ﻣﺎ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ اﺑﺪی »دارﯾﻢ«!
ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ و ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺸﯽ ﻧﺎﻗﺪاﻧﻪ ،آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﺖ در
ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮرش را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺘﺮون ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اش
ﻣﺸﺘﯽ ﺧﻮﮐﭽﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪه!
آﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ داﻣﻦﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺑﺮونداد آن
در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ در اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺒﺎً »ﻣﻮﻧﺘﺎژﻣﺤﻮر« اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻧﺠﻮری ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ« ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻪ اﻗﻼﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺑﺖ آن وﺟﻮد دارد.
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺻﺒﺎوت ﻓﻬﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﻪ راه
رﺳﺘﮕﺎری را ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﯽ و وارداﺗﯽ ﻏﺮب ﺑﺮ روی
ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺳﻮار ﮐﺮدن آن ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﻓﺎﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮ و
اﺳﺘﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ وارداﺗﯽ از
ﻏﺮب »ﺷﺎﺋﻘﺎﻧﻪ« ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﮑﺮی وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان
ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﺸﮑﻠﯽ ﻣﻬﻮع و ﭼﺎﮐﺮﺳﺎﻻراﻧﻪ آن را اﯾﻘﺎن ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻟﺮد ﭘﺎﻟﻤﺮﺳﺘﻮن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻻﻧﻪاش از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ اﺑﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺑﺪی )ﻣﻠﯽ( وﺟﻮد
دارد)!(
ﺑﺮﺧﻼف »ﯾﻘﯿﻦداﺷﺖ«ِ ذوب ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﻼﻫﺖ و آوﯾﺨﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﯿﺖ ﻏﺮب،
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺼﻮل روﯾﮑﺮد ﻣُﻠّﻮَﻧﺎﻧﻪ و ﺧﻮﯾﺶﮐﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ
روزﺧﻮاراﻧﻪ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺗﻤﺪﻧﯽ »ﻏﺮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻر«
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف آن در ﺣﻮزه ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﻦ ﺳﺎﻻراﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﺳﺖ ﯾﺎ
دﺷﻤﻦ اﺑﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯿﺖ دارد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ اﺑﺪی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺑﺪی
دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺑﺪی ﻣُﻠﺰم ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی اﺧﻼق
ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ »ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﻮر« ﻓﻬﻤﯿﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺟﺮم اﺳﺖ!
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺪﺧﺪا را »ﻃﻮﻃﯽواراﻧﻪ« و
»ﺷﯿﺪآوﺷﺎﻧﻪ« ﻟﺐ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
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