اولویت «توسعه فرهنگی»
دکتربهمننامورمطلق

استاددانشگاهشهیدبهشتی

انتظار من از رئیــس جمهوری آینده در خصوص بحث «عدالت
اجتماعــی» و «معضــل اقتصادی» اســت؛ چراکه اساســاً امروز،
جهــان در بحــران اقتصــادی بهســر میبــرد و ایــران هــم یکــی از
نقاط بحرانخیز در مســائل اجتماعی و اقتصادی اســت .رئیس
جمهــوری فعلــی در ایــن راســتا ،قدمهــای مؤثــری را برداشــت
امــا اقدامــات او نیازمنــد تــداوم و تشــدید اســت .بحث اشــتغال
ت های
جوانان از دیگر مســائلی اســت کــه معتقدم بایــد از اولوی 
سیاســتگذاری رئیــس جمهــوری آینــده قــرار گیــرد .همچنیــن
تمرکززدایــی و تقســیم امکانات در شــهرهای کوچک و روســتاها
کشور تنوع
چراکه ایران چه به لحاظ اقلیمی و چه به لحاظ قومیِ ،
و گوناگونی اســت .متأســفانه در ده ه های اخیر شــاهد یک ســری
همگراییها بودهایم که به از بین رفتن گوناگونی ها انجامید؛ این
در حالی اســت که تنوعات ،از ســرمایههای کشور بوده و باید برای
حراست از آن تدابیری اندیشید.
همچنیــن ،مســائل «فرهنگــی» نبایــد در حاشــیه قــرار گیــرد
چرا که هر اقدامی بر پیوســت مســائل فرهنگی امکانپذیر اســت.
متأســفانه در این یکی دو دهه اخیر کمتر به مسأله فرهنگ توجه
شده اســت این در حالی اســت که اگر بخواهیم «توســعه پایدار»
داشــته باشیم ،نخست باید بر نیروی انسانی ،باورها و اخالق آنها
ســرمایهگذاری کنیم .جامعهای کــه باورمند و انگیزهمند نباشــد
و هنجارهــا را رعایــت نکند ،نمیتواند شــکوفا شــود و مــا کمتر به
آن توجــه کردهایم؛ خصوصاً در جامعه ما کــه همواره از فرهنگی
اخالقمحور بهرهمند بوده است.
ما در گذشته اشتباهاتی داشتیم و به توسعه اقتصادی منهای
فرهنــگ باور داشــتیم و ایــن صدمات زیــادی به کشــور وارد کرد،
عدالــت اجتماعــی را بــا چالــش مواجه کــرد و فاصلــه طبقاتی را
افزایش داد .برای اینکه بتوانیم به توســعه برســیم باید «توسعه
فرهنگی» را در دولت بعد در اولویت قرار دهیم و بقیه توســعهها
را بر پایه توسعه فرهنگی دنبال کنیم.
انتظار میرود که ما دولتی داشته باشیم که در تعامل با جهان
باشــد تــا آنجایــی که دیگــران در فکــر ماجراجویــی با ما نباشــند.
بایــد با کشــورهایی که مایلند با ما ارتباط تعاملی داشــته باشــند،
مبادالت اجتماعی و فرهنگیمان را توسعه دهیم و در این راستا،
پیمانهــای بینالمللــی را بــه کار گیریم؛ چراکه مســأله ترامپ و
پارادایم جدیدی که در غرب حاکم شده ،مطمئناً دولت آینده ما
را با بحرانهای تازهتری روبهرو خواهد کرد.

دکترحسینابراهیمآبادی
عضوهیأتعلمیپژوهشکده
مطالعاتفرهنگیواجتماعی

معتقــدم مهمترین اقدام رئیــس جمهوری آینــده ،باید اتصال
حلقــه «کارشناســی» و «تصمیمگیــری» باشــد .اتفــاق خوبی که
بعد از انقالب افتاد ،این بود که بین «دولت» ،بدنه «کارشناسی»
و بدنــه «اجتماعــی» رابطــه نزدیکــی برقرار شــد و میــان مردم و
دولت همزبانی بیشــتری شــکل گرفــت؛ اما بتدریــج این تعامل
رو بــه کاهــش گراییــد و بــا قــدرت گرفتــن نهادهــای مدنــی امید
رفت که این شــکاف پر شــود .اما در دولت نهــم و دهم ناخودآگاه
قطببندیها به نقطهای رسید که بدنه کارشناسی و روشنفکری
دانشــگاهی تا حدودی ارتباطــش را با دولت از دســت داد .از این
رو ،معتقــدم مهمتریــن کاری که رئیس جمهــوری آینده باید در
اولویــت قرار دهد این اســت که اتصــال میان دولــت و نخبگان را
برقرار کند.

دکترخسروباقرینوعپرست

استاددانشگاهتهران

انتظارهاازرئیسجمهــوریآیندهالبتهابعادمختلفیدارد.منخود
راتنهابهبعددانشــگاهمحدودمیکنمکهعمدهوقتونیرویمندر
آنجاصرفمیشود.درآغازبایدگفتکه«انتظار»مفهومییکجانبه
وانفعالینیستومقصودایننخواهدبودکهرئیسجمهوریآستین
باالبزندواوضاعرادگرگونکند؛بلکهانتظارازرئیسجمهور،انتظاراز
خودمانیزهست.
نخســت ،بزرگترین بالی فرود آمده بر سر دانشــگاه ما از این فهم
نادرســتناشیشــدهکههمهدانشآموزانبایدراهیدانشگاهشوند.
حاصــلاینهجومرامیتواندروقتاندکاســتادان،راهنماییهای
ســطحیوصوریدرپژوهشها،عدمتناســبمحتوایکتابخانههابا
مقاصدرشــتههایدانشگاهیونظایرآنهامالحظهکرد؛وضعیتیکه
درآن،هیچنابغهاینمیتواندمعجزهکند.اماآیااکنونکهاینســیل
جاریشــده،میتوانچارهایاندیشید؟آریوازجملهمیتوانبهاین
پیشــنهادفکرکردکهدستکمدانشــگاههایمادر،ازمسیراینمسیل
دورنگاهداشــتهشوندتابتوانندبهکیفیتبپردازند،هرچندالزمباشد
ازحمایتبودجههایدولتیبرخوردارباشــندوناگزیرنگردندبهاسم
تأمینخودکفاییدربودجه،حیثیتدانشــگاهیخودرابهآبوآتش
بسپارند.
دوم،آفتیاستکهدریکیادودههاخیربهجاندانشگاهافتادهواز
آن با نام «صورتگرایی» میتوان یاد کرد .چندی است که دولتهای
مــادراندیشــهباالرفتنازنردبــانترقیبینالمللــیافتادهاندوامتیاز
وارتقــایاســتادانرادرگرواینترقینهادهاند.رشــدعلمیپوشــالی،
یکی از تهدیدهای این سیاست است و در دامنه این سراشیب دویدن،

زمینهانحطاطاخالقیرانیزدردانشــگاهفراهمآوردهاست«.سرقت
علمــی»باگونههایمتنوعیکهداردونامهــایکاذبیکههمهروزهدر
پایمقالههاســبزمیکند،میرودکهچونعرفدانشگاهیدرآید.اگر
اینرونــددرحدنقض اخالقباقیمیماند،هنوزخشــنودکنندهبود،
امامیرودکهناهنجاریرابههنجاربدلســازدکهدرآن،دیگرکســیاز
«نقضاخالق»شرمگیننخواهدشد.
سوم،معضلیاستکهازآنبهگیجیدرحوزهعلومانسانیتعبیر
میکنم.ازســویی،اختالطفضایسیاسیوعلمیدراینحوزه،منجر
بهآنشــدهکــهبرخی،علومانســانیمعاصرراغربیوفاســدمعرفی
کنندوبهتبعآن،کوشیدهاندکهعلومانسانیاسالمیپدیدآورندوآنها
راجایگزینعلومانســانیکنونیکنند.ازســویدیگر،دانشگاهیانیدر
دفاعاز«علم،علماست»برآمدهاندوجاییبرایرویش«علمبومی»
باقینگذاشــتهاند.برونرفــتازاینمعضل،تنهابــاگفتوگویآزاد
اندیشمندانوترسیمدرســتمرزهاومزجهایعلموفرهنگمیسر
خواهدبود.
از همیــن جا به چهارمیــن انتظــار راه مییابیم .دانشــگاه نیازمند
امنیت و فضای آزاد فکری است .اگر اندیشمندان نتوانند با فکر آزاد با
همسخنبگویندوهموارهدرصرافتآنباشندکهچگونهتندیوتیزی
نقدوانتقادخودراسوهانزنند،گفتوگوهایمبهموفروخوردهراهبه
جایینخواهندبرد.براستیآیاامنیتیکهبرایکسانیچونمجلسیان
تدارکدیدهشــده،دردانشگاهوبهپاسداشتاندیشهنیزالزموحیاتی
نیست؟اگررئیسجمهوریآیندهبتواندانتظاردانشگاهیانرادراین
چهارفصلبرآوردهسازد،سالیانینیکودرانتظاردانشگاهخواهدبود.

حمایت از سازمانهای مردم نهاد

دکترناصرفکوهی

استاددانشگاهتهران

بــهنظرمن،رئیسجمهوریآیندهبایدتمــامتالشخودراصرفحفظ
محیط نسبتاًکمتنشــیکندکهدرحالحاضردرکشوربرقراراست،بویژه
در حوزه مدنی .واقعیت آن اســت که هر چند غوغاســاالریهای سیاسی
هموارهبازارداغیبرایسیاستفروشیدارند،جامعهمدنیمادرآرامش
والبتهســختیهایبسیار،مشغولبهکاربزرگیاستوآنگردهمآوردن
گروههــای مختلف بــا عالقهمندیهای بیشــمار از خالل ســازمانهای
مردممحوراســت.این،یعنیتضمین«آیندهدموکراســی»درکشــورما.
درکناراینرویکردیعنیتقویتوتثبیتسازمانهایمردمنهاد،بهنظر
من،رئیسجمهوریآیندهبایدبردومحوراساســیتأکیدداشــتهباشدو
آنها را پیش ببرد :نخســت دور کردن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
کشورتاحدامکانازاقتصادسرمایهدارینولیبرالیوضداجتماعیوسوق
دادنآنهابهســویاقتصادبازار کنترلشــدهوجامعهمحورودولترفاهو
سپس مبارزه سخت با گرایشهای نژادپرستانه در قالب ایدئولوژیهای
ملیگرایی افراطی یا اندیشــههای قومپرســتانه در قالب ایدئولوژیهای
ملیگرایــیقومی.کشــورمااغلبازاینشــانسبرخورداربودهاســتکه

مدیریتفرهنگــیخودرابراســاستکثرجامعهازلحــاظزبانی،قومی،
ســبکهایزندگیو...انجامدهدوبهســراغسیاســتهایسختگیرانه
یکدستســازینرود.ازاینپسبایداینامرتقویتشــود.ایندوحوزه
درکنارمبارزهبانولیبرالیسمکهبزرگترینخطریاستکهکشورماراتهدید
میکند.فراموشنکنیمکهاگربسیاریازکشورهایمنطقهدر«بهارعربی»
ازمیانرفتندیاقربانیجنگوویرانگریقدرتهایبزرگشدند،یکیبه
دلیلگرایشهایانحصارطلبانهمرکزیودیکتاتورمنشیدولتهایشان
ونبودافکارعمومیرشدیافتهوســازمانهایواقعاًمردممداربود.امروز
شــاهدآنهســتیمکهحتییککشــوردموکراتیکمثل امریکاباســابقه
دویســتسالهدولتملیودســتاوردهایش،بهدلیلبیاعتناییبهلزوم
گسترشفرهنگواجازهدادنبهشکلگیریپهنههایبزرگبیفرهنگی
وعامهگرایی،دچارمصیبتیبهنام«ترامپ»شدهاستوآیندهخودرادر
خطرمیبیند.اینچیزیاستکهاگرمانیزنسبتبهگسترشدموکراسی
وبخصوصگســترشامکاناترفاهیدرســطحعمومیبهآنبیتوجه
باشیم،میتواندجامعهمارابهسویسقوطببرد.

نهادینه کردن شفافیت

دکترسیدجوادمیری

عضوهیأتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

انتظــار مــن از رئیس جمهوری آینــده ،نهادینه کردن شــفافیت و
پاســخگویی نسبت به مســائل جامعه مدنی است؛ اینکه ،بکوشد
در مدیریت کشور تا حد ممکن از پوپولیسم فاصله گرفته و روابط و
مناســبات ایران چه در سطح ملی ،منطقهای و جهانی را در قالب
عرفدیپلماتیکتعریفکند.
چهار دهــه از انقالب میگذرد و ما هنوز نتوانســتهایم در قالب
عــرف دیپلماتیک وضعیــت خــود را تثبیت کنیــم؛ اینکه ممکن
اســت در مناســبات با کشــورهای دیگر اجحاف و ظلمی شــود و ما
برای خودمان یک رسالتی در سطح جهانی قائل باشیم ،در مقام
نظر خوب اســت امــا در مقــام عمل باید ســاختار جهــان مدرن و
مناســبات حقوقی و بینالمللی را خوب بشناســیم و گرفتار شعار
نشــویم .متأســفانه مملکت ما امــروز ،در ســطوح مختلف ،دچار

شعارزدگیعجیبیشدهاست.
دومینانتظارمن،بهرابطه«دانشگاه»و«قدرت»برمیگردد،
رابطه قدرت و دانشگاه نیازمند یک بازبینی جدید است؛ یعنی به
جای اینکه دانشــگاه برده قدرت شود ،باید در یک استقالل نسبی
قــرار گیرد و اصحاب علومانســانی بایــد بتواننــد راهکارهای خود
نســبت به مسائل را بدون ترس و واهمه بیان کنند و بین «قدرت»
و «دانشگاه» یک حلقه میانی به نام «حلقه سیاستگذاری» شکل
گیرد ومخاطبان آن ،سیاســتگذارانی باشــند که ایدههای اصحاب
دانشــگاه را بگیرنــد ،تدویــن کننــد و بهعنــوان دســتورالعمل بــه
نهادهای سیاســتگذاری بدهند .این رابطه اگر بتواند تقویت شود،
شــاید ما بتوانیم ،برای بحرانهای جامعه کنونیمان راهحلهای
بهتروسریعتریپیداکنیم.
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تقویت «امنیت» و «آزادی فکری» در دانشگاهها
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