مهســـا رمضــانی
خبرنگار

نخبگان در مقام رهبران فکری جامعه،
همــواره حلقــه واســط دولتمــردان و
مــردم بودهاند و نقــش تعیینکنندهای
در اقدامــات دموکراتیــک از جملــه
انتخابــات دارنــد .اکنون که در آســتانه
انتخابــات ریاســتجمهوری ســال
 96قــرار داریم ،بــرآن شــدیم از جامعه
دانشــگاهی در خصوص مطالباتشــان
از رئیسجمهــوری آینده ســؤال کنیم؛
اینکــه اهالــی فکــر چــه دغدغــهای در
خصوص مسائل مبتالبه جامعه دارند
و در مطالبــات خــود چــه نکاتــی را در
اولویــت میگذارند .از این رو ،پرســش
«از رئیــس جمهــوری آینده چــه انتظار
داریــد؟» را بــا جمعی از اهالی اندیشــه
در میان گذاشــتیم که هر یک از زاویهای
متفــاوت به ما پاســخ گفــت .ماحصل
این پاسخها پیش روی شما است:

از شما میخواهیم با ما باشید
دکترعلیرضابهشتی

استادعلومسیاسیدانشگاهتربیتمدرس

میپرســید که از رئیــس جمهوری آینده چه انتظاری دارم؟ پرســش
مهمی اســت ،ولی پاسخ به آن خیلیهم آسان نیست .بگذاریدقبل
از هر چیز بگویم که انتظار شــخصی در رابطه با خودم ندارم .به قول
قدمــا« ،اما بعد»! واقعیت این اســت کــه از رئیس جمهــوری آینده
انتظــار دارم راه طی شــده ،بخصوص پس از دهه شــصت را بررســی
کند و در صورتی که به این نتیجه میرسد که ریلگذاری قطار توسعه،
بــا ارجاع بــه نظریههــای متأخــر و دانش روزآمد توســعه ،در مســیر
نادرســتی صورت گرفته ،شــهامت و شــجاعت کافی داشته باشد که
با کمک «نظام دانایی کشــور» و نه فقط معدود مشــاوران نزدیک به
خــود ،در جهت بازبینی و تغییر مســیر گامهای مؤثــری بردارد؛ قبل
از آنکه خیلی دیر شــود و لوکوموتیو رهبری اجرایی کشــور به بنبست
برخــورد کنــد .به نظر مــن ،مقدمه واجــب چنین کاری ،به رســمیت
شــناختن تعدد و تنوع الگوهای زیســتی در ایران کنونی اســت .از این
مقدمه،بهمقدمهبعدیمیرسیموآن،اینکه«مردمولینعمتما
هستند» صرفاًیک شعار ،خوراک تبلیغاتی دوران مبارزه انتخاباتی

یا تاکتیک سیاســی کــه عنداللزوم اســتفاده شــود نیســت ،بلکه یک
«اســتراتژی» اســت .بهترین راه برای حل مشکالت معتنابه موجود
آن آنها است ،کشور
«بازگشــت به مردم» است؛ مردمی که انقالب از ِ
آن آنهــا اســت ،موفقیــت در مقابله با تجاوز نظامی هشــت ســاله
از ِ
مدیون و مرهون آنها اســت و همه مســئوالن نظام جز خدمتگزاران
آنان نیستند .رئیس جمهوری آینده باید شبها از ظلم و بیعدالتی
که در هر گوشــه و کنار مملکت میشــود؛ از کارتن خوابی و گورخوابی،
از ناموسفروشــی ،از زبالهگــردی و از اندامفروشــی و درماندگــی
یکایــک شــهروندان در هــر کجــای این ســرزمین پهنــاور کــه زندگی
میکننــد ،خوابش نبرد .در این راه باید شــجاعانه و صدالبته با تدبیر
و برنامهریــزی ،در مقابل زیادهخواهیها ،با هر نام و به هر عنوانی که
باشد ،ایســتادگی کرد .هیچکس از شما انتظار ندارد همه مشکالت و
بلکهبیشترمشکالتموجودراظرفچهارسالحلکنید.هیچکس
از شــما نمیخواهــد که بــر ویرانــهای که تحویــل گرفتهاید یک شــبه
کاخهایبلندسعادتبناکنید،تنهاازشمامیخواهیمباماباشید.

مطالبات دانشگاهیان از رئیس جمهوری آینده
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آنچــه از رئیــس جمهــوری آینــده انتظــار مــیرود ،برقــراری «ثبات
سیاســی» همراه با «مشارکت عمومی» اســت؛ به تعبیری ،برقراری
«امنیت» و «قانون» در کنار «آزادیهای عمومی» خواســت و انتظار
جامعه اســت .بــا اینکه در ســالهای اخیــر قدمهایــی در این جهت
برداشته شــده اســت ولی هنوز خألهایی وجود دارد .معتقدم ،برای
رفع این خألها نخســت باید دســتاوردهای موجود در ایــن زمینه را از
طریق یکســری قانونگذاریها تثبیت کرد تا پیشــرفتهای بهدست
آمدهدرساختیکجامعهدموکراتیکنهادینهشودوازطرفدیگر
بایداقداماتیبرایبرداشتنگامهایجدیدصورتگیرد.
نکتهدوم ،اصالح و بهبود فرآیندهای انتخاباتی اســت؛ تا اراده عمومی
وخواستمردمبدرستیبازنماییشودوموانعاینمسیربهحداقلبرسد.
ســوم ،سیاســتگذاری درســت و مؤثــر برای مســائل منطقــهای و
آشــوبها و بــه همریختگیهایی اســت که در ســطح منطقــه وجود
دارد .معتقدم ،رئیس جمهوری آینده باید بر «گسترش دیپلماسی
منطقــهای» تمرکز بیشــتری داشــته باشــد تا تهدیدهــای منطقهای
کاهــش یابــد و روابط خود را با کشــورهای عربی برای رســیدن به یک
فرمــول مشــترک در حل مشــکل تروریســم و جنگ مذهبی ،بیشــتر
کنیــم .به نظر میآید دیپلماســی ما آنچنان که در اروپا فعال اســت،
در منطقه فعال نیســت .ما دیپلماسی منطقهای فعالی نداریم و به
جاینیروهایدیپلماتیکوسیاسی،بخشهایدیگریازحاکمیت
هستندکهدرمسائلمنطقهایفعالیتمیکنند.
چهارم« ،گســترش گفتوگوهای اجتماعی» و بــه نوعی «ترویج
آشــتی ملــی» بین گروههــای مختلــف قومی ،سیاســی و ملــی برای
رســیدن به یک اجماع و توافقی در مورد زیرساختهای نرم است تا
درنتیجهآن،همبستگیاجتماعیبینگروههایمتنازعشکلگیرد.
بنابرایــن ،ما باید از یک طــرف مبارزه سیاســی را در قالب احزاب
و جریانهــای مختلــف اجتماعــی ،قومــی و مذهبــی بــه رســمیت
بشناسیموازطرفدیگر،راهکاریداشتهباشیمکهبتواندهمبستگی
اجتماعــی را تأمیــن کند و در این زمینه به شــعار بســنده نکنیم و این
مواردنیازبهسیاستگذاریهای دولت دارد.
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پــر واضح اســت که پــارهای از مســائل موجــود در جامعه علمی
و دانشــگاهی ،مربــوط به اشــکاالت ســاختاری اســت کــه عمدتاً
ریشــه در گذشــته دارد و عدم توجــه به آنها« ،آینــده» را همچون
«حــال» بــا نابســامانیهای عدیــدهای روبــهرو خواهــد کــرد .از
جملــه میتــوان بــه عــدم توجه بــه نقش و جایــگاه «دانشــگاه»
بهعنوان کالن نهاد علمی کشــور در ســاماندهی امــور فرهنگی-
اخالقــی جامعــه و نیــز رفــع مهمتریــن نیازهــای امــروز و آینده
کشــور در حوزههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی و
همچنیــن نبود توازن معقول بین رشــته درسهای دانشــگاهی
و نیازهــای امــروز جامعــه و در نتیجــه عــدم تعامــل کافــی و
مثمرثمــر دانشــگاه (نظــر) بــا دیگر بخشهــای فعــال در حوزه
تمشــیت امور مــردم (عمل) ،ماننــد صنعت ،تجــارت ،هنر و...
اشاره کرد.
در ایــن راســتا وزارتعلــوم ،بهعنــوان نهــادی کــه متکفــل و
متصدی اصالحات ساختاری است ،الزم است در انجام وظایف
خطیر خود ،از «عقالنیت» و «منطقی فراجناحی» تبعیت کند.
و اما دســته دیگری از مشــکالت وجود دارند که با برنامهریزی
کوتــاه مــدت و کارشناســانه میتــوان برایشــان چارهاندیشــی

کــرد .از جملــه برنامهریــزی صحیــح و واقعگرایانه بــرای بهبود
و ارتقــای ســطح علمــی و کیفــی دانشــگاه و دانشــگاهیان؛
برنامهریــزی معقــول و منطقی جهــت رفع نیازهــای اقتصادی
و معیشــتی اســتادان ضمــن حفــظ کرامــت و شــأنیت آنهــا،
جلوگیــری از مهاجرت نخبهها با فراهم کــردن امکانات تحقیق
و پژوهش و. ...
هــر چند به نظر مــن ،در طرح بحــث مطالبات دانشــگاهیان
از رئیــس جمهــوری حــال و آینــده ،آن هــم در یادداشــتی
چنیــن مختصــر ،ورود بــه مســأله «عدالــت جنســیتی» چندان
درســت بــه نظــر نمیآیــد ولــی از آنجایــی کــه نیــاز به اســتیفای
حقــوق بانــوان جامعــه در همــه ســطوح ،نیــازی «واقعــی» و
مبــرم اســت ،باید بگویــم کــه در ارتباط با دانــش و دانشــگاه نیز
ضــروری اســت تدابیــری اندیشــیده شــود کــه بانــوان بتواننــد
در کنــار تــاش خــود ،بــا کمتریــن مانــع و بیشــترین بــازده ،در
مجامــع علمــی حضــور یابنــد؛ مســئولیتهای جــدی علمــی
و عملــی بــه عهــده گیرنــد و «نگرشهــای منفــی» موجــود
در ارتبــاط بــا توانمندیهــای زنــان و حضــور آنهــا ،بــه حداقــل
کاهش یابد.

