دستمزد جواز 

درســتی ندارد چه برسد جواز 15 برابری مجلس 

و جــواز 21 برابری شــورای حقوق و دســتمزد. 

اصل صحبت این است که این فاصله اسامی 

نیســت و بایــد نزدیک تــر شــوند. نمی گوییــم 

تساوی مطلق به معنای یکسان سازی مطلق اما 

یک جور هم ترازی و یکسان سازی که تفاوت ها 

فاحــش نباشــد و معیارهای تفــاوت فی الحال 

صحیــح نیســت. در ژاپن، آلمــان و آمریکا که 

اســامی نیســتند این اختاف حقوق بین 3 تا 

4 برابر اســت. نکته مهم دیگــر پیرامون قانون 

مدیریت خدمات و قوانین مشــابه دیگر است 

کــه دســتگاه های متعــددی در حالــی که حتی 

قانون اختاف 7 برابری را پذیرفته اما برای آن ها 

راضی کننده نبوده و از زیر چتر آن خارج شــده 

و نظــام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند. 

بــرای مثال مــاده 117 قانــون خدمــات، ماده 

10 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت، 

آیین نامه داخلی مجلس.

مســئله اصلی و اولــی بــرای عادالنه کردن 

حقوق و مزایا برای همه زیر یک سقف حقوقی 

و جلوگیری از این طبقه ســازی قانونی اســت. 

ایــن مســئله از مضمون آن قانــون واحد برای 

جبــران خدمات مهم تر اســت. حتــی پذیرفتن 

درجاتــی از تفاضــل درون یک ســقف حقوقی 

عادالنه تــر اســت تا اجــازه دادن به ســقف های 

حقوقــی متعــدد و پیدایــش طبقــات قانونــی 

جبران خدمات. رئیس جمهور رئیس بسیاری از 

آن شوراهای عالی است که سقف حقوقی مجزا 

بــرای خود ترســیم کرده اند. قانون هــای برنامه 

توســعه از دولت صورت بندی می شود. دولت 

با الیحه می تواند بسیاری از استثنا شدگان را زیر 

همان چتر قانونی بیاورد. 

مردم

دولت مردمی، احیای جنبشهای مردمی

اگر سیاســت دولتی به ســمت عدل باشد 

اما همه کارها را خود انجام دهد و تشکل های 

مختلف مردمی احیا نشوند کاری ناقص و موقت 

اســت. بهترین و الزامی ترین مسیر، به کارگیری 

خود مردم در حل مشــکات کشــور است. در 

بخش اقتصادی که اشاره شد اما در بخش های 
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دیگر هم باید همین شــیوه پیش گرفته شود. 

بــه طــور خاصــه راه حــل مشــکات کشــور، 

جنبش های مردمی و کمک به شکل گیری آنان 

اســت. شــیوه ای که امــام راحل بــه آن معتقد 

بودنــد و ایده های متعددی را در همین راســتا 

بیان کردند: جهاد ســازندگی، کمیته، بسیج و... 

. این ایده ها ســاختاری از پایین به باال داشتند 

نــه از باال به پایین و در آن ها به الیه های میانی 

مورد تاکید مقام معظم رهبری توجه مناســبی 

صــورت گرفت. رفتن مداوم و مکرر بین مردم 

عالی اســت امام مردمی بــودن نباید متوقف و 

منحصر در حضور بین مردم شــود بلکه باید از 

این حضور به عنوان پشــتوانه ای اســتفاده کرد 

تــا از خود مردم کمک و بهــره گرفت برای حل 

مشکات خودشــان همانند جهاد سازندگی که 

نمونه ی متعالی مردم ســاالری دینی در مســیر 

پیشرفت است.

اخیــرا هم از زبان رئیس جمهور ایده احیای 

جهــاد ســازندگی مطرح شــد. امــا از آن جا که 

دقیقا مشــخص نیســت از جهاد ســازندگی آیا 

همان جهاد متعالی اوایل انقاب منظور است 

یا وزارت جهاد ســازندگی کــه درگیر فرایندهای 

بروکراتیــک متعدد شــد و کم کــم مرگش رقم 

خورد؟ جهاد ســازندگی ابتدایی که در هر شــهر 

ســاختار متناسب و پویای خودش را داشت یا 

وزارت جهاد سازندگی که نسخه ی یکسان و غیر 

دقیق بدون پیوست های خاص منطقه ای را به 

کل کشور اباغ می کرد؟

جهــاد ســازندگی مطلــوب دهــه ی 60 کــه 

پــر از شــوراهای مردمــی و خودجــوش بود یا 

وزارت جهادســازندگی که غرق در مدیریت های 

زمان بر شــد؟ ایده ی کمیته ی انقاب اســامی 

دهــه ی 60 نیــز که بایــد مانند جهاد ســازندگی 

احیا شــود همین ماحظــات را در ابعاد خاص 

خــود دارد. نقــش دولت در ایــن احیا نیز نباید 

کاتالیزور یا جرقه زننده ای بیش باشد. دولت در 

ادامه هم باید در حاشــیه نســبت به مطالبات 

و درخواســت هایی کــه مردم دارند وارد شــود. 

الزم است که جلسات متعددی با بزرگان اوایل 

انقاب این دو نهاد مردمی گذاشته شود تا ایده 

عینا و ای بســا بهتر احیا شود وگرنه در صورت 

عــدم احیــای صحیــح و واقعــی آن ایــده باید 

قصه ی مرگ آن ایده ها را برای مدت ها خواند.

اعتراضات مردمی

»تشــکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون 

حمــل صاح، به شــرط آن که مخــل به مبانی 

اســام نباشد آزاد اســت.« این اصل 27 قانون 

اساســی است. اگر چه به واسطه ی نگاه مترقی 

قانون اساســی به مردم حق اعتراض، مشــروع 
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دانســته شــده اما برخی قوانین پایین دستی و 

روال های اداری اخذ مجوز برپایی اعتراضات که 

در ماده ۱۰ قانون احزاب بیان شده، عماً منجربه 

خنثی ســازی این اصل شده. هرچند پس از هر 

بار که مطالبــات مردم به اعتراض و اعتراض ها 

به اغتشاش مبدل می شود، طرح هایی زودگذر 

بــرای عبــور از بحــران درانداخته می شــود، اما 

پس از مدتی با فروکش شــدن التهابات، اصل 

قضیه نیز به فراموشــی ســپرده می شود. حتی 

طرح هایی مانند الزام شهرداری تهران به تعیین 

مکانی برای برپایی تجمعات اعتراضی که توسط 

شــورای شهر تهران در خال اعتراضات دی ماه 

۹۶ بــا قید دو فوریت به تصویب رســید نیز راه 

به جایی نمی برد. قانون های محدودکننده که در 

اوایل دهه 70 تصویب شدند نیز این اعتراضات 

مشروع را محدودتر کردند.

دولــت ســیزدهم بــه چندیــن دلیــل باید 

طراحی بســتری مناســب جهت شنیدن صدای 

مردم را در اولویت های خود قرار دهد: 

1-آن کــه مردم این دولت را دولتی انقابی 

می داننــد و دیگر کاســتی های آن را نمی توان با 

دوگان حاکمیت-دولت توجیه نمود. 

2-مشارکت به نسبت پایین تر در این دوره 

از انتخابات، پتانسیل اعتراضات را بیش از پیش 

نموده. 

3- مشکات متعدد در دولت دوازدهم به 

مثابه بمب های ساعتی هستند که قطعًا دولت 

ســیزدهم از ترکش هــای آن بی نصیب نخواهد 

ماند و چه بسا مردم تفکیکی میان علت-پیامد 

قائل نشوند.

4-گســتردگی تــام رســانه های اجتماعــی 

باعــث  پســاکرونا، کــه  دوران  در  مخصوصــًا 

می شــود کوچک تریــن خطاها، بــا ضریب های 

باالیی نزد افکار عمومی همراه شود.

اعتراضــات،  صــدای  شــنیدن  از  منظــور 

شنیدن صدای اعتراضات است، نه تلقی ایجاد 

یک ســوپاپ اطمینــان و مدیریــت اعتراضات 

جهت ســرکوب نــرم آن. مهم تریــن کار در این 

زمینه، برداشــتن موانع میان مردم و مسئولین 

و پاســخگویی عملــی به این مطالبات اســت. 

ایجاد ســامانه های ارتباطی که صرفًا حرف ها را 

بشنود، موجب ناامیدی در میان مدت می شود. 

باید شــنید و پاســخ داد. تجربه انقاب بیانگر 

آن اســت که هرگاه داربســت های میان مردم-

مسئولین برچیده و این حس به مردم القا شده 

که صدایشــان شــنیده می شــود، کار به مراحل 

اعتراض و ســپس اغتشاش کشــیده نمی شده 

است تا موج سواران حاضر به یراق بخواهند از 

مطالبات به حق مردم، حظ خود را ببرند! 

  فصل هفتم: 
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  فرهنگ

اســت.  ملــت  یــک  هویــت  فرهنــگ، 

ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک 

ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. 

فرهنگ حاشیه و ذیِل اقتصاد نیست، حاشیه 

و ذیِل سیاســت نیســت، اقتصاد و سیاســت 

حاشیه و ذیل بر فرهنگ اند؛ به این باید توجه 

کــرد. نمی توانیم فرهنگ را از عرصه های دیگر 

منفــک کنیــم؛ همین طــور کــه اشــاره کردند، 

]این که[ ما گفتیم مســائل اقتصادی و مسائل 

گوناگون مهم، پیوســت فرهنگی داشته باشد، 

معنای آن همین اســت؛ معنای آن این است 

که یک حرکت اساســی که در زمینه ی اقتصاد، 

در زمینــه ی سیاســت، در زمینــه ی ســازندگی، 

در زمینــه ی فنــاوری، تولیــد، پیشــرفت علــم 

می خواهیــم انجــام بدهیــم، ملتفــت لــوازم 

فرهنگــی آن باشــیم.)مقام معظــم رهبری در 

دیدار با اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی(

بدون شــک مساله ی فرهنگ، از مهم ترین 

چالش هــای پیش ِ روی دولت حاضر می باشــد 

که نظر به اولویت های موجود به تشــریح چند 

مورد می پردازیم:

بحران سرمایه ی اجتماعی:

در مســاله ی فرهنــگ در نظرگرفتن نقش 

»مــردم« در کنار نقــش ســازمان ها و نهادهای 

مرتبــط دارای جایــگاه ویــژه ای می باشــد؛ چرا 

که اساســا فرهنگ به معنای عــام آن برگرفته 

از فضای هویتی یک جامعه اســت و نهادهای 

سیاســت گذار، ضمــن تاثیرگــذاری بــر آن، در 

تعریــف ایــن واژه به صورت مســتقیم نقشــی 

ندارند.

در ســال های اخیــر بــه دلیــل موضوعاتی 

از جملــه فاصلــه ی نــگاه آرمانی مســئولین با 

واقعیت هــای جامعه و تناقــض در وعده ها با 

پیشامدها و در الیه ای عمیق تر، در نظرنگرفتن 

فرهنگ به عنوان موضوعی ذوابعاد و تاثیرپذیر 

از ســایر عوامــل و...، شــاهد کاهــش اعتماد 

ملی به دولت هــا بوده ایم. همین موضوع نیز 

ســبب گشته است بحرانی محسوس در پایگاه 

اجتماعی دولت ها به وجود آید و این سرمایه ی 

اجتماعی مورد اختال واقع شود .

ایجاد چنین بحرانی عاوه بر تقویت شیب 

کاهــش اعتماد ملــی ، در ناامیــدی و تضعیف 

هم بســتگی ملــی و ایجاد فاصله بیــن مردم و 

نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگ نقش 

داشته است. 

و بــا بررســی دقیق تــر در الیــه ی نخبگانی 
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جامعــه متوجــه خواهیــم شــد موضوعــات 

پدیدآمــده از همیــن بحــران از جملــه عوامل 

تاثیرگذار بر مهاجرت بوده است.

در نگاهــی دیگر ایجاد چنین بحرانی باعث 

تضعیــف مرجعیت های اصیــل دینی و فکری 

و جایگزینــی آن بــا مرجعیــت ناصحیــح مثل 

مرجعیــت افرادمشــهور جامعه )ســلبریتی ها( 

گردیده اســت که آثار مخرب آن در موضوعات 

مختلف اجتماعی محسوس می باشد.

این موارد که مولود سیاســت های توسعه 

می باشــند، نقــش مهمــی در بازتــاب تصویــر 

عمومی از جامعه ایرانی درآمیخته با آسیب های 

اجتماعی ناشــی از همین پدیده مثل خشونت 

و... بازی می کنند.

یکــی از علــل ایجــاد چنین بحرانــی، نگاه 

غلط افــراد تصیم گیرنده به مســاله ی فرهنگ 

می باشــد، در واقــع فرهنــگ موضوعی اســت 

کــه باید به صورت همه جانبه بررســی شــده و 

مــورد تحلیل و تصمیم گیری با سیاســت های 

فکر شــده توســط افراد دغدغه مند این حوزه 

قــرار گیرد، حال آن که نگاه موجود به فرهنگ، 

نگاهی کاما بخشی و گوشه ای می باشد و اثرات 

مخرب ناشــی از این نگاه غلــط در موضوعات 

فرهنگی قابل درک هستند.

اگرچــه این موضوع باعث شــده فاصله ی 

فرهنگی میان واقعیت هــا و آرمان های تمدن 

نوین ایرانی-اســامی دچار شکافی عمیق شده 

باشد ) که مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام 

دوم بــه ایــن فاصله هــا در عرصه های مختلف 

اشــاره کرده اند( اما اگر بــه دنبال تحقق تمدن 

نویــن اســامی هســتیم، بایــد برای رفــع این 

مشکل گام برداریم :

باید توجه شود فرهنگ، موضوعی با ابعاد 

متفاوت می باشد؛ یعنی موضوعات اقتصادی، 

عمرانی، سیاسی و... به طور کامل  با فرهنگ در 

آمیخته اند؛ لذا نباید به آن نگاه گوشه ای داشت 

و تمام ابعاد آن باید با هم بررسی شود که البته 

جــزو پیچیدگی های فضای فرهنگی می باشــد. 

لذا در نظرگرفتن پیوســت های فرهنگی در هر 

اقدامی اصلی ترین راهکار برای رفع این معضل 

می باشد. 

هم چنیــن ضمن ایجــاد ســازوکاری برای 

ورود افــراد متعهــد، دغدغه منــد و جــوان در 

حوزه ی فرهنگ و براســاس شایسته ســاالری ، 

باید به نحوی مناســب از ظرفیت علوم انسانی 

اســامی اســتفاده شــود که ضمن به کارگیری 

حداکثــری از ظرفیت ســایر علــوم مانند علوم 

مهندســی و...، پیوســت های فرهنگــی آن نیز 

مورد عنایت قرار گیرد.
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عدم یکپارچگی نهادهای فرهنگی:

اگرچــه مســاله ی فرهنــگ در نــگاه اولیه 

عموم شاید مورد ضرورت واقع نشود اما عدم 

وجــود نهادی جدی و متولی فرهنگ همیشــه 

به عنــوان یکی از خاهای جــدی در نگاه افراد 

دغدغه مند این حوزه  محسوب می شده است. 

بر اســاس بیانــات مقام معظــم رهبری، نقش 

اصلــی در حوزه فرهنگ بر دوش شــورای عالی 

انقاب فرهنگی قرار داده شده است اما به دلیل 

مشکات پیش آمده در دوره های گذشته ی این 

شورا، غالبا کارآمدی الزم را نداشته است.

هم چنین وجود نهادهای فرهنگی مختلف 

بــدون تعریــف اهــداف و کمیتی بــرای میزان 

پیشــرفت امور در آن ها و امــکان موازی کاری 

از آســیب های جدی شمرده می شود تا نیاز به 

نهادی واحــد، متمرکز بر خروجی های اجرایی، 

شــجاع و اثرگــذار بیش از گذشــته محســوس 

باشد. 

بدیهــی اســت نهادی فرهنگــی با خاصیت 

فــوق الذکــر در صورتی موفق خواهــد بود که 

برنامــه ای راهبــردی بــرای ایجاد تغییــرات در 

دست داشته  باشد. نهاد فرهنگی تاثیرگذار باید 

توانایی ارزیابی کمی و کیفی خود را داشته باشد 

تــا در صورت فاصله گرفتــن از طرح و برنامه ی 

راهبردی اولیه قابلیت اصاح داشته باشد.

اقتصــادی،  مســائل  در  کــه  همان طــور 

دغدغه ی شــفافیت بــه نحو درســت می تواند 

از فســاد جلوگیری نماید، در مســائل فرهنگی 

نیز مســاله ی شــفافیت می تواند مانع  بسیاری 

از مشــکات باشد. یعنی باید در ارکان مختلف 

نهادهــای فرهنگــی شــفافیت ایجاد شــود که 

تعریــف آن ســازمان خاص در حــوزه فرهنگ 

چیست؟ چه نقشــی بر عهده دارد؟ چه هدفی 

دارد؟ چه مقــدار بودجه به آن اختصاص داده 

می شــود؟ چه مشکلی را توانست حل کند؟ و 

بازدهی آن با توجه به اهداف اولیه  چه قدر بوده 

است؟ و...

نتایج:

-  اصاح و بازنگری اهداف و بودجه ها در 

نهادهای فرهنگی با توجه به کم و کیف بازدهی 

آن ها

- جلوگیری از موازی کاری نهادهای فرهنگی 

-   به وجود آمدن فضای رقابتی مفید برای 

نهادهای مربوطه

-  کاهش هدررفت هزینه ها

فضای مجازی:

فضــای مجازی، بســتری که امــروزه عمق  

اثرگــذاری آن بر زندگی مردم به مراتب بیشــتر 
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از هر زمانی گشــته است و نحوه مواجهه با آن 

هویت افراد و جوامع را تشکیل می دهد.

در عصر حاضر، فضای مجازی فراتر از یک 

بســتر برقراری ارتباط اســت و  به یک مســاله 

فرهنگ ســاز و بلکه تمدن ســاز  تبدیل گشــته 

اســت؛ لــذا با توجــه به اهمیت ایــن موضوع 

بایــد نحوه مواجهه خود را با این پدیده معین 

نماییم.

بدیهــی اســت فضــای فعلــی بــر محیطی 

پایه گذاری شده که با ارزش های تمدن ایرانی-

اســامی در تعــارض اســت و ضمــن ایجــاد 

مشکات فردی، در صورت عدم آگاهی نسبت 

به آن ســبب تغییــر هویت اجتماعــی، تغییر 

فرهنــگ و در نتیجه نزدیکی بــه فرهنگ مورد 

نظــر بانیان و صاحبان اصلــی این فضا خواهد 

شد.

لــذا بــا نــگاه تمدنی مذکــور باید بســتری 

بومی فراهم شــود تا ضمن حفظ ارزش ها، از 

کیفیــت فضای فعلی نیز عقب نباشــد. چرا که 

اگر زمانی به دنبال جایگزینی بسترها بوده ایم، 

غالبا نتوانسته ایم کیفیت الزم را فراهم کنیم و 

این مساله باعث از دست رفتن اعتماد عمومی 

شده است.

 در مســاله ی تغییر و یا تکامل بســتر نرم، 

اقناع افکار عمومی بســیار حایز اهمیت است 

یعنی ثمرات و علت های این تغییر بستر باید 

مورد عرضه قرار گیرد.

هم چنیــن بایــد امکانات ویــژه ای طراحی 

گردد کــه افراد برای انجام چنین تغییری مورد 

تشــویق قرار گیرند تا ضمــن حفظ ارزش های 

اصیل اســامی، به فضــای قرارگیری اطاعات 

نیز دسترســی با کیفیت مناســب وجود داشته 

باشد.

عدم نقش آفرینی رسانه در ایجاد تمدن 

نوین ایرانی-اسالمی:

رسانه از مهم ترین ابزار های انتقال فرهنگ 

شــمرده می شــود و از ســویی دیگــر انعکاس 

تمــدن و فرهنــگ موجــود، بــر رســانه قابــل 

مشاهده می باشد. 

در حال حاضر یکی از آسیب های جدی در 

حوز ه ی رسانه، انفعال جبهه ی انقابی می باشد، 

در واقــع رابطــه ایــن جبهــه با اهالــی فرهنگ 

رابطــه ای بوده اســت کــه اهالی هنــر بدهکار 

انقــاب به نظر رســیده اند؛ حــال آن که در این 

انقاب رشد کرده اند و باید بررسی شود چه قدر 

توانسته اند وظیفه ی خود را در قبال انقاب ادا 

نماینــد! در واقع دلیل ضعــف جبهه ی انقاب 

آن اســت که هیچ گاه حرف رو به جلو نداشته 

و محکوم به عقب نشــینی در ایــن زمینه بوده 



48

است!

متاســفانه در ابعاد مختلف رســانه اعم از 

ســینما و تلویزیون و... بعد از گذشت سال ها 

از دفــاع مقــدس یــا رشــادت مدافعیــن حرم 

در ســوریه علی رغــم داشــتن الگوی مناســب 

نتوانســته ایم آن هــا را بــه تصویــر بکشــیم و 

رسانه ای الگوســاز را به نمایش دنیا بگذاریم که 

اگر یک نفر از این چندصدهزار شهید منتسب 

به غــرب بود، احتماال رســانه ی هالیوودی کل 

دنیا را تحت تاثیر قرار می داد!

در واقع برای ایجاد یک رســانه ی الگوســاز 

ضمــن وجــود دغدغه و آرمان بایــد اعتماد به 

نفس کافی توســط شــخص اول اجرایی کشور 

در روح مســئولین ایــن حــوزه دمیــده شــود 

تا توانایــی مبارزه با جریان غربگرا که ســال ها 

رسانه را مورد سانسور قرار داده اند و نمی گذارند 

رسانه الگوساز به وجود آید، پیدا شود. در واقع 

به واســطه ی جریان غربگرا نتوانسته ایم الگوی 

زن انقابــی را نیــز بازنمایــی کنیــم و علی رغم 

آن که در حوزه زنان می توانستیم مدعی باشیم، 

مورد اتهام قرار گرفته ایم.

بــا توجــه بــه اهمیــت موضوع رســانه ی 

الگوســاز در ایجــاد تمــدن نوین اســامی این 

موضوع باید مورد عنایت ویژه مســئولین این 

حوزه قرار گیرد.

آموزش و پرورش، دستگاهی زیربنایی:

بــه دلیل نقش واالی آموزش و پرورش به 

عنوان جایگاهی در پرورش نیروی انســانی تراز 

انقاب اسامی، امامین انقاب همواره نگاهی 

ویژه به آن داشــته اند. حال آن که در وضعیت 

فعلی، این دســتگاه کارکرد آموزشی و پرورشی 

صحیحــی نــدارد و میــان آمــوزش و پرورش 

آرمانی و آموزش و پرورش واقعی تفاوت قابل 

توجهی وجود دارد. 

باید توجه داشت جایگاه آموزش و پرورش 

در نگاه آرمانی، مکانی مقدس در جهت تربیت 

نیروی مجاهد اهل عمل شمرده می شود.

عــدم وجود اراده ی جــدی در اجرای طرح 

راهبــردی کان آموزش و پرورش یعنی ســند 

تحول کــه مقام معظم رهبــری بارها بر اجرای 

آن تاکیــد داشــته اند، ســبب گشته اســت این 

دســتگاه بدون وجود نقشــه ی راه مناســب و 

گاهًا با استفاده از طرح های راهبردی بدون در 

نظر گرفتن نگاه اسامی در حرکت باشد.

همان طــور که قبا هم اشــاره کردیم، برای 

ارزیابــی دقیق عملکرد این دســتگاه و تعیین 

میزان رشــد یا افت آن با درنظرگرفتن جوانب 

مختلف، باید معیارهایی طراحی شــود که نوع 

عملکرد آن به درســتی ســنجیده شده و مورد 
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تحلیل و بررســی کارشناســان این حــوزه قرار 

گیرد.

نظــام آموزش و پــرورش ایده آل عاوه بر 

طراحی یک مســیر مناســب برای پیاده سازی 

اهداف اســامی باید خروجی محور نیز باشــد 

یعنــی صرف آن که با وجــود طرح راهبری یک 

مسیر طراحی شود کافی نیست، بلکه در مسیر 

ایجابی باید خروجی نیز حائز اهمیت باشد و با 

معیارهایی که در نظر می گیریم، میزان بازدهی 

این مسیر نیز ارزیابی گردد.

بدیهی است برای دستیابی به تمدن نوین 

اسامی  آموزش و پروش از اساسی ترین ارکان 

می باشــد و مربیان و معلمان در دست یابی به 

آن نقش ویژه تری از سایرین دارند، لذا باید در 

جذب ایشــان اهتمام ویژه ای ورزید تا مطمئنًا 

نیروی متعهد متخصص وارد این عرصه شود. 

رونــد جذب و گزینش معلمان نیز باید مســیر 

مشــخصی بر اســاس شایسته ســاالری داشته 

باشد تا احیانًا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. به 

طور خاص حضــرت آقا بر جذب معلمان تنها 

از دو دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان تاکید 

داشته اند.

ضمــن تکریــم و صیانت از جایــگاه واالی 

معلمــان بایــد توجه داشته باشــیم کــه نظر به 

اهمیــت نقــش آنــان در جامعــه بــرای ایفای 

ایــن نقــش به نحــو احســن، بایــد از حداقــل 

آرامــش روحــی برخــوردار باشــند. متاســفانه 

وضعیت رســیدگی به اوضاع رفاهی فرهنگیان 

علی الخصوص در ســال های اخیر بر خاف آن 

اســت که مورد انتظار می باشد و غالب ایشان، 

از این جهت در مضیقه قرار دارند.

در نقاط مختلف کشور استعدادهایی وجود 

دارد کــه بــه صرف نداشــتن امکانــات پرورش 

نمی یابنــد )توجــه به محل زندگی مــدال آوران 

المپیــاد و رتبه هــای برتر کنکــور تا حدی مؤید 

این موضوع می باشــد( در حالی که در صورت 

وجــود امکانات مناســب این اســتعدادها نیز 

می توانستند شکوفا شوند. با توجه به اهمیت 

عدالــت آموزشــی رفع این معضــات نیز باید 

مورد عنایت قرار گیرد.



  فصل هشتم: 

                                 
                            اقتصاد



  فصل هشتم: 

                                 
                            اقتصاد
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  آخرین فرصت

در این شــکی نیست که اقتصاد جدی ترین 

مشــکل حاضر کشور اســت. ریشه ی مشکات 

اقتصــادی هــم، بــه سیاســت گذاری های کان 

کشــور بــاز می گردد. فلــذا برای جراحــی پیکره 

اقتصاد کشور باید افراد تصمی گیرنده )در راس 

آن ها آقای رِئیس جمهور( با همراه سازی مردم 

با تمام وجــود اراده کنند این بیمار را به زندگی 

طبیعــی بازگرداننــد. در این مســیر بزرگ ترین 

مانــع وجود ذی نفعانی هســتند که از رانت های 

موجود اســتفاده می کنند و اگــر منافع خود را 

در خطــر ببیننــد، تمام تاش خــود را می کنند 

تــا با گروگان گرفتن زندگی مــردم، رانت خود را 

نگــه دارند. در همین نمونــه ارز 4200 با وجود 

این که همه می دادند ضررش بیش تر از نفعش 

هســت، ولی به دلیل نگرانــی از رفتار ذی نفعان 

می بینیــم که اقدامات برای حــذف ارز 4200 به 

نتیجه مطلوب نمی رســد. برای هــر جراحی که 

بایــد صورت بگیــرد، فــرد در کوتاه مــدت درد 

بیش تری را تحمل می کند تا به ســامت کامل 

برســد؛ در جامعه هم این گونه است. ما مردم 

بایــد درد این جراحی را تحمــل کنیم. پس در 

اولین اقــدام باید دولــت در دیدار های مردمی 

کــه دارد ایــن منطق را به مردم گوشــزد کند و 

مــردم را با سیاســت های اصاحــی خود که در 

بلندمدت اثرات خود را نشــان می دهد، همراه 

کنــد. البتــه الزمه ایــن کار این اســت که خود 

رِئیــس جمهــور و تیــم تصمیم گیــری در اوج 

هماهنگی پای کار اجرای این گونه سیاســت ها 

باشــند و از هزینه های کوتاه مدت و فشــار های 

ذی نفعــان تاثیری نپذیرند. البته شــایان به ذکر 

اســت در ایــن میــان بایــد حداکثــر توجــه به 

قشــر مستضف بشــود که به این افراد حتی در 

کوتاه مدت هم فشــار جدی وارد نشــود. چون 

این افراد در ده ســال گذشته، قشری بودند که 

بیش ترین بار مشــکات اقتصــادی روی دوش 

آن ها بوده است. در همین راستا باید به سمت 

سیاســت های اصاحی رفت کــه در میان مدت 

و بلند مدت به نفع اقتصاد کشــور باشــد و هم 

در کوتاه مدت به اقشــار ضعیف آسیبی نرساند. 

پس بــا ایــن رویکــرد سیاســت گذاری باید به 

سمت حل مشکات ریشــه ای اقتصاد حرکت 

کرد. در ادامه به تعدادی از سیاســت های کان 

اقتصــادی اشــاره می شــود که با عــزم دولت و 

همراهی مردم می توان با اجرای آن ها وضعیت 

اقتصادی جامعه را بهبود بخشید.

تورم
تورم بیماری اســت که وقتــی اقتصاد یک 

کشور دچار آن می شود، به دلیل بی ثبات شدن  و 

کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد، بخش تولیدی 

کشور آسیبی جبران ناپذیر می بیند و هم چنین 

تورم را به تعبیری می تــوان مالیات غیرعادالنه 
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نامیــد کــه از اقشــار ضعیــف گرفته می شــود. 

)چرا که تــورم باعث بی ارزش شــدن پول همه 

افراد می شــود و قــدرت خرید افــراد را کاهش 

می دهــد.( تورم بیماری اســت که بــا وجود آن 

نه میتوان پیشرفت در بخش اقتصادی داشت 

و نــه عدالــت را در جامعــه محقق کــرد. تورم 

بیماری 50 ســاله ای اســت که گریبان کشــور ما 

را گرفته اســت و حل مشکل تورم هم سرمایه 

اجتماعی بســیاری برای دولت به وجود می اورد 

و هم کشور را به ریل پیشرفت باز می گرداند.

ریشــه اصلــی تورم خلــق پول بــی ضابطه 

بانک هــا و بانــک مرکــزی اســت و ایــن خلــق 

پــول باعث می شــود کــه پول در دســت همه 

افراد بی ارزش تر شــود؛ پس حل مشــکل تورم 

از اصــاح نظــام بانکــداری و اصــاح ســاختار 

بودجه می گذرد )خلق پول بانک مرکزی ناشــی 

از بی انظباطــی مالی دولت اســت(. در راســتای 

کاهش کسری بودجه باید به سمتی حرکت کرد 

که درآمدهای دولت ســالم تر شود و هم چنین 

هزینه هــای جاری دولت تا حــد امکان کاهش 

پیــدا کند. ســالم ترین نوع درآمدهــای دولت، 

درآمدهای مالیاتی اســت کــه از طریق افزودن 

پایه های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه 

و هم چنین مالیات برمجمــوع در آمد می توان 

هم سیســتم مالیات ســتانی را عادالنه تر کرد و 

هم درآمد های دولت را افزایش داد. با افزودن 

ایــن دو پایه مالیاتی بار اصلی پرداخت مالیات 

به دوش افراد ســوداگر و ثروتمند می رود. این 

کار نقدینگی را به سمت تولید هدایت می کند 

و باعــث حرکــت به ســمت عدالــت اقتصادی 

می شــود )البتــه اولیــن گام حرکت به ســمت 

ایــن دو پایــه مالیاتــی جدیــد به وجــود آوردن 

سیســتم جامع اطاعاتی و به روز کردن شــیوه 

مالیات ســتانی اســت(. اما در ســمت هزینه ها 

دولت بایــد هزینه های غیر ضرور و جاری خود 

را کاهش دهد. حــدود 70 درصد از هزینه های 

دولــت را حقــوق کارکنــان تشــکیل می دهد و 

اکثریت این افراد هم در دهک های باال درآمدی 

هستند. عادالنه نیست که برای پرداخت حقوق 

تعــداد محــدودی از افراد جامعــه که غالبا هم 

در دهک های باال درآمدی هســتند، کل جامعه 

را درگیــر تورمــی کــه تــاوان آن را همه جامعه 

به خصوص تولیدکنندگان و اقشــار مستضعف 

می دهند، کرد. فلــذا در بخش هزینه ها باید به 

ســمتی حرکت کرد که بــار مالی حقوق کارکنان 

دولت کاهش پیدا کرده و  شروع حرکت به این 

ســمت با کاهش میزان افزایش حقوق خواهد 

بــود که طبق گفته های رئیس ســازمان برنامه و 

بودجه این اتفاق انشاءاهلل در بودجه 1401 اتفاق 

خواهد افتاد. 

در راســتای اصــاح نظــام بانکــداری بایــد 

بانک مرکزی با اعمال ابزارهای نظارتی درســت 

از دادن تســهیات بیش از حد بــه افراد نااهل 

و بخش هــای غیــر مولــد جلوگیری کنــد. البته 
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اصاح نظام بانکداری کشــور ما با وجود این که 

تعــداد قابــل توجهی از بانک هــای خصوصی و 

دولتی ما ترازنامه شان منفی است، کار ساده ای 

نیســت. با نظارت و هدایت درســت، اعتبارات 

توسط بانک مرکزی می توان نظام بانکداری حال 

حاضر را اصاح کرد. یکی از موانع اصلی در این 

مســیر اســتقال بانک مرکزی از بانک ها است 

تــا بتوانــد مســتقل از ذی نفعان که قرار اســت 

بــر آن ها نظارت کند، ایــن وظیفه بانک مرکزی 

انجام بشود و از طرفی هم استقال نسبی بانک 

مرکزی از دولت الزم است تا بانک مرکزی بتواند 

به خوبی سیاســت های پولی خــود را اجرا کند. 

در این راســتا طرحی کــه در مجلس کلیات آن 

رای آورد، بشــدت طــرح رو به جلویی اســت. 

امید اســت بــا تصویب و اجــرای آن وضعیت 

بانکداری ما اصاح شــود. البته تا این لحظه از 

ابتدای ریاســت دکتر صالــح آبادی هیچ تحرک 

یا رویکرد مثبتی از ایشــان دیده نشــده اســت 

و همیــن موضــوع امید را بــرای اصاح وضع 

موجود کاهش می دهد.

در همــه مــواردی که برای رفع تورم اشــاره 

شــد، مهم ترین عاملی که ممکن اســت جلوی 

این اصاحات را بگیرد، این است که ذی نفعان 

شرایط موجود جلوی آن را بگیرند. مثا در مورد 

کاهش میزان افزایش حقــوق، کارکنانی که در 

دهک های باال درآمدی قرار دارند، ممکن است 

با اهرم های فشاری که دارند جلوی این اصاحی 

که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث 

می شــود اقتصــاد ســالم تری داشــته باشــیم، 

گرفته شــود؛ به همین دلیــل پیش نیاز همه ی 

این اصاحات این اســت کــه اجماعی در همه 

حاکمیت و همراهی همه مردم وجود داشــته 

باشــد. تبعــات کوتاه مدت ایــن تصمیمات بر  

قشــری خاص که از نظر اقتصادی در دهک های 

بــاال درآمــدی هســتند، نبایــد مــا را از انجــام 

سیاست های درست منصرف کند!

عدالت اقتصادی
مســاله اصلــی عدالــت در عرصــه اقتصاد 

بــه چگونگــی تخصیــص منابــع بــاز می گردد. 

تخصیــص منابع بایــد تبعیض آمیز و فســادزا 

نباشــد و هم چنیــن انفــال و بیت المــال بایــد 

به گونه ای تخصیص پیدا کند که حداقل زندگی 

و معیشــت را برای همه اقشار مخصوصا قشر 

مستضعف و محروم فراهم کند.

برای کاهش فساد باید سعی کرد که دیوان 

ساالری موجود را تا جای ممکن کوچک تر کرد و 

به سمت نهادهای اقتصادی مردم محور )مانند 

تعاونی ها و...( حرکت کرد و مردم را به معنای 

واقعــی )نــه صرفا بخــش خصوصــی( در اداره 

نهادهای اقتصادی مشــارکت داد. با مشــارکت 

واقعی مــردم و واگذاری درســت مدیریت )نه 

مالکیت!( شــرکت های دولتی می توان خیلی از 

رانت ها و فسادهایی که در سیستم وجود دارد 
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را اصاح کرد.

مصادیق مهم تبعیض در کشور را می توان 

نادیده گرفتن حقوق کارگران و هم چنین انحصار 

هــای بی مــورد برای اقشــار خاص دانســت.ما 

شاهد هستیم اتاق بازرگانی در خیلی از نهادهای 

از جملــه در شــورای  اقتصــادی  تصمیم گیــر 

تخصیص اعتبارات بانک مرکزی حضور پر رنگ 

دارد ولی اتحادیه های کارگری در سیســتم های 

تصمیم گیر نقشــی ندارند! در مــورد انحصار در 

بعضــی مشــاغل ماننــد ســردفتری و وکالت و 

پزشــکان و... با وجــود این که تقاضــا دریافت 

خدمــات و عرضه نیروی کار توانــا وجود دارد، 

ولی به دلیل وجود قوانین ناسالم، تبعیض بین 

افرادی که می توانند در این مشاغل حضور پیدا 

کنند به وجود آمده اســت. شایان به ذکر است 

در خیلــی از موارد وجود مجوزهای بیش از حد 

و دســت و پا گیر کار را بــرای ورود افراد جدید 

به کسب وکار های مختلف سخت می کند و این 

موضوع هم باعث می شــود تعداد شــاغلین و 

رشــد اقتصادی کاهــش پیدا کنــد و هم چنین 

رانت برای شاغلین فعلی ایجاد بشود.

تامیــن حداقل های زندگی به نظام یارانه ها 

و هم چنین مسکن که جدی ترین بخش هزینه 

خانوار هــا اســت گــره خــورده اســت. در مورد 

نظــام یارانه ها به دلیل خطایی که در تخصیص 

یارانــه به ابتدا و طول زنجیره تولید وجود دارد، 

بهینه ترین شــیوه تخصیــص یارانه ها به انتهای 

زنجیره یعنی خانوار است. باید به سمتی حرکت 

کنیم که با واقعی کردن قیمت حامل های انرژی 

از جملــه بنزیــن و دادن ما به تفــاوت درآمدی 

دولــت به مــردم سیســتم یارانه هــا را عادالنه 

کنیم. سیستم کنونی به دلیل قیمت گذاری های 

موجــود باعث شــده مصــرف دهک هــای باال 

درآمدی بیشــتر شود و پول این مصرف بیشتر 

از بیت المال داده شــود. نتیجــه پرداخت این 

نظام یارانه ای این اســت کــه نیمی از جمعیت 

کشــور که وسیله نقلیه شــخصی ندارد اصا از 

یارانــه بنزین اســتفاده نمی کنــد! مصرف آب 4 

منطقــه پردرآمد تهــران برابــر 18 منطقه دیگر 

تهران است! نتیجه این نظام یارانه ای این است 

که مصرف گاز در ایران تقریبا برابر مصرف گاز در 

اتحادیه اروپا است! مشکل اصلی این است که 

این مصرف بیش تــر در دهک های باال درآمدی 

اتفاق می افتد و اقشــار محروم سهم کم تری از 

آن دارنــد. با اصــاح نظام یارانه هــا و پرداخت 

نقــدی بــه همه افــراد و پــس از آن، با تکمیل 

نظام جامع اطاعاتی پرداخت یارانه ها به اقشار 

ضعیف، می توان عدالت را در  تخصیص انفال 

بــرای جامعه به ارمغــان آورد. البته مانند بقیه 

اصاحات اساســی اقتصادی، پیش نیــاز انجام 

این اصاحات عزم راسخ  دولت و همراه سازی 

مردم و توجه به تحرکات ذی نفعان است.

دولــت بــرای کاهش فشــار بــر دهک های 

درآمدی متفاوت باید ســعی کنــد بار هزینه ای 
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مســکن را بــرای خانــوار کاهــش دهد.کاهش 

قیمت از مسیری به جز افزایش عرضه و کاهش 

تقاضاهای کاذب نمی گذرد. در این راســتا باید 

دولــت با اخــذ سیاســت هایی شــرایط را برای 

ســاخت هرچه بیش تر مســکن فراهــم کند و 

هم چنین باید با اخذ مالیات بر خانه های خالی، 

تقاضاهای ســوداگرانه را کاهش دهد. با توجه 

به شرایطی که دولت در آن تحویل گرفته  شده 

اســت و شــرایط اقتصاد کان نامناسبی که در 

آن قــرار داریــم، امکان تخصیص منابع ســالم 

برای دولت وجود ندارد و تخصیص منابع مالی 

ناسالم باعث می شــود حتی به دلیل بار تورمی 

زندگی بر مردم سخت تر بشود. می دانیم در حال 

حاضر هزینه اصلی ساخت مسکن بابت زمین 

آن اســت و  دولت می تواند بــا افزایش عرضه 

زمین، باعث کاهش قیمت مســکن شود. این 

امر هم با گسترش کمربند شهر ها و مجوز تغییر 

کاربــری به اراضی امکان پذیر اســت و این گونه 

با هزینه ای معقول، دولت می تواند به ســاخت 

مسکن رونق بخشد. 

در مجموع در حاضر دولت سیاست هایی 

را می توانــد اتخــاذ کنــد کــه هــم باعث رشــد 

اقتصادی کشور شود و هم در راستای کمک به 

اقشار ضعیف جامعه باشد و این گونه عدالت را 

که شعار این دولت است بسط بدهد.

نقد آنچه گذشت...

هــم اکنــون )16 آذر 1400( حــدود 100 روز 

از تشکیل این دولت می گذرد. مهم ترین وعده 

آقای رئیســی در زمان انتخابات این بود که تیم 

اقتصــادی دولت هماهنگ خواهد بود ولی در 

صد روز گذشــته تنها چیزی که مشاهده شده، 

ناهماهنگی است! تیم اقتصادی که هنوز رهبر 

خــود را پیدا نکرده اســت و افراد مختلف دارند 

مســیرهای خود را می روند و این گونه می شود 

کــه در الیحه ارز 4200 شــاهد رفتــار متناقض 

دولت هســتیم که نشــان دهنده ایــن اختاف 

نظر هــا اســت. بــرای گرفتن تصمیمــات بزرگ 

اولیــن پیش نیــاز هم دما بودن تیــم اقتصادی 

دولت اســت که بتواند مــردم را همراه کند اگر 

تیم دولــت خود هم دما نباشــد، هیچ کاری از 

پیش نمی رود. البته در این میان حضور افرادی 

مانند دکتر خاندوزی و تیم جوان و مومن شان 

قطعــا در آینــده نزدیــک اثرات مثبــت خود را 

نشــان خواهد داد و انشاءاهلل جراحی پیکر این 

اقتصاد بــا همــکاری بقیه نهادهــای اقتصادی 

انجام می شود. 

طبق اخبار شنیده شده بودجه 1401 بسیار 

بهتر از ســال های قبل بســته شــده است. هم 

در آن میزان درآمد مالیاتی رشــد قابل توجهی 

داشــته و هم تاش شــده تا هزینه های جاری 

دولت کنترل شــود. انشــاءاهلل این اقــدام گام 

محکمی به سمت اصاحات اساسی اقتصادی 

در کشور باشد.

  فصل نهم: 

                                 
                 محرومیت زدایی
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  محرومیت زدایی

نــاِت َوَأنَزلنا َمَعُهُم  َلَقد َأرَســلنا ُرُســَلنا بِالَبيِّ

الِكتاَب َوالميزاَن ِلَيقوَم الّناُس بِالِقســِط َوَأنَزلَنا 

الَحديَد فيِه َبأٌس َشديٌد َوَمناِفُع ِللّناِس َوِلَيعَلَم 

َه َقِويٌّ َعزيٌز ُه َمن َينُصرُُه َوُرُسَلُه بِالَغيِب إِنَّ اللَّ اللَّ

     طبق آمار رسمی، 42 هزار گروه جهادی 

ثبت شده در کشور داریم و در کنار این کمک های 

مردمی، نهادهای دولتی و انتصابی نیز فعالیت 

می کنند اما ســوالی که مطرح است این است 

که چرا با وجود صرف این همه انرژی و هزینه 

بازهم 130 شهرســتان محروم در کشــور وجود 

دارند و حاشیه نشینی رو به افزایش است؟

آن چه از دیدگاه رهبر معظم انقاب اسامی 

یافت می شــود، این است که مهم ترین مشکل 

کشــور در امر محرومیت زدایــی و از بین بردن 

فقر، عدم وجود یک برنامه و الگوی اثبات شده 

و کارآمد می باشــد و همین امر ســبب تاکید و 

دستور ایشان به جهادگران و مسئولین مبنی بر 

تاش برای رســیدن به الگوی اســامی آبادانی 

و پیشرفت شده اســت. حال در این وضعیت 

شــاید کاری کــه تنهــا دولــت وقــت بــه دلیل 

همراه بودن تمامی قوا و دستگاه ها و نهادهای 

دولتــی و انتصابــی، قــادر به انجام آن اســت و 

خــب کلیدی ترین راه برای محرومیت زدایی نیز 

می باشــد، مدیریت واحد در این عرصه اســت. 

بدیهی است تا زمانی که دستگاه ها و نهادهایی 

وســازندگی کشــور  در محرومیت زدایــی  کــه 

فعالیت می کنند و بودجه تخصیص می دهند؛ 

از قبیل بنیاد مســتضعفان و نهادهای ذیل آن 

مثل بنیاد علوی، سپاه پاسداران انقاب اسامی 

و بسیج ســازندگی، ســتاد اجرایی فرمان امام، 

کمیته امداد امام خمینی)ره( و ... همگرا نشوند 

و ذیــل یــک مجموعــه واحــد کار نکنند خیلی 

نمی شــود به حرکت به ســمت رفع محرومیت 

امید داشــت؛ و خــب راه حل اولیــه ای که برای 

این امر می شــود متصور شد، این است که در 

کم ترین حالت، نقاط محــروم بین این نهادها 

تقســیم بشــوند و هر نهادی باتوجه به ظرفیت 

و توانایــی خود متولی امــر محرومیت زدایی از 

آن منطقه محروم و کم برخوردار از کشور بشود. 

خا نرم افزاری برای استفاده از توان بی پایان 

ملت در عرصه های مختلف مخصوصا سازندگی 

و محرومیت زدایی مشهود است که این امر به 

ســاختار مدیریتی کشــور و هم چنین دســتگاه 

محاســباتی مســئولین  برمی گــردد که برخاف 

اعتقــاد عملی امام راحل و مقام معظم رهبری 

در مردمی کردن مسائل مختلف کشور، عما به 

مــردم و فعالیت های مردمی در این عرصه را با 

بهانه هــای مختلف از قبیل عدم تخصص، هدر 

دادن منابع و... اصالت نمی دهند. که ناشــی از 

عدم شــناخت تــوان واقعی دو عنصــر مردم و 

جهــاد درکنار هم می باشــد. مجموعــا در حال 

حاضر سازمان یا نهادی که متولی سازمان دهی 
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گروه هــا و حرکت هــای مردمــی باشــد، وجود 

ندارد و همین امر باعث شده است که یک سری 

بــدون  خودجــوش  و  مردمــی  فعالیت هــای 

راهبرد مشــخص انجــام بگیرد که بــا نگاه کلی 

و درنظر گرفتــن پارامترهایی نظیر انرژی، وقت 

و هزینــه صــرف شــده در بخش هــای مختلف 

محرومیت زدایی و نتایج به دســت آمده از آن، 

خیلی تاثیرگذار در از بین بردن محرومیت و فقر 

نبوده اســت و در بهتریــن حالت صرفا تاثیرات 

موضعــی و موقتــی داشــته اســت و تاثیــرات 

بلندمدت مثبت و رو به جلویی نداشــته است 

و بعضا باعث گســترش فقر شــده اســت. اگر 

بخواهیم با مثال توضیح بدهیم پس از این که 

رهبری اوایل دوران شــیوع کرونا دستور به امر 

مواســات و همدلی دادند، نهادهای بسیار زیاد 

مردمی درکنــار نهادهای دولتی و انتصابی مثل 

ســتاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مســتضعفان 

اقــدام بــه تهیه و توزیــع بســته های ارزاق بین 

مــردم مســتضعف و محــروم کردنــد کــه این 

اتفاق مجموعا مانند چســب زخمــی روی درد 

مــردم عمل کرد و خب نهایتا به علت تقاضای 

بــاالی اقامی از قبیــل برنج و حبوبــات که در 

بســته های معیشــتی بودند، قیمــت این اقام 

به شــدت افزایش یافت. این امر یک نمونه از 

نبــود مدیریت واحد و درنتیجــه آن، هدررفت 

هزینه هــای کان و انرژی صرف شــده توســط 

مردم و مسئولین می باشد.

نگاه اشتباهی که در زمینه محرومیت زدایی 

در  هم چنــان  و  اســت  بــوده  همیشــه 

می شــود  مشــاهده  تصمیم گیری هــای کان 

این اســت که محرومیت و فقــر صرفا در نبود 

زیرســاخت شــناخته می شــود و تمــام هزینه 

زیرســاخت ها  ایجــاد  اختیــار  در  امکانــات  و 

قــرار می گیــرد درحالی کــه جنبه هــای مهم تر و 

تاثیرگذارتری نسبت به این امر در ایجاد فقر در 

یــک منطقه کم برخوردار وجــود دارد که از این 

قبیــل می توان به مباحــث فرهنگی- اجتماعی 

و همین طــور مســاله ظرفیت انســانی منطقه 

اشاره نمود. تا اراده جمعی مردم منطقه بر رفع 

محرومیت و فقر نباشد این امر محقق نمی شود 

حتی اگر زیرســاخت کافی در اختیار ایشان قرار 

بگیــرد، به بیــان دیگر اگــر فعالیت هایی که در 

راستای از بین بردن فقر در یک منطقه محروم 

انجام می گیرد پیوســت فرهنگی - اجتماعی و 

شــناخت کافی نسبت به ظرفیت نیروی انسانی 

آن منطقه نداشته باشد نه تنها به نتیجه مطلوب 

نمی رســد، بلکه ممکن اســت نتیجه معکوس 

بدهــد؛ نمونه اش می شــود تاثیــرات منفی ای 

مثــل خودفقیر پنــداری، گداپــروری، رخوت و 

تنبلــی مــردم مســتضعف، ناامیدی ایشــان از 

وضــع موجــود و... که بعضا حضــور نیروهای 

جهــادی و دســتگاه های مســئول و متولی امر 

محرومیت زدایــی و اقدامات شــان آن را نتیجه 

می دهد.

شناخت جامع از منطقه هم نیازمند حضور 

مــداوم و تعامــل نزدیــک و پرتکــرار بــا مردم 
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منطقه می باشد. لذاست که با برگزاری جلسات 

زیاِد محرومیت زدایی و تشکیل ستاد سازندگی 

و رفــع محرومیت داخل پایتخت و حتی مرکز 

اســتان مربوطه نمی توان به نقطه ای رســید که 

راه حل تاثیرگذاری جهت رفع فقر بدست آورد، 

ایــن امر نیازمند بازدیدهای کف میدانی اســت 

تــا راه حل ها و روش هایی برآمــده از دل مردم 

به دست بیاید و این نقطه، نقطه ای است که با 

تکیه بر پشــتوانه ی مردمی و استفاده ی درست 

از ظرفیت انسانی مستقر در منطقه می توان در 

راســتای رفــع محرومیت قدم برداشــت، حتی 

دیگــر نیــازی بــه تامیــن زیرســاخت ها در این 

وضعیت مطلوب نیســت و این امر به صورت 

خودجــوش و مردمی مهیا می شــود. درنهایت 

هــدف اصلــی در عرصــه ی محرومیت زدایــی 

باید توانمندســازی مردم مناطــق کم برخوردار 

باشــد که این امر با دو پارامتر اصلی شــناخت 

دقیق مسائل مختلف منطقه و مردم و بررسی 

ظرفیت انسانی محقق می شود.

یکــی از اتفاقاتــی کــه بــه شــدت می تواند 

تاثیرگــذار باشــد، اضافه کردن ظرفیــت و نگاه 

دانش بنیان به این امر می باشد. شکل و شیوه ی 

محرومیت زدایی مردمی مثل اردوهای جهادی 

پس از 30 ســال هم چنان ثابت اســت و هیچ 

حرکت رو به جلویی نداشــته است و طبعا نیاز 

آن حس می شــود کــه ایده های جدیــد و نو و 

علمی و متناســب با زمان و مکان عملی شــود 

که بتواند بازدهی بیشــتری داشته باشد و خب 

بستر رقابت بین این نوع از شرکت ها برای خلق 

ایــده و عملیاتی کردن آن به شــدت تاثیرگذار 

است.

تقریبــا اواســط مهــر بــود کــه در اخبــار به 

گوش ها می رســید که جناب رئیس جمهور در 

جلســه با فعاالن محرومیت زدایی و گروه های 

جهادی دستور احیای جهاد سازندگی، نهادی که 

در ســال 1358 به دســتور امام راحل تشکیل 

شــد، را به معــاون اول دولت ســیزدهم اباغ 

کرده است و مهلت 20 روزه برای تحقق این امر 

تعیین کرده اســت که یکی از سواالت مهم این 

است که چگونه می توان در این زمان بسیار کم 

به طرح و ســاختاری برای جلوگیری از گسترش 

فقــر و محرومیــت در وهلــه اول و ســپس از 

بیــن  بــردن آن رســید؟ از طــرف دیگــر تجربه 

ســال 1362 که این نهاد مردمی به وزارت خانه 

تبدیل و عما منحل شد، نشان دهنده این بود 

جهاد ســازندگی نباید ذیل دولت تعریف بشود 

وگرنه اتفاقات قبلی دوباره تکرار خواهد شــد و 

چیزی از نهاد مقدس جهاد ســازندگی به معنای 

آن نهــادی که اوایل انقاب متولی ســازندگی و 

رفع فقر از مناطق کم برخوردار کشور بود، باقی 

نمی مانــد؛ درحالی که به فرمان امام خمینی)ره( 

در تشــکیل جهاد ســازندگی که نــگاه می کنیم، 

تاکیــد ایشــان بــر حضــور حداکثــری اقشــار 

مختلف مردم در ســازندگی کشــور می باشد. به 

نظر می رســد که مدنظر امــام ایجاد نهادی برای 

ســازماندهی گروه هــای جهادی و پشــتیبانی از 
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ایشــان بوده است و نه اداره این گروه ها. نگرانی 

که بسیاری از گروه های جهادی نسبت به دستور 

جنــاب رئیس جمهــور دارند، همین اســت که 

علی رغم تاکید ایشان مبنی بر نگاه ویژه نسبت 

بــه مــردم و فعالیت های مردمــی در بازطراحی 

ســاختاری جهاد ســازندگی، اگر ایــن نهاد ذیل 

دولت تعریف بشود عما اتفاق خاصی در زمینه 

محرومیت زدایــی نخواهد افتــاد. از طرفی هم 

اگر بخواهد زیرمجموعه سپاه و بسیج سازندگی 

تعریف بشود، قطعا نمی تواند جایگاه قبلی خود 

را در فعالیــت در عرصــه محرومیت زدایی پیدا 

کند. همان گونه که تــا االن و پس از چهاردهه 

از پیروزی انقاب اســامی همه این روش ها و 

ساختارهای دولتی و غیردولتی تجربه شده اند و 

دستاورد آن چنانی نداشته اند. 

حال ناظر به جهاد ســازندگی نکاتی مطرح 

می شود که در ادامه به آن می پردازیم: 

موقع تشکیل جهاد سازندگی در 27 خرداد 

ســال 58، 67 درصد از جمعیت ایران ســاکن 

روســتا بودند و عمــا متولی رســیدگی به این 

روستاها جهاد بود اما در حال حاضر 25 درصد 

از جمعیت روستانشــین هســتند و خب نقاط 

محروم کشــور صرفا روستاها نیستند و نقاطی 

مثل حاشــیه شــهر و حتی بعضی از نقاط کان 

شهرها جزو مناطق محروم محسوب می شوند 

و خــب حتما نحــوه ی مواجهه بــا محرومیت 

حاشیه شهر متفاوت از روستاها است. درحال 

حاضــر پرســش این اســت که با احیــای جهاد 

ســازندگی، این نهاد متولی محرومیت زدایی در 

چه مناطقی خواهد شــد؟ و چرا بعد از گذشت 

نزدیــک به دو مــاه هنوز این امور کلی شــفاف 

نشده اند؟ 

اگــر قــرار اســت کــه ایــن نهــاد متولــی 

پشــتیبانی از گــروه های جهادی مردمی باشــد، 

در راســتای مردمــی بودن این نهــاد حتما باید 

در تصمیم گیری هــای کان از گروه های جهادی 

کمک گرفته بشــود و در این امر حضور داشته 

باشند. چراکه تجربه کف صحنه این قشر حتما 

راه گشا اســت و از مسیرهای تکراری جلوگیری 

و حتی مســیر های جدید و متنوعی باز خواهد 

کرد.

نباید نگاه تصدی گری در جهادی و کارهای 

جهادی باشد. این گونه نشود که این نهاد خود را 

مدیریت کننده ی گروه های جهادی ببیند.حتما 

باید اداره صحنه سازمان دهی گروه های جهادی 

مردمی به گونه ای باشــد که حرکت های جهادی 

بــه یــک احســاس عارفانــه و انگیزه شــخصی 

انسان های آرمانگرا تقلیل پیدا نکند. جهاد یک 

حرکت جوشیده از اعتقاد و باور قلبی و ایمان و 

به کارگیری توانایی ها است که به واسطه همین 

تعریف رهبری به گروه های جهادی امر می کنند 

که سراغ مسائل اساسی کشور بروید.

امیــد اســت کــه دولــت ســیزدهم بتواند 

بــا اتخــاذ تصمیمــات صحیح در راســتای رفع 

محرومیت گام بردارد...
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