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جالل الدیه رفیعفر (سردبیر)

اص اٍاخش دِّي ضػت ٍ اٍايل دِّي ّفتبد ،سشػت تبسیس هَسسبت ٍ داًطگبُّبي
غیشاًتفبػي اص داًطگبُّبي دٍلتي فضًٍي گشفت ٍ داًطگبُّبي غیشاًتفبػي ثِ خػَظ دس
ثسیبسي اص ضْشّب حتي ضْشّبي دٍس افتبدُ ثذٍى دس ًظش گشفتي ًیبصّبي وطَس ثِ پزيشش
داًطدَ آى ّن ثِ هیضاى صيبد الذام وشدًذ .غبفل اص ايٌىِ تَلیذ ًیشٍي اًسبًي هتخػع ٍ وبسآهذ
ًیبص ثِ هتخػػیي ٍاخذ ضشايط داسد .دس ثسیبسي اص ٍاحذّبي ايي داًطگبُّب دس هٌبطك دٍس
دست ثذٍى داضتي هتخػع ثبًذاصُ وبفي دس ثؼضي اص سضتِّب ـ ًِ تٌْب همطغ وبسضٌبسي ،ثلىِ
وبسضٌبسي اسضذ ٍ دوتشا ّن ساُاًذاصي ضذ! وِ دس ثؼضي اص آىّب يىي دٍ استبد ثِ غَست
پشٍاصي ثِ ايي ضْشّب هيسفتٌذ ٍ هيسًٍذ ٍ اوثش دسٍس سا تذسيس ٍ ثیطتش پبيبىًبهِّب سا ثذٍى
سػبيت اغَل ساٌّوبيي ٍ هذسن غبدس هيوٌٌذ! دس ثؼضي اص داًطگبُّب ّن تؼذاد افشاد
غیشهتخػع وِ دسسّبي وبهالً تخػػي سا تذسيس هيوٌٌذ هخػَغبً دس حَصُ ػلَم اًسبًي
وِ اص هْنتشيي ٍ هَثشتشيي سضتِّبست ،ون ًیستّ .وچٌیي اسبتیذ ٍ هحممبى ديگشي ّن
هيضٌبسین وِ ثذٍى داضتي تخػع ٍ يب ثذٍى اطالع اص يبفتِّبي هستخشج اص پژٍّصّبي
ػلوي سٍضوٌذ ،دست ثِ للن هيضًَذ ٍ اطالػبت خَد سا ّوشاُ ثب تحلیلّبي ثشخبستِ اص رّي
خَد ثِػٌَاى يه هتخػع ثیبى هيوٌٌذ! اهشٍصُ هتبسفبًِ ثِ هَضَع تخػع دس ثؼضي اص
سضتِّب ثخػَظ سضتِّبي ػلَم اًسبًي ٍ اختوبػي ثِطَس خذي ًگشيستِ ًويضَد ،وِ ايي
خَد خطش ثضسگي است ٍ هيتَاًذ ثِ رات ػلن ٍ داًطگبُ لطوِ ٍاسد وٌذ .ايي ٍضؼیت ثبػث
گشديذُ وِ سضذ ػلوي دس ثؼضي اص سضتِّب ثِ غَست ووّي ثبال سفتِ ٍ تؼذاد هدالت ػلوي ـ
پژٍّطي ثِ غَست ًبهتؼبسفي افضايص يبثذ .ثِ تبصگي ّن دس آئیيًبهِ خذيذ ًطشيبت ػلوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )8931ثذٍى تَخِ ثِ تَاًبيي ٍ اهىبًبت تَلیذات ػلوي ثشحست سضتِ ،يىجبسُ تؼذاد همبالت
دس ًطشيبت ػلوي دس ّش ضوبسُ يه دٍ فػلٌبهِ ثِ دٍ ثشاثش (دٍاصدُ همبلِ) افضايص دادُ ضذ ،وِ
ايي ّن خَد هيتَاًذ هطىل خذيذي ثشاي ثؼضي اص سضتِّب وِ ظشفیت ٍ تَاًبيي الصم ثشاي ايي
هیضاى تَلیذ ثب ویفیت لبثل لجَل ًذاسًذ ثِ ٍخَد آٍسد ،لزا ًبچبسًذ همبالت ثب ویفیت هتَسط ٍ
پبيیي سا ّن ثِ چبح ثشسبًذ تب ًطشيِ ثتَاًذ ثِ هَلغ هٌتطش ضَد ،تب اص ًظش لبًًَي ثب اخطبس
«تأخیش دس چبح» وِ ثبػث ون ضذى اهتیبص آىّب هيضَد سٍثشٍ ًطًَذ .ايي دسحبلیست وِ ویست
وِ ًذاًذ تَاًبيي تَلیذات ػلوي دس ّوِ سضتِّب يىسبى ٍ ّن سطح ًیست ،لزا ًیبص ثِ ثبصثیٌي
چٌیي دستَسالؼولّبيي ضشٍسي ثِ ًظش هيسسذ.
دٍ ػلت اغلي سا هيتَاى هٌطبء ايي حشوت ثِ ظبّش هَفك دس ًظشگشفت:
 )8ثبال ثشدى آهبس چبح همبالت ػلوي وِ ثشاي هٌضلت اختوبػي خبهؼِ ػلوي وطَس ٍ ثبال
ثشدى ستجِ ػلوي داًطگبُّب دس خْبى حیبتي است  )2همشسات تشفیؼبت داًطگبّي وِ اػضبي
ّیبتػلوي سا هَظف هيوٌذ ثشاي تشفیغ حتوبً چٌذيي همبلِ داخلي ٍ خبسخي ٍ وتبة داضتِ
ثبضٌذ .ايي دٍ ػبهل دس حمیمت الصم ٍ هلضٍم يىذيگشًذ ٍ اگش يىي ًجبضذ ديگشي ّن ًخَاّذ
ثَد .لزا ًیبص ثِ چبح همبلِ ٍ وتبة ثیص اص ّش صهبى ديگشي ثشاي «اّذاف فَق» سٍ ثِ افضايص
است .ثِ ّویي دلیل وسبًي وِ تَاًبيي الصم ٍ وبفي ثشاي اًدبم ايي وبس سا ًذاسًذ ثشاي ثمبء
حیبت ضغلي خَد دست ثِ داهي افشاد يب هؤسسبتي وِ ايي وبس سا اًدبم هيدٌّذ هيضًَذ.
هتبسفبًِ هؤ سسبت صيبدي ّن ّستٌذ وِ پس اص دسيبفت ٍخِ لبثل تَخِ ايي ًَع سفبسضبت سا
لجَل وشدُ ٍ همبلِ يب وتبة ٍ يب حتي پبيبى ًبهِ ثِ اًضوبم همبلِ ثِ اسن افشاد دسخَاست وٌٌذُ ثِ
چبح هيسسبًٌذ ٍ افشاد ّن ثب ّویي همبالت ٍ وتت دس ووتشيي صهبى هوىي ثِ ّذف خَد وِ
استمبء ػلوي است دست هييبثٌذ .ػذم تَخِ وبفي ثِ ايي اتفبلبت ًبخَضبيٌذ ثبػث ضذُ ًِ تٌْب
ًَػي فسبد دس ًظبم آهَصضي ٍاسد ضَد ثلىِ هحممیي ٍ هتخػػیي ٍالؼي وِ ثب اغَل ٍ
سٍشّبي ػلوي ٍ ثب اّتوبم ثِ اخالق ػلوي خَد وبس هيوٌٌذ ّویطِ دس اًتْبي غف ثبضٌذ ٍ
چیضي خض دلسشدي ػبيذضبى ًطَد! پس لجل اص ّشچیض ثبيستي ثشاي دستیبثي ثِ يه تَلیذ ػلوي
ٍالؼي ٍ ثب اسصش ٍ لبثل استفبدُ ٍ ًِ وبسّبي «ػلوي ًوبيطي» وِ ّیچ اثشي اص آىّب دس خبهؼِ
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ًِ ديذُ ٍ ًِ حس هيضَد ،يىجبس ديگش هویضيّب سا ثشاسبس ویفیت ٍ ًِ وویّت اسصشگزاسي
وٌین .اص طشف ديگش گبّي هطبّذُ ضذُ افشادي وِ تؼذادضبى ّن ون ًیست يه تٌِ دسثبسُ
هَضَػبت هختلف «ػلَم اًسبًي -اختوبػي» دس طَل يه سبل چٌذيي ٍ چٌذ همبلِ «ػلوي» ٍ
«وتبة» هٌتطش هيوٌٌذ! هسلوبً ايي ًَع تَلیذات ًِ ،تٌْب ًويتَاًٌذ خذي تلمي ضًَذ ،ثلىِ ثِ
حیثیت خبهؼِ ػلوي وطَس ّن لطوِ ٍاسد هيوٌٌذ .ثٌبثشايي الصم است ّشچِ سشيغتش ثب تَلیذ ايي
ًَع «تحمیمبت ٍ تبلیفبت» (ثب ظبّش ػلوي) ثشخَسد خذي ضَد ٍ اسگبىّبيي وِ هسئَل اًدبم
هویضيّب ّستٌذ ثش طجك اغَل ضٌبختِ ضذُ ٍ ًِ سلیمِاي سشٍسبهبى دادُ ضَد تب اهىبى ّشگًَِ
دخبلت ًبثدب ٍ سفبسش ضذُ دس آىّب ثِ غفش ثشسذ .فمط اص ايي طشيك است وِ ًِ تٌْب حشهت
ػلن ٍ خبهؼِ ػلوي حفظ هيضَد ثلىِ فشٌّگ تطَيك ثِ اًدبم وبسّبي پژٍّطي ٍ ػلوي ٍالؼي
ًیض گستشش پیذا هيوٌذ .دس ايي ساستب گستشش ووّي داًطگبُّب (دس حبل حبضش «حذٍد 2022
داًطگبُ ٍ هشوض آهَصش ػبلي فؼبلیت داسًذ وِ سِ هیلیَى ٍ ّ 686ضاسٍ ً 881فش داًطدَ دس ايي
هشاوض ٍ داًطگبُّب هطغَل ثِ تحػیلاًذ») (سٍصًبهِ اطالػبت  82ارس ً )8931طبى هيدّذ وِ
سبلي ًضديه ثِ يه هیلیَى فبسؽالتحػیل داًطگبّي هذسن ثذست ٍ خَيبي وبسي وِ ثب
تخػعضبى ّوخَاًي داضتِ ثبضذ ثِ سجذ خوؼیتي هتخػػیي وطَس افضٍدُ هيضَد ،ثذٍى
ايٌىِ صهیٌِ الصم ثشاي خزة آىّب فشاّن ضذُ ثبضذً !.ظبم داًطگبّي وطَس هذتّبست ثِ سوت
تَسؼِ ووّي دس حبل حشوت است .وسبًي وِ هيگَيٌذ گستشش ووّي هػذاق تَسؼِ ٍالؼي
است سخت دس اضتجبٌّذ .اگش تَلیذ ًیشٍي ػلوي هتخػع ،اص ًظش ویفي ثب استبًذاسدّبي خْبًي
ٍ ًیبصّبي وطَس هٌطجك ًجبضذ هسئلِسبص هيضَد .ثِ ساستي هب ثب ايي تؼذاد لبثل تَخِ
فبسؽالتحػیل اص ّوِ ًَع ٌَّص دس ّوِ ثخصّب ثِ خَدوفبيي ًشسیذُاين ،تٌْب دس ثؼضي اص
ثخصّب پیطشفت چطنگیش داضتِ ٍ ثِ هشحلِ خَدوفبيي سسیذُاينٍ ،لي ٌَّص لبدس ثِ ثشطشف
وشدى ولیِ ًیبصّبي غٌؼتي وطَس ًیستین .آيب يىي اص داليلاش ،ضؼف دس ثشًبهِسيضي ٍ ویفیت
تَلیذات داًطگبّي هب ًیست؟ ثذيْي است وِ تَلیذات داًطگبّي ثب ویفیت خَة ّن ون
ًذاسين ،وِ تؼذادي اص آىّب ثِ دلیل ضشايط وبسي ًبهسبػذ ٍ دستوضدّبي ًبهتؼبسف هدجَس ثِ
تشن وطَس هيضًَذ ٍ تشخیح هيدٌّذ داًص خَد سا ثِ خبسج اص وطَس هٌتمل وشدُ ٍ دس آًدب
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هَسد استفبدُ لشاس دٌّذ .آهبسّبي هْبخشت فبسؽالتحػیالى داًطگبّي ثِخَثي هؤيذ چٌیي ًظشي
است وِ خبي تأسف ثسیبس داسد .ثبيذ ثپزيشين اص صهبًي وِ داًطگبُّبي هب ثِ طشف خَدوفبيي
التػبدي سَق دادُ ضذًذ ٍ ّوچٌیي تؼذاد داًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَصضي ثب ویفیت
غیشاستبًذاسد دس سشاسش وطَس سٍثِ افضايص گزاضتٌذ ايي هطىل ضذيذتش ضذً .یشٍّبي خَاى ثب
استؼذاد وِ هيتَاًستٌذ دس لسوتّبي هختلف فؼبل ٍ هثوشثوش ثبضٌذ ثِ فبسؽالتحػیالى هذسن
ثِ دست ثیىبس تجذيل ضذًذ! ٍ ثشاي فشاس اص ثیىبسي ثِ ضغلّبيي وِ سثطي ثِ هذسنضبى ًذاسد
سٍي آٍسدًذ ٍ يب دس ًْبيت ثِ فىش هْبخشت افتبدًذ ٍ اگش ّیچ وذام ًطذ ثِ يه ػٌػش ًبساضي
ٍ افسشدُ تجذيل ضذُ وِ گبّي ّن ثِ ساُّبي فسبد ٍ آٍاسگي وطیذُ هيضًَذ ٍ يب ايٌىِ ثِػٌَاى
يه هؼتشؼ ثيهحبثب دس ّش فشغتي ٍاسد ّش هیذاًي هيضًَذ ....ثذيْي است وِ ثب ايي سیبست
ّن ػلن ٍ ّن هذسن ثياسصش هيضَد ٍ ّن هؼضالت اختوبػي خذيذي دس خبهؼِ ثِ ٍخَد
هيآيٌذٍ ،ضؼیتي وِ هيتَاًذ خبهؼِ سا ثب ثحشاىّبي اختوبػي خذي سٍثشٍ وٌذً .طبًِّبي ضذت
چٌیي ثحشاىّبيي سا هيتَاى دس سطَح هختلف هطبّذُ وشد .افضايص ثیىبسي ،اػتیبد ،ثذثیٌي،
افسشدگي ،ثياػتوبدي ،ثيتفبٍتي ،ثياخاللي ،صيشپبگزاضتي اسصشّبي فشٌّگي ،خطًَت ٍ...وِ
طجك آهبسّب ًگشاىوٌٌذُ است ،آيب ًطبًِّبي تطذيذ چٌیي ثحشاًي ًیست؟
ثٌبثشايي ٍلت آى سسیذُ تب اّذاف ٍ سیبستّبي داًطگبُّب ٍ هشاوض آهَصش ػبلي چِ دٍلتي
ٍ چِ غیشدٍلتي يىجبس ديگش هَسد ثبصثیٌي لشاس گیشد ٍ دس ثبصثیٌي خذيذ لجل اص ّش چیض تَسؼِ
ووّي اوثش سضتِّبيي وِ اص فمش ّیبتػلوي هتخػع سًح هيثشًذ ٍ ّن چٌیي ثبصاس وبس ووتشي
داسًذ اص اٍلَيت خبسج ضذُ ٍ تَخِ ثِ تَسؼِي ویفي هؼطَف ضَد .ثِ ًظش هيسسذ يىي اص
ساُحلّّب ،دٍس وشدى فضبّبي آهَصضي وطَس اص تطىیالت سیبسي است .دس حبل حبضش ثب ايٌىِ
سؼي ثشايي است تب اسصشّبي ػلوي ٍ اخاللي دس داًطگبُّب ٍ هشاوض آهَصضي ثیص اص پیص هذ
ًظش لشاس گیشدٍ ،لي ٌَّص ساُ ثشاي اًدبم چٌیي وبسي وبهالً ثبص ًطذُ ٍ پیچ ٍخنّبيي ٍخَد داسد
وِ حشوت سا وٌذ وشدُ است ،هگش دس هَاسد خبظ! ثٌبثشايي يه هذيشيت خذيذ ثب ثیٌص ٍالؼبً
داًطگبّي ٍ ثِ دٍس اص ّشگًَِ تٌص ٍ فطبس سیبسي ٍ هتؼبلت آى يه ثشًبهِسيضي هٌطجك ثب
اسصشّبي غشفبً ػلوي ،هيتَاًذ هطىالت هَخَد دس آهَصش ػبلي سا وبّص دّذ .ثٌبثشايي
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ثبيستي دس ضیَُ هذيشيت آهَصش ػبلي تدذيذ ًظش ٍ ثشاي اًتخبة هذيشاًي وِ تَاًبيي حلّ چٌیي
ثحشاًي سا داضتِ ثبضٌذ تالش ضَد .فشاهَش ًىٌین وِ هٌص ،تدشثِ ،داًص ٍ اخالق اص خولِ
ضبخعّبي اغلي ثشاي اًتخبة يه هذيش ضبيستِ است.
استفبدُ اص ًیشٍّبي پشخٌتٍخَش ٍلي فبلذ تدشثِ وبفي ،ساّىبس هٌبست ثشاي حلّ
هطىالت دس ػشغِّبي هختلف ػلوي ـ پژٍّطي ًیست ،صيشا هذيشي وِ فبلذ هشتجِ ػلوي ثبال ٍ
تدشثِ الصم ثبضذ ّش لذس ّن فؼبل ثبضذ دس چٌیي هحیطي ساُ ثِ خبيي ًخَاّذ ثشد! ثٌبثشايي
ثبيستي سیبستي اتخبر ضَد وِ ساُ ثشاي ٍسٍد افشاد ضبيستِ اص ّش ًظش ثیص اص پیص ّوَاس ضَد
وِ ايي ضبيذ ثتَاًذ يىي اص ساّىبسّبي هَثش ثشاي حلّ ايي ثحشاى ٍ خلَگیشي اص ثشٍص ثحشاىّبي
خذيذ دس ًظش گشفتِ ضَد.

