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 یحاتم قادر
 

ه يگر توصيم و در سطح دي گوی خود را میه نظر شخصيک اليدر . د را درباره انتخابات مطرح خواهم کردمن در دو سطح بحث خو
 ی هستم و دوست دارم شعارها را جدیکيانسان کمال گرا و رمانت.  عنوان کرد خواهم گفتیي فعاالن دانشجوی توان برای را که میيها
به جز .  برخوردار باشدیک اصالت حداکثريد از يرد باي شکل بگیي و جامعه یي، فضاین تمدنين سرزميرم و اگر قرار باشد در ايبگ

ن فرصت ها از دست رفت و با غلبه يج اي حضور فراهم بود، به تدری تر و گسترده تر برای جدی اول انقالب که فرصت هایسال ها
 .ل داده شد ي تقلیاست زدگي به سیي و شکل گرایيگروه گرا

 
در آنجا مواضع خودم .  تاج زاده در جبهه مشارکت داشتمیک مناظره با آقاي یاست جمهوريآستانه انتخابات رش در يمن چهار سال پ

 که یي از شعارهای اصالح طلب فرصت ها را از دست داده اند و نتوانستند به بخش قابل توجهیروهايح دادم نيرا اعالم کردم و توض
 رفت باعث شد یاست ها به کار مي که در سیف، تذبذبيت ضعيري، مدیاسيراده سفقدان ا.  گفتند جامه عمل بپوشانندیخودشان م

 ین است که مشکالتيمن به جد اعتقادم بر ا. ران از دست برودي مردم ایونيلي با حضور ده ها میار اساسي بسیهشت سال فرصت ها
ش يچهار سال پ. دتر هم شده استي شدیيايزواک ي از ی است و حتی خود باقیکه دولت اصالح طلب در آن زمان داشت همچنان بر جا

د مردم يران به قدرت خواهد رسيسم در ايک فاشينکه ي و رعب در دل مردم و ایجاد ترس، نگرانيل بودند با اي مایلياصالح طلبان خ
 مردم در انتخابات به دو ن نوع حضورين نوع شعارها و با ايده ها و اين نوع ايمن با ا.  دادن به خودشان کنندیل و متوجه رايرا متما

ک يا يسم يک فاشيران مستعد يل را نشان داد که اي تحلین بود، گذر چهار سال هم درستي ام بر ایلينکه اعتقاد تحلي ایکي. ل مخالفميدل
 صحنه م استعداد دري خواهم بگویم. ستنديسم نيتاريل به توتالي افراد متمایم برخي خواهم بگوینم. ستير نيسم فراگيتاريتوتال
 .ع آن وجود نداشتي وسی به معنایاجتماع

 
 سست و ناهماهنگ یاست هاينکه بخواهند با ترساندن مردم آنها را متوجه خودشان بکنند و باز سي ایاصالح طلبان خوب بود به جا
ت يضعف ها و مسوول.  گفتندی بزنند و مشکالت شان را آشکارا میک خودانتقادي کردند دست به ی میچهار ساله را ادامه بدهند، سع

 است که من آن یلي از دالیکين يا.  دادندی قرار می کردند و خودشان را در معرض افکار عمومی آمدند طرح می که داشتند میيها
ک ي آمد خوب بود اصالح طلبان ینکه من به نظرم مينکته دوم ا.  گرفته شودیست با ترساندن مردم راي گفتم الزم نیموقع م
 را که چه در دوران اول داشتند و چه در دور دوم، یي شعارهایعني.  دادندی را از خود نشان می و اساسیعال، جد فیخودانتقاد
 . دادندی قرار می خودشان را در معرض افکار عمومی کردند و بررسی میبررس

 
ت يک وضعي و از یشأن و شکوهک يد بتواند از ي داشته باشد بای و سرافرازیستادگيان ملل مختلف ايک ملت بخواهد در مياگر 

 ین پناه بردن باعث شده که اخالق عمومين به دامن آن پناه بردن و از ترس آن به اياست از ترس ايهمواره س. درخشان دفاع بکند
.  از آن بر عهده اصالح طلبان استیم که بخشي شده ایشتري بیما دچار غش و ضعف حس.  منحط شودیاديار زيمردم ما تا حد بس

 یص به دست آوردن کرسيران فقط حري در ایاسي سیو گروه ها. ک نوع مناسکيل شده به ين طور که قبًال هم گفتم انتخابات تبدهما
 یري و عضوگیريکادرگ.  از خودشان عرضه کنندی استوار، ماندگار و مستمریل هايستند تحليچ کدام حاضر نيه. ها و مناصب هستند

ن است و ياديک ضعف بنين يم که اي آوری که به دست میي هایما فقط به انتخابات است و کرس که نگاه ین معنيبه ا... کنند و
ص بودند که ي شهر شد همه گروه ها حری صحبت از شوراهایادم هست اواخر دوران اصالحات وقتيمن .  استیانتخابات هم مناسک

نده دارد ي که نگاه به آیتيت سازنده و منتقد و اقليک اقليقش چ کدام حاضر نبودند نيه. دا کننديت پين شوراها عضوي در ایيبه گونه 
 . کنندیرد بازيط جامعه به دست بدهد و حاضر باشد که مشکالت را بپذيت و شراي از وضعی اساسیل هاي که حاضر است تحلیتيو اقل

 
به نظر من . ک فرد استيبه عنوان تش متفاوت با من يت و وضعيط، موقعيم شرايني بیم مي گردی که باز میياما به جنبش دانشجو

 که جنبش یطي گردد به شراینه برميک گزي. نه را انتخاب کنديک گزيم ي گوی که در ادامه میينه هاين گزيد بي بایيجنبش دانشجو
 از یي شد بدنه جنبش دانشجوی که باعث میکالي رادیکال؛ شعارهاي رادی سر دادن شعارهایعني. ش داشتي چند سال پیيدانشجو

.  باشدی دوردستیلي خیران امکان تحققش نباشد و در واقع شعارهاي که در ایيشعارها.  فعال جنبش جا بماندیرهبران و از اعضا
 آن ی هایيل و توانايت، پتانسيد ظرفي خواهد شعار بدهد قطعًا بای میک گروه اجتماعي ی وقتی باشند ولی توانند فردیشعارها م

دا دادن يا کانديشنهاد رفراندوم يم در پي و دفتر تحکیيمن منظورم نوع دخالت جنبش دانشجو. ردينظر بگا مخاطبان خود را در يجامعه 
 خود را فعال ینکه اعضاي ای به جایيجنبش دانشجو. است...  کردند ویدا مي که در مجلس پیا بعضًا حضوري یاست جمهوري ریبرا



 شد که تمام ی افراطیر شعارهاي اسیي شتابان گام برداشت و به گونه یينه ک سطح باالتر از انتظارات جامعه به گوينگه دارد در 
 که یي تند بدهند، شعارهاین است که شعارهاي دوستان دانشجو اینه برايک گزي.  استیراد اساسيک اين يا. بدنه خود را جا گذاشت
 ین شعارها، شعارهاين خرسند باشند که اي به ایول. ت نکندي بدنه جامعه هم از آنها حمایق اولي بلکه به طریينه تنها بدنه دانشجو

 . ماندی میخ باقي است که در دل تاریيشتازانه يانه و پيمترق
 
من تصور .  بکندی را سازماندهین است که مقاومت مدني وجود دارد ایي کنم بر سر راه جنبش دانشجوی که من فکر مینه دوميگز

 ی توانست نوعی میياگر جنبش دانشجو. ستينه دوم ني به گزی بر انجام و وفادار توانایين است که جنبش دانشجوي ام ایشخص
 با بدنه یين است که فعاالن دانشجويل من اي در حال حاضر تحلیول. ن امکان فراهم بودي را انجام دهد ایده و قويچي پیسازمانده
نه دوم هم با يپس گز.  را بطلبندیينه ين هزيهند از آنها چنست که بخواي در کار نی قطع ارتباط دارد و ارتباط مستمر و منطقیيدانشجو

 . رسدی به نظر نمی چندان منطقیط فعليتوجه به شرا
 
.  مثبت استی کنم که مورد بحث و گفت وگو قرار دهند مشارکت انتقادیشنهاد مينه را به دوستان پين گزيشتر اي که من بینه سوميگز

 ندارند جز یي خودشان جامه عمل بپوشانند چاره ی از رسالت هاینکه بتوانند به بخشي و ایي جنبش دانشجویاي احی کنم برایفکر م
 یل بعضي به تشکیعني.  انفعال انتخاب شودین است که نوعينه چهارم ايگز. دا کنندي در انتخابات حضور پی انتقادینکه مثبت تر وليا

 یاسي سی جذب گروه هایي دانشجوی گرفته نشود و کل فضایکسانيم ي بعدًا تشتت گسترده باشد و تصمیاز جلسات، اقدام کنند ول
 خود ی فرارویينه را جنبش دانشجوين چهار گزيا. ا مثبت متشتت داشته باشندي ی مقاومت منفیشده، دچار انفعال بشوند و هسته ها

 .  تر استینه سوم عمليبه نظر من گز. دارد
 

 و نگاه کالن ی ها و استراتژیاوًال آموزه ها، تئور.  کنمیم را به دو محور خالصه م، بحثی حضور انتقادی نوعیعنينه سوم، يدر گز
ن صورت است که هر يران به اي جامعه ایژگين طرف وياز مشروطه به ا. م کرديرمجموعه تقسي شود به چند زی را مینگاه انتقاد

 یحت. رد قدرت از آن اوستيار بگي را در اختی و شبه نظامیم نظایروهاي فشار، نیا گروه هايدا کند يابان ها تسلط پيکس بتواند بر خ
 یاباني سرکوبگر خیروهاي چماقداران و نی نهضت ملیروهايم که نيني بی شدن صنعت نفت باز آشکارا می مانند دوره ملیدر دوران

ن مساله برخاسته از يا. دارد و دربار هم خاص خودش را ی ها مال خودشان را دارند، نظام پهلویيخاص خودشان را دارند، توده 
 ین انحطاط و عقب ماندگيادي و بنیل اصلي از دالیکين يا. ران از آن برخوردار بوده استي ایاسي است که نظام سیت نازليوضع

 .جامعه بوده است
 

 یروهاي به شکل نش بود کهين امکان براي برد ایشه دور از مراتب قدرت به سر مي در ادامه گفت؛ عقبه جامعه چون همیحاتم قادر
 که دولت یيروهايامروزه ن. د کردين عقبه فعال شد و رهبران خاص خود را توليج ايران به تدريدا کند و در انقالب ايفشار حضور پ

 که جنبش یي از کارهایکي. ده هستنديب دي معموًال آسی و اقتصادی هستند که به جهت اجتماعیيروهايموجود را بر سر کار آوردند ن
 یيارهاي و دعوت به معی و تمدنیط نازل فرهنگين شراي و به روز از ایخي تاریل هايرد دادن تحلي تواند برعهده بگی میيودانشج

 .متمدنانه تر است
 

ن يي و تبی طراحی برای علوم انسانیازمند گروه هايم وحدت گفته ام که شما ني و دفتر تحکیيمن بارها به دوستان جنبش دانشجو
 ی و حتیاسي سی و گروه هایيل ها به بدنه دانشجويران و انتقال تحليط ايط خودتان و شراي و شش ماهه از شرای فصلیل هايتحل
 با یيل هاياستفاده کرد تحل“ ت، اقتصاد ويري، مدیاسي سی جامعه شناسی شود از گروه هایچگونه م. دي هستی رسمیروهاين

 ی که در آن زندگی نازلیط فرهنگيط ارائه داد و مردم را نسبت به شرايز شرا توان ایخ و به روز مي به تاری با نگاهیپشتوانه علم
ل ها و نشان دادن نقاط ضعف و ي در تحلی و تمدنی سطح فرهنگی ارتقایکرد در نگاه انتقادين رويار کرد؟، پس اوليم هوشي کنیم

 .رهنمودهاست
 

 بود که در یي مساله یعدالت اقتصاد.  استیت عدالت اقتصاديد وضعياي تواند به چشم بی مین خوانش انتقادي که در اینکته دوم
 یدولت موجود هم که بر اساس شعار عدالت خواهانه آمد اصوًال نم.  مغفول واقع شدیيدوران اصالحات از طرف جنبش دانشجو

 مختلف و بر هم زدن یبه شعارهان يبنابرا. ده و متراکم جامعه درک بکننديچي پی هایه بندي را در جامعه و در الیتوانند عدالت عموم
 ی که دوستان دانشجو می از مواردیکي.  آورندی میش ببرد روي عدالت خواهانه را در جامعه پی تواند ساختارهای که میالتيتشک

به  از مطبوعات زرد به شدت در دوران اصالحات ین اصل را برخيا.  استیيار مهم از کجا آورده ين اصل بسيتوانند فعال بکنند هم
 ی توانست و هنوز هم مینها ميا. ن حربه استفاده کندي نتواند از ایيچرا جنبش دانشجو.  کردندی استفاده میاسيک حربه سيعنوان 

 . باشدیي جنبش دانشجوی فصلیل هاي از تحلیتواند بخش
 

. وب و مخدوش استيار معيبسک عدالت يران ي در ایعدالت جنس.  شودی باز می مثبت به عدالت جنسینکته سوم در خوانش انتقاد
 توانست بر اساس ی داد و خودش می به خرج میشتريت بي حساسی توانست نسبت به عدالت جنسی میيخوب بود جنبش دانشجو

من .  کندینه اطالع رسانين زمي قرار دهد و در این عدالت را مورد بررسي ایي دانشجوی گروه های و سازماندهی دانشگاهیداده ها
د ي روانکاوانه دور از چشم مردم دارد که به نظرم بایه هايک سوي.  شودی باز نمیض جنسي صرفًا به تبعیت جنسمعتقدم عدال
، جامعه ینها و ارتباط با استادان روانشناسيپرداختن به ا.  خارج شودیي حرمسرایک ذهن جنسيد از ي بایرانيذهن ا. برجسته شود

 مثبت خوانش یري و درگی انتقادیت هاي از آن فعالی است و بخشیيبش دانشجو جنیت هاي از فعالی مطالعات زنان بخشیشناس
 . استیانتقاد

 
سم يوناليک نوع ناسيد همواره به يم ما باي خواهم بگویمن شخصًا نم.  استیگر از مشکالت ما در خطر بودن انسجام ملي دیکي



ت ها از ي قومیع عادالنه ثروت و قدرت و فرهنگ را براي و توزیم مشارکت اقتصادينکه بتواني ایم وليجامع اعتقاد داشته باش
ده يک حرف پسنديم يت کني آنها را تقویم و مناظرات و گفت وگوها و خواست هاي در دانشگاه ها برقرار کنیان بوميامکانات دانشجو

 . را انجام دهدیي دانشجوی قومی گروه هاید بتواند سازماندهي بایيجنبش دانشجو.  استیي
 

ک يد يم وحدت هستند باي که االن در دفتر تحکیدوستان.  استی سازماندهیي من به جنبش دانشجویشنهاد جديوم بحث و پمحور د
 که یي تا جایعني. خواه هستندي جمهورین گروه ها بعضًا گروه هايا.  برقرار کنندیيگر دانشجوي دی با گروه های انتقادیگفت وگو

د يم باين است که دوستان دفتر تحکينکته دوم ا. ک انسجام قابل توجه مدنظر من استيود و د شامل شي را بایف حداکثريک طيبشود 
ن يد کنند و ايرمجموعه خودشان را تولي بتوانند مرتب زیعني.  فعال داشته باشندیلي خیي دانشجوی اجتماعیبتوانند گروه بند

 صرف یعني.  استفاده کنندی مطالعات انسانیه و از گروه ها کردی علمیل هايشان تحليازهايرمجموعه ها را بتوانند بر اساس نيز
 . باشدیاسيست که تمامًا سياز ني نیيجنبش دانشجو. ستياست داشته باشند درست نينکه بخواهند سيا

 
مساله ن يا. نديب نبيا آسيا سه نفر کل قضايک، دو يا حذف ي یريک دستگي شود که با ی سازماندهیيد به گونه يم وحدت بايدفتر تحک

 توانست ین بود که نمي از مشکالتش ایکي یيجنبش دانشجو.  آن افراد باشدید ذاتي دارد که بای از سازماندهیيک درک واالياز به ين
 است که حداقل خواسته ها را بتوانند یيداهاي خواهم اشاره کنم وارد گفت وگو شدن با کاندی که مینکته آخر.  انجام دهدیسازمانده

داها بر اساس چهار ين کانديد با اي توانیم ميرمستقيا غيم يد به صورت مستقي دهی که انجام می با سازماندهیعني. برآورده کنند
 که با یيست با گفت وگوياز نين. دي شوی انتقادید وارد گفت وگوي کنیاد مي که خودتان کم و زیيا محورهاي که عرض کردم یمحور
 . استی مطلوبیدايد کانديا احساس کنيد يد جذب آنها شوي دهیداها انجام ميکاند
 

. ستير فرانسه کي اخین شاعر سده هايدند مهم تري پرسیب فرانسويسنده و اديد نوياز آندره ژ.  استفاده بکنمیليلم از تمثيمن ما
 مطلوب خودتان یداهاين افسوس را نسبت به کانديد اي توانی تامل اضافه کرد؛ افسوس، شما میکتورهوگو، بعد با اندکيپاسخ داد و
چ گاه ي او هید ولي آوری به عمل میت انتقاديد حمايک نفر داري از یک سطحين است که شما در يش اي معنایعني. ديداشته باش
ن يدا ايممکن است آن کاند. دين فضاها باشي دائم اید به دنبال ارتقايز به جلو باي گریشما به جا.  کندی نمیندگي شما را نمایمرزها
 یزي جرات، جسارت و تندوتید از نوعيشما با.  شما مهم باشدید براين نباي ایش برخورنده باشد وليسوس شما براواژه اف
 .ز به جلو ختم شودي و گریي و فرقه گرایيد به ماجراجوي نبایزي است تندوتیهيبد. دي خودتان استفاده کنیيدانشجو

 
 

 نگاه
 

 که ی انتخابات و به منظور بهره جستن از روزنه ها با نگاهیزه کردن فضاي دموکراتید برا خواهیان مي از دانشجویبابک احمد
ان در ي نوع مشارکت دانشجوین حال حاتم قادري دانست در انتخابات شرکت کنند، با ایستي پراگماتی توان آن را تا حدودیمسامحتًا م
 کند و در برابر گزاره ی مشروط میشتري بیوندها به اما و اگرهان رين ايادي موجود را با توجه به ضعف بنی انتخاباتیروندها

درون و برون  «یت هايرا با توجه به محدود»  مثبتیمشارکت انتقاد«نه يگز» کي دموکراتی بسط فضایاستفاده از هر امکان برا«
در عرصه »  مثبتیکت انتقادحضور و مشار« ی و راهگشاینه عملين رو هم گزياز ا.  گذاردیان مي دانشجویش رويپ» یالتيتشک
 کند، راهگشا و متناسب یشنهاد ميان فعال پي دانشجویرامون کنش انتخاباتي بحث و گفت وگو پی برای که حاتم قادریاسي و سیعموم
ت موجود و يش از استمرار وضعي های و نگرانی آن است و هم دغدغه بابک احمدیژه هاي و کارویيت و توان دانشجويبا وضع

 که راهکار حضور و نگرش یياما از آنجا. ک قابل تامل استي بسط امکانات دموکراتی برای موثر افتادن حضور انتقاددش بهيام
ان يجر»  از قدرت و اجتناب از مشارکت سهم خواهانه و قدرت طلبانهیدور«رفته شده يم پذي کند با پارادایه مي توصی که قادریانتقاد
 را با توجه به تجربه ی تر است طرح نکاتیسازگارتر و عمل» یيت دانشجويگاه و موقعيجا« با  نقش متناسبیفايد اي و بایيدانشجو

 یرش مدل ارائه شده که بر مبناي دانم و ضمن پذی می ضروریي دانشجویالتيو حضور چند ساله در متن مناسبات و ساختار تشک
الت ارائه شده است، گفت وگو و يروها و تشکي نی و سازماندهی حرکت جمعیش روي و مشکالت پیت ها، ضعف ساختاريمحدود
 . دانمین مساله مثمرثمر مي به ایيد و هم ممکن و در صورت اهتمام فعاالن دانشجويرامون راهکار طرح شده را هم مفيبحث پ

 
 

 یاست دانشگاهي سی بر مبنایمشارکت انتقاد
 

 یعبداهللا مومن
 

ن حال در جوامع در حال گذار يبا ا.  در بطن جوامع مدرن بوده اندی انتقادین جنبش هاي ترستم عرصه مهميدانشگاه ها در قرن ب
 مرتبط با آموزش مدرن هر جامعه در حال گذار ینهادها. ل شديه سنت تبديسم عليا مدرنيته ي جدال مدرنی برایيدانشگاه به عرصه 

ن نهادها و ي در ایاسيالت سيجاد تماين هستند، به هر حال با ا اشاعه افکار مدری برای هوادار نوسازیروهاين ابزار نيمهم تر
 کنند یک برقرار مي ارگانیوندين عرصه پيشروان اي و روشنفکران به عنوان پیان با عرصه عموميخصوصًا دانشگاه ها، دانشجو

 یشان کارگزاران و حامالنياه هي آزمودن نظریستند و هم روشنفکران براي نیاز از تئوري نی بیاسيان در عمل سيکه هم دانشجو
 ی دوزند و هم روشنفکران گوش شنوایان چشم به دهان روشنفکران مين رو است که دانشجويابند از اي یان نميبهتر از دانشجو

کا و اروپا ي امر60 دهه یير هربرت مارکوزه با رهبران دانشجوي نظی روشنفکران-لسوفيارتباط ف.  شمارندیان را مغتنم ميدانشجو
 . ن رابطه استيک از اي کالسیلمثا
 



. ان جست وجو کرده انديان دانشجويش را در ميش از همه مخاطبان خويش و بي پ- که بوده اندیفي از هر ط-ز روشنفکرانيران نيدر ا
ه  بودیي دانشجوی در نشست های ثابت سخنرانیر پاي اخی سال های هستند که طی از جمله روشنفکرانی و بابک احمدیحاتم قادر

شرو ير پيک دهه اخي یران طي ایيان دانشجويجر. ان مواجه بوده انديف شان همواره با اقبال دانشجوي ظریاند و به رغم تفاوت ها
ز به رغم خاستگاه کم و ي نی و قادریر احمدي نظی بوده است، روشنفکرانیل به دموکراسي نیان برايرانين بخش جنبش عام ايتر
 شوند و یران محسوب مي ای و حقوق بشر در جامعه روشنفکریشه هوادار دموکراسيندگان انديه نما شان از جملیش متفاوت فکريب
 ی و حاتم قادرین حال بابک احمديبا ا. ان به آنان باشدين عامل اقبال دانشجويشه مهم ترين انديت از ايح آنها در حمايان صريد بيشا

 یي جنبش دانشجویش رويپ» وه عمليش«و » عمل «ی برای متفاوتیاه هاف ري ظریشان بنابر همان تفاوت هايبه رغم مشابهت ها
 .  گذارندیم

 
 که ی انتخابات و به منظور بهره جستن از روزنه ها با نگاهیزه کردن فضاي دموکراتی خواهد برایان مي از دانشجویبابک احمد
ان در ي نوع مشارکت دانشجوین حال حاتم قادريند، با ا دانست در انتخابات شرکت کنیستي پراگماتی توان آن را تا حدودیمسامحتًا م
 کند و در برابر گزاره ی مشروط میشتري بین روندها به اما و اگرهاين ايادي موجود را با توجه به ضعف بنی انتخاباتیروندها

درون و برون  «یت هايدرا با توجه به محدو»  مثبتیمشارکت انتقاد«نه يگز» کي دموکراتی بسط فضایاستفاده از هر امکان برا«
در عرصه »  مثبتیحضور و مشارکت انتقاد« ی و راهگشاینه عملين رو هم گزياز ا.  گذاردیان مي دانشجویش رويپ» یالتيتشک
 کند، راهگشا و متناسب یشنهاد ميان فعال پي دانشجویرامون کنش انتخاباتي بحث و گفت وگو پی برای که حاتم قادریاسي و سیعموم
ت موجود و يش از استمرار وضعي های و نگرانی آن است و هم دغدغه بابک احمدیژه هاي و کارویي توان دانشجوت ويبا وضع

 . ک قابل تامل استي بسط امکانات دموکراتی برایدش به موثر افتادن حضور انتقاديام
 

 از قدرت و اجتناب از یدور«رفته شده يم پذي کند با پارادایه مي توصی که قادری که راهکار حضور و نگرش انتقادیياما از آنجا
سازگارتر و » یيت دانشجويگاه و موقعيجا« نقش متناسب با یفايد اي و بایيان دانشجويجر» مشارکت سهم خواهانه و قدرت طلبانه

 دانم ی می ضروریي دانشجویالتي را با توجه به تجربه و حضور چند ساله در متن مناسبات و ساختار تشکی تر است طرح نکاتیعمل
روها ي نی و سازماندهی حرکت جمعیش روي و مشکالت پیت ها، ضعف ساختاري محدودیرش مدل ارائه شده که بر مبنايو ضمن پذ
د و هم ممکن و در صورت اهتمام فعاالن يرامون راهکار طرح شده را هم مفيالت ارائه شده است، گفت وگو و بحث پيو تشک
 . انم دین مساله مثمرثمر مي به ایيدانشجو

 
ط و يل شراي، تحلیيت دانشجوينده فعالي آی برایم افقياست ها و ترسين سي و تدویان در خوانش گذشته، طراحين مبنا دانشجويبر ا

» یان روشنفکري با جریکيارتباط و نزد«و » د علم دانش نهاد دانشگاهيتول«ر انتخابات، با عطف به کارکرد ي نظیمواجهه با مسائل
» یاست دانشگاهيس «ی خواهد متولی که میف متناسب با کارکرد نهاد دانشگاه به عنوان نهادي به بازتعریعلم یارهايبراساس مع

 به یياستمداران حرفه ي ظاهر شود که پل ورود سیگاهي نقش کند و در جایفايد ايبا» یاسي سیگروه ها«باشد و نه به مثابه ابزار 
 ی به لوازم عملیبندي و پایگاهين جايرش چنيبا پذ.  خواه شودیانات دموکراسيجرب ي نصین رهگذر سودي آنکه از ایقدرت باشد، ب

 و ی سطحی های، تلقی علمیل ها و داوريبنگرند و با تحل» یاسيمنازعات و مجادالت مرسوم س« باالتر به یدگاهي توانند از دیآن م
 ی سطح فرهنگیده و در جهت ارتقاي را به چالش کشی سطحیم و فرو کاستن آنها به برداشت هايساده انگارانه از مسائل و مفاه

 .  و برنامه خود را ارائه کنندی استراتژیاسي سیان هايت بنيجامعه و تقو
 

ان و ي بی، از جمله آزادیاسي جامعه در نبود حقوق سیاسي و سی مشکالت اجتماعیابيق در ارزيل دقيعدم گفت وگو و نداشتن تحل
 از حقوق یاسي و سی انجامد اگرچه مشارکت در امور اجتماعیتمرار مناسبات ناکارآمد در جامعه ما اسيد ي به بازتولیحق پرسشگر
 به شمار ی بشری جامعه نقض آشکار حقوق و ارزش هایاسيات سيت از شرکت در حي است و محرومین بشريادي بنیو ارزش ها

ت جامعه و يل روشن و به روز از وضعي، داشتن تحلیماع و اجتیاسي سیندهاياز و مقوم مشارکت موثر در فرآيش نياما پ.  رودیم
 ی برمبنایاسيز از ورود به مسائل روزمره سين راستا پرهيدر ا. ات حاکمه و حرکت بر مبنا استيت و خاستگاه هيمناسبات حاکم

 ی که میدمحور فریل هايدن از تحلي گزیدور.  استیر ضرورين مسي و قضاوت در ایريم گيل و واکنش و اجتناب از تصميتحل
ر ي، در مس»افراد« به انتخابات و آن هم به یاسيل امر سي کالن با تقلیت هاي ارائه برنامه و پرداختن به مسائل و روایخواهد به جا

ن کننده يي نقش داشته باشد، مهم و تعیفاي ایجابي ایکرديو با رو» یحضور مثبت انتقاد« خواهد در قامت ی که میيشبرد فضايپ
ت يروها و تقوي نی، سازماندهیت پروژه نقد در عرصه عمومي و تقوی نقادی برایشاانتخاباتي پیوان با استفاده از بستر ها تیم. است
 ی فرهنگیان هايت بني مختلف جامعه و تالش در کاستن از آنها، تقویطه هايض ها در حيک، طرح تبعي و دموکراتی مدنینهادها

ت يک در کشور، تقوي دموکراتی، گسترش فضای و اجتماعیاسيارکت موثر در امور س و حق مشیجامعه، دفاع از حقوق شهروند
 و کم ی گذار به دموکراسی های از موانع و دشواری شهروندان، به رفع بخشی و اساسیيه يت از حقوق پايفرهنگ گفت وگو و حما

ک است، ي محصول و فرآورده فرهنگ دموکراتیم دموکراسيرياگر بپذ. ک کمک کرديت فرهنگ دموکراتير و تقوينه تر ساختن مسيهز
، دفاع از یاسي فرصت برابر سیران و ساختار کثرت گراي متکثر در جامعه ایت هاي و دفاع از هوی دموکراسیرفع موانع فرهنگ
ت يا حضور و حماي ی انتخاباتید مهم تر از حضور در ستادهاي خواه را بای مختلف دموکراسیش هايقه ها و گرايحضور همه سل

 را ید دفاع از انتخابات آزاد، عادالنه و منصفانه و رقابتي بایيژه، جنبش دانشجوين کارويبراساس ا. مي از افراد بدانیاسيصرف س
 شکل ی مختلف که بسترهایت هايق و منافع و هوي حضور عالی بداند و برایاسيان و گروه سيک جري از یاسيت سيمهم تر از حما

 مناسب یرفته شده و مبنايوه پذي به عنوان شیت دفاع از دموکراسياهم.  دهند بکوشدید را سامان م و قدرتمنی جامعه قویريگ
 را به عنوان یاگر دموکراس.  اداره کشور بداندی مختلف برایرش حق گروه هاي را پذی اداره جامعه و تحقق دموکراسی برایعقالن

ت مناسبات يدوار به تقوي توان امی و گسترده است که می قویجامعه مدنک يم، با يري بپذ-یدولت و جامعه مدن-محصول موازنه قوا 
 . ک شديدموکرات

 



ش يقه ها و گراي و دفاع از حضور همه سلیاسي برابر سی فرصت هایران و ساختار کثرت گراي متکثر در جامعه ایت هايدفاع از هو
 و موثر که به بسط امکانات و یخابات آزاد، عادالنه و رقابت در کنار دفاع از انتیي جنبش دانشجوی خواه برای مختلف دموکراسیها

جنبش .  از افراد باشدیاسيت صرف سيا حماي ی انتخاباتینجامد، مهم تر از حضور در ستادهايک بي دموکراتیگسترش ارزش ها
 موجود یانع و چالش ها موی و نقادید و با پرسشگري اش بجوی حضور مثبت انتقادی را برای از رهگذر انتخابات معبریيدانشجو

ارها و ي و مشکالت موجود با معی و فرهنگیاسي و سی و قومیتي مختلف جنسیض در حوزه هاي رفع تبعیدر جامعه طرح و برا
 . دفاع کندی انتخابات اعالم و از آن در عرصه عمومیکرد خود را براياصول مشخص و روشن رو

 
 


