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سرمقاله/  محمدامین برهانی
در آغــاز ســخن ســالروز شــهادت حجــت خداوند، عصمــت اهلل الکبری فاطمــه زهرا )ســالم اهلل علیها( را بر همه شــیعیان 

و رهپویــان آن حضــرت تســلیت عــرض می کنیــم. زبان حقیــر از توصیف عظمــت آن حضرت قاصر اســت.
او فاطمــه بــود چــرا کــه درک عمــق معرفتــی آن حضــرت راهــی بــی انتهــا و امــکان ناپذیــر اســت. ام ابیهــا بــود چــرا که 
پــدر را، نــه فقــط دختــر بلکــه غمخــوار و نگهــدار بــود. کوثــر قــرآن و محــور آیــه تطهیر  بــود. امام حســن عســکری )علیه 
الســالم( ایــن چنیــن حضــرت را توصیــف فرمودنــد: نحــن حجــه اهللَّ و فاطمــه حجــه علینــا. او الگــوی واالی یــک انســان 
کامــل، اســوه ای بــرای دختــران در دختــری نبــی اکــرم، اســوه همســران در همســری امیــر المومنیــن و اســوه مــادران در 

مــادری حســنین بود. 
شــاید اگــر بخواهیــم کمــی دقیــق اوصــاف اخــالق ، علــم و عمــل حضــرت را بیــان کنیــم بهتــر اســت بگوییــم او وارث 
کمــاالت رســول اهلل بــود. حضــرت زهــرا در عرصــه سیاســت کاری کردنــد کــه تــا ابــد لکه ننگی بــر ظالمین تاریــخ باقی 
بمانــد.) بــر غاصبینــی کــه از هیــچ جســارتی فروگــذار نبودنــد(  و نشــان دادن کــه راه دیــن بــرای هــر زن و مرد مســلمانی از 

دفــاع مظلومیــن و زیربــار ظلــم نرفتــن مــی گــذرد. از خداونــد عنایــت حضــرت را در دنیــا و آخــرت طلــب داریم. 
روز گذشــته شــاهد اتفــاق ناگــوار و تلــخ ســقوط هواپیمــای مســافربری بودیــم ،که جمعــی از هموطنــان خــود را در این 
اتفــاق از دســت دادیــم. از خداونــد منــان مغفــرت  درگذشــتگان و صبــر بازمانــدگان را  مســئلت داریــم. )ادامه صفحه بعد(
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سرمقاله

خواندن و مطالعه زندگی افرادی که در برهه ای از زمان جزو اثرگذاران کشور 
بوده اند، مخصوصاً در دوران و برهه هایی خاص، از چندین منظر می تواند حائز 

اهمیت و جالب باشد. به خصوص اگر آن فرد زندگی پر رمز و رازی داشته باشد 
که تاکنون در کتابی و مجامع علمی به آن پرداخته نشده است.

در ســال های گذشــته کتاب هــای مختلفــی راجــع بــه نخســت وزیــران ایــران 
نوشــته شــده اســت، امــا تــا کنــون کتابــی راجــع بــه »آخریــن نخســت وزیــر« 
ایــران نوشــته نشــده اســت. کتــاب »آخریــن نخســت وزیــر«، تنهــا کتابی اســت 
کــه ابعــاد مختلــف زندگــی آخریــن نخســت وزیــر ایــران، مهنــدس موســوی 
ــد از گذشــت  ــاب بع ــن کت ــب توجــه اســت کــه ای ــد. جال را بررســی می کن
ــده  ــاپ ش ــی، چ ــی به تازگ ــر او، یعن ــت وزی ــال از دوران نخس ــدود 30 س ح
اســت. کتــاب »آخریــن نخســت« وزیــر علــی رغــم بررســی زندگی میرحســن 

موســوی ی مــروری هــم بــر زمانــه 1320 تــا 1368 موســوی دارد.
ــیوای آن،  ــر روان و ش ــر«، نث ــت وزی ــن نخس ــاب »آخری ــوت کت ــاط ق از نق
ــرد؛  ــام ب ــوان ن ــان می ت ــی آن زم ــع تاریخ ــنده از وقای ــع نویس ــات جام اطالع
البتــه نویســنده یکــی از نقــاط قــوت کتــاب خــود را بررســی بــدون تعصــب و 
ــی کــه بعضــی از  ــد در حال ــان می دان ــع تاریخــی آن زم ــرض از وقای ــش ف پی
جاهــای کتــاب ایــن نقطــه قــوت، تبدیــل بــه نقطــه ضعــف کتاب شــده اســت. 
در بخش هایــی از کتــاب چنیــن برداشــت می شــود کــه نویســنده از اصلــی کــه 

ــرای کتــاب در نظــر گرفتــه اســت، خــارج می شــود. خــود ب
بــه گفتــه نویســنده کتــاب و دیگــر محققیــن تاریخــی، اطالعــات چندانــی از 
زندگــی و فعالیت هــای قبــل از انقــالب مهنــدس موســوی در دســترس نیســت. 

شــاید چنیــن بی خبــری باعــث می شــود کــه در تحلیل هــای راجع بــه موســوی 
دچــار سیاســت زدگــی می شــویم. نقــل بعضــی از وقایــع تاریخــی آن زمــان 
ــر  ــرده از بخشــی از زندگــی موســوی ب ــر، پ ــن نخســت وزی ــاب آخری در کت
مــی دارد، امــا بعضــاً بررســی دوران زندگــی موســوی خــود باعــث بــه وجــود 
آمــدن ابهام هــای بیشــتری راجع بــه زندگــی موســوی می شــود. از جملــه 
بخش هایــی از کتــاب کــه نویســنده را وارد یــک معمــای پیچیــده راجــع بــه 
ــف  ــوان مخال ــت به عن ــهید آی ــق ش ــد، نط ــوی می کن ــدس موس ــوابق مهن س
انتخــاب موســوی به عنــوان وزیــر امــور خارجــه در مجلــس اســت. ایــن نطــق 
آیــت کــه بعــد از انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری و شــهادت آیــت اهلل بهشــتی 
و یــاران ایشــان اســت نــکات حائــز اهمیتــی را در بــردارد. شــهید آیــت در آن 
نطــق یــک ســؤال از موســوی می پرســد کــه او کــدام مصــدق را قبــول دارد 
ــد:  ــه آن می گوی ــع ب ــام راج ــه ام ــی ک ــد، مصدق ــاع می کن ــکار آن دف و از اف
ــی کــه  ــا آن مصدق ــود«، ی ــه اســالم ســیلی زد و مصــدق مســلم نب »مصــدق ب
موســوی در حمایــت آن ســخنرانی ها و مقــاالت نوشــته اســت؟ ســؤالی کــه 
موســوی هیــچ گاه بــه آن جــواب نــداد؛ امــا آنچــه از ایــن ســؤال ها مهم تــر بــود 
بخــش پایانــی صحبت هــای شــهید آیــت بــود، او در آخــر حرف هــای خــود 
گفــت: »مطلــب زیــاد اســت، ولــی شــرایط کنونــی را مناســب بــرای طــرح این 
مســائل نمی دانــم«. به راســتی شــهید آیــت چــه می خواســت راجــع بــه موســوی 

بگوید؟
ــر  ــت وزی ــن نخس ــاب آخری ــری در کت ــر بُک ــؤال را دکت ــن س ــواب ای ج
می دهــد، او می گویــد شــهید آیــت اطالعاتــی داشــته اســت مبنــی بــر اینکــه 

ــام ... ــوده و ن ــون ب ــوی فراماس موس

علی قانعیان، زمان مطالعه 2 دقیقه

معرفی کتاب آخرین نخست وزیر
 به مناسبت حصر سران فتنه

امــا موضوعاتــی کــه در ایــن چنــد روز و چنــد هفتــه مطــرح شــدند آنقــدر 
گســترده و پرشــمار بودنــد کــه  پرداختــن بــه هــر یــک خــود نیــاز بــه صدهــا 
ســطر نوشــته دارد. امــا در مقــام اشــاره بــه آنهــا بــه ســخنان و موضــع گیــری 
هــای اخیــر رئیــس جمهــور)22 بهمن(می پردازیــم. البته بیان مطلــب خود یک 
مســئله اســت و چرایــی و نتایــج آن مســئله ای دیگــر . چــرا کــه دولــت حاکــم 
نشــان داده اســت کــه خــوب مــی توانــد دیپلماتیک برخــورد کند. جنــگ نرم 

را خــوب آموختــه الکــن بــر علیــه مــردم خــود بــکار مــی بــرد.
اینکــه چگونــه مــی شــود بــا پرونــده پــراز خالــی بــه گونــه ای برخــورد کــرد 

کــه انــگار هیــچ کــدام از وقایــع پیــش آمــده بــه او مربــوط نیســت. 
رابطــه بیــان ایــن مطلــب بــا بــه حاشــیه رفتــن دوبــاره بحــث ارزی چیســت؟ 
ــیه  ــه حاش ــادی را ب ــدی اقتص ــای ج ــث ه ــی  بح ــای حام ــانه ه ــه رس چگون
می برنــد؟ اینهــا پرســش هایــی اســت کــه  البتــه در ایــن مقالــه قصــد پاســخ بــه 

آنهــا را نداریــم. 
امــا محتــوا کالم مســائلی قانونــی را بیــان میکــرد . قوانیــن مــا نیزبــرای مــردم 
مشــخص اســت. مســئله رفرانــدوم موضوعــی اســت کــه  در قانــون جمهــوری 
اســالمی برســمیت شــناخته می شــود. و مجلس توانایی تصویب چنیــن کاری 
را دارد. البتــه نبایــد غافــل شــد که جایــگاه رفراندوم کجاســت؟ اگر قرار باشــد 
بــرای تعییــن قوانیــن جزئی و یا لغــو آن بــه رفراندوم )کــه کاری بســیار هزینه زا 
از لحــاظ اجرایــی و سیاســی اســت ( رجــوع شــود چــه نیــازی بــه مجلــس بــود. 
سیاســیون بــرای پوشــاندن ضعــف خــود در مجلســی ) نماینــدگان جــز به فکر 
جیــب خــود  و ایجــاد فضایــی بــرای ســو اســتفاده سیاســی  ندارند ( این مســائل 
را مطــرح مــی کنندتــا خــود را تبرئــه کننــد. آن هــا چــه اقــدام مفیــدی بــرای 

طــرح نیازهــای کــه مــورد دغدغــه مــردم اســت در مجلــس انجــام داده انــد.
بایــد توجــه داشــت کــه مســائل اصلــی و فرعــی در هــم آمیخته نشــود. اینکه 
خواســت هــای بحــق مردم چــه اقتصــادی  و چه اجتماعی حل شــود خواســت 
ملــی اســت. الکن بــا ایــن ســاعات کاری رئیس جمهــور و ناتوانی مجلســی ها 
و بــی اعتمــادی بــه قــوه قضاییــه رســیدن به نتایج مناســب امــکان ناپذیر اســت.
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زمان مطالعه: سه دقیقهعلی حاج آقا معمار، عمران 94 بــی شــک ایــن واقعــه یعنــی انقــالب 57 اثــرات فراگیــر داخلــی، منطقــه ای و 
جهانــی داشــت. انقالبــی کوچــک و محلــی نبــود بلکه از همــان ابتــدا متفکران 
جهــان را بــه ســخن گفتــن و تحلیــل آن واداشــت. متفکــران فراوانــی از جملــه 
نویســندگان فرانســوی همچــون فوکــو، روژه گارودی  و ســایر ملــل همچــون 
ــی،  ــی و خارج ــن داخل ــیاری از متاخری ــر  و بس ــرت گ ــد راب ــل، ت ــکاچ پ اس
روزنامــه هــا و رادیــو در جهــان لحظــه بــه لحظــه آن را گــزارش مــی کردنــد.

منطقــه غــرب اســیا نیــز در انقــالب ایامــی اشــفته را مــی گذرانــد. کشــورهای 
دیکتاتــور منطقــه و خلفــای حاشــیه خلیــج فــارس در بهــت فرورفتــه و پیــش 
لــرزه هایــی بــر بنیــاد خــود احســاس کردنــد )قــرن بیســت و یــک بــا شــروع 
جنبــش هــای اســالم گــرا انقالبــی در کشــورهای عربــی لــرزه هــای آن بــود( 
رزمنــدگان مســلمان در مناطــق مختلــف از فلســطین تــا بحریــن و یمــن جــان 
تــازه ای گرفتنــد. رژیــم صهیونیســتی مانــع بزرگــی را در برابــر خــود احســاس 
ــن  ــی اســت کــه در ای ــث مفصل ــن حــوادث خــود حدی ــد. شــرح ای ــی کن م
ــه  ــه مقصــود ان اســت کــه از ســه منظــر ب مجمــل نمــی گنجــد. در ایــن مقال

انقــالب اســالمی ایــران بپردازیــم.
برهم زدن قاعده بازی

در مطالعــه تاریــخ معاصــر جهــان )یــا کتــب جهــان ســوم( بخصــوص قــرن 
19 و 20 در می یابیــم کــه عمــده کشــورها  یــا اســتعمارگر هســتند و یــا تحــت 
اســتعمار قــدرت هــا قــرار گرفتــه انــد. کمتــر کشــور مســتقلی کــه بــرای خــود 
نقــش افرینــی کنــد و ارتباطاتــش را با ســایر کشــورها تعیین کنــد وجــود دارد. 
در شــروع قــرن بیســتم تــا حــدود 90 درصــد کشــورهای افریقایی تحت ســلطه 
قــرار گرفتــه اند.بعــد از جنــگ  جهانــی دوم نظمــی دو قطبــی جهــان را دربــر 
میگیــرد. امریــکا کــه در این جنگ بیشــترین ســود را برده اســت در بســیاری از 
کشــورها جــا پــای انگلیســی هــا مــی گــذارد. او یــک رقیب بســیار جــدی دارد 
و آن هــم شــوروی اســت.  رقابــت شــوروی و امریــکا در کشــورهای مختلــف 

بــه مبــارزات مســلحانه کشــیده می شــود. 
فهمــی کــه در میــان افــکار از انقالب ترســیم شــده اســت انقالب کمونیســتی 
ــا حمایــت  ــور ب ــه کشــورهای تحــت حکومــت هــای دیکتات اســت کــه علی
ــل از  ــف قب ــای مختل ــالب ه ــه در انق ــه ک ــتند. انچ ــکا هس ــت امری امپریالیس
ایــران مشــهود اســت ارتبــاط مســتقیم انهــا بــا بلــوک شــرق و شــوروی اســت. 
از انقــالب کوبــا گرفتــه تــا گــروه هــای انقالبــی بولــوی،  الجزایــر و  کونگــو 
ــر  ــی تاثی ــای چــپ ب ــد گــروه ه ــروزی انقــالب اســالمی هرچن اســت. در پی
نیســتند ولــی انچــه واضــح اســت گرایــش عمــده مردمــی و بدنــه اجتماعــی بــه 
تشــیع و تعهــد بــه رهبــری امــام خمینی اســت. )رفرانــدوم ســال 58 گویــای این 

مدعــا اســت(
ــچ  ــت. هی ــی اس ــه غرب ــرقی و ن ــه ش ــعار ن ــالب ش ــهور انق ــعارهای مش از ش
کشــوری ایــن ادعــا را نکــرده و نمــی توانــد کنــد کــه این انقــالب در وابســتگی 
ا صــورت گرفتــه اســت. انقــالب بســیاری از ابرقــدرت هــا را بــه چالــش مــی 
کشــد و خبــر از نقــض ایــن گــزاره می دهــد کــه هــر کــس بایــد وابســته بلــوک 
شــرق و غــرب باشــد . چــرا کــه او یــک حکومــت وابســته را انهم بــدون کمک 
از کشــورخارجی بیــرون رانــده اســت. هرچنــد عــده ای از مســئولین امــروز کــه 
در انحــالل انقــالب در نظــام اســتکباری از هیــچ کوششــی فروگــذار نیســتند 
و هــر تالشــی را در راه وابســتگی مــا بخصــوص در زمینــه اقتصــادی کردنــد. 

 تصویر باال راست بترتیب از راست به چپ مناخیم بگین، کارتر و انور سادات
تصویر باال چپ بترتیب از چپ به راست اسحاق رابین، کلینتون و یاسر عرفات

اااااااانقالب  اسالمی
زمان مطالعه مقاله: 7 دقیقهمحمدامین برهانی، مکانیک 93

از سه نگاه 
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آن هاخودبــاوری کــه جوهــره ایــن انقــالب بــود را بــه چشــم حقــارت مــی نگرنــد. خودبــاوری یــک مالک بــرای تعیین 
مدیــر انقالبــی از غیــر انقالبــی اســت.

2. مبارزه فراتر از مصلحت
حقیقــت گرایــی دات اندیشــه تشــیع اســت. نهضتــی نیــز که خــود را متعلق بــه آن مــی داند نیــز نبایــد از این گــزاره پایه 
ای دور کنــد. نهضــت دینــی کــه بــه انقــالب اســالمی رســید قرار نیســت هیــچ گاه خود را مســتقر ســاکن بداند. چــرا که 
حکومــت آرمــان خــواه هیــچ گاه از حرکــت بــه ســمت اهــداف متعالــی و کمــال خویــش نمــی ایســتد. اگر این اندیشــه 
کــه بــه ســان رود ابــی روان اســت بایســتد تبدیــل بــه مــرداب مــی شــود و گرفتــار جمود یــا انحــراف و انحطاط می شــود. 
مبــارزه هــا انقالبــی نــه تنهــا بــا اســتقرار حکومــت از منظــر امــام امت فرونشســت بلکه شــدت پیــدا کــرد. از همــان ابتدا 
بــا حکومــت هــای غیــر انســانی همچــون رژیــم اپارتایــد افریقــای جنوبی و رژیم صهیونیســتی ســر ســازش نداشــت. و ان 
هــا را بــه رســمیت نمــی شــناخت. مســئله فلســطین را در حالــی کــه عــده ای مــی گفتنــد یک مســئله عربــی اســت و به ما 

مربــوط نیســت مســئله اول اســالم معرفــی کرد. 
امــا امــروز بیــش از پیــش بــا دوگانــه مصلحــت یــا حقیقــت روبــرو میشــویم. امــا مصلحــت کجــا اســت؟ بســیاری مــی 
گوینــد کشــورداری و حکومــت بــا حقیقــت جور نمــی اید. و بایــد مصلحت اندیش بــود. باید گفــت باالترین مصلحت 
اندیشــی حقیقــت گرایــی اســت. معنــای اصیــل ان نیــز جز این نیســت. اگــر قرار باشــد برای متــاع زودگــذر دنیــا عقبی را 
بفروشــیم ایــن نــه تنهــا مصلحــت نیســت بلکــه حماقــت اســت. اما اســیبی کــه عــده ای با تفکــر پراگماتیــک خود بــه بار 
اورده انــد و انــرا مصلحــت معرفــی کــرده انــد صحیــح نیســت. تفکــر راگماتیــک بــا یــک محاســبه ســود و زیان همــواره 
دنبــال کاری اســت کــه ســود بیشــتری داشــته باشــد و در بنیــان هایــش اهمیتــی بــه شــناخت واقعیــت نمی دهــد. ســخن 

گفتــن در ایــن اندیشــه از وظیفــه بیشــتر شــبیه یک شــوخی اســت.
3. زمین دوباره به اسمان الصاق شد

ســخن گفتــن دربــاره دینــی تــر شــدن جامعــه و ســاختار حکومــت یــا نشــدن ان بعــد از انقالب کار ســختی اســت. نمی 
شــود چشــم بــه کاســتی هایــی که بــرای رســیدن بــه ارمان هــای خــود در انقالب داشــت بســت. باید مشــکل را شــناخت 
کــه چــه چیــز مانــع شــد و البتــه جامعــه و و ضعیــت کنونــی را نیــز مبتنــی بــا واقعیــت توصیــف کــرد. و اتفاقــات مختلف 
را در کنــار هــم دیــد بــرای مثــال اگــر وضعیــت کنونــی بانــک هــا، مســئولین اشــرافی و کمــی کمبــود در دینــداری و 
ظواهــر را مــی بینیــم از انجهــت نیــز ببینیــم کــه چگونــه دو ســال از انقالب گذشــته مــردم بــرای مبــارزه و جهاد با دشــمن 
بــه جبهــه هــا حرکــت مــی کننــد حرکتــی کــه در تاریــخ معاصــر مــا بــی نظیــر اســت. کمتــر دوره ای در تاریــخ چنیــن 
همبســتگی وروحیــه ایثــار و معرفــت را شــاهد بودیــم و ردپــای انرا نیــز امــروز در مدافعان شــرافت و دین در منطقه شــاهد 

هســتیم. همچنیــن بدانیــم کــه در چــه مختصــات جهانــی، مــا از ایــده حکومــت دینی ســخن مــی گوییم.
اگــر عهــد مــدرن ایــن را بــه انســان القــا کــرد کــه ســقف ایــن عالــم هســتی جــز ایــن اب و خــاک نیســت. بــا غنیمــت 
شــمردن عمــر،  دنیــا و لــذت هایــش بپــردازی و بــرای خــود معبــودی جــز خــود ندانــی. بــا ایــن تفســیر از جهــان انســان را 
قانــون گــذار خــود بدانــد و غایتــش را ناســوت بدانــد. و بــا ایــن کار بــه تعبیــری آســمان را به زمیــن الصاق کند.  سیاســت 
را تمــام در خدمــت ابــادی دنیــا و ســلطه بــر طبیعــت و انســان هــا بدانــد. ایــن اندیشــه انچنــان فراگیــر باشــد کــه حکومت 

دینــی بــا سیاســت قانــون حقــوق و روابــط بیــن المللــی بــر مبنــای دیــن و مذهب را بیشــتر شــبیه یــک افســانه بداند. 
اندیشــیدن بــه حکومــت بــا ایــده دینی و تــالش در احقــاق آن و خــروج از هژمونی سکوالریســم خــود کار مهم و خط 
شــکنی بزرگــی در جهــان اســت. امــا مشــکل از انجا شــروع شــدکه کارگــزارن حکومت خــود را زبــون در برابر اندیشــه 
لیبــرال دیدنــد. بخصــوص در دهــه هفتــاد کــه نوعــی آغــاز ریــل گــذاری انقــالب بعــد از جنــگ بــود. آن هــا از هیــچ 
تالشــی بــرای الــوده ســازی ایــن نظــام فروگــذار نبودنــد. کســانی کــه بــا ایجاد نوعــی تقــدس دروغین بــرای خــود کار را 
بــرای عبــور چــرخ هــای کاپیتالیســتی فراهــم کــردن. . وانچــان کــر بودنــد که صــدای فریــاد هــای له شــدن طبقه ضعیف 
و کــوخ نشــینان را نشــنیدند و حتــی از گفتــن ایــن کــه عــده ای بایــد لــه شــوند هــم ابــا نمی کردنــد آنجــا کــه گفتنــد 
))توســعه هزینــه دارد و طبقــه ضعیــف زیــر چــرخ توســعه لــه می شــود و بایــد ایــن هزینــه را بدهیــم و چنیــن هزینــه ای 
ناگزیــر اســت(( اینکــه بایــد بــرای ســرمایه گــذار و مســئول نوعــی محیــط رفــاه طلــب ایجــاد کــرد بــدون توجه بــه اینکه 

اشــرافیت چــون خــوره ایــن انقــالب را از درون پــوک مــی کنــد.
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ــه ریاســت  ــه عملکــرد دولــت موقــت ب نقدهــا و تحلیل هایــی کــه راجــع ب
ــی اند  ــا احساس ــند، ی ــی باش ــه مبنای ــتر از آنک ــرد، بیش ــام می گی ــازرگان انج ب
ــد  ــازرگان ســعی دارن ــان ب ــد. مخالف ــه آن پرداخته ان ــاری ب ــا به صــورت اخب ی
ــه چنــد جملــه از امــام خمینــی کــه نشــان دهنــدهٔ اختــالف امــام  ــا اســتناد ب ب
ــد  ــازرگان اســت او را نفــی کننــد و موافقیــن آن نیــز ســعی دارن ــا مهــدی ب ب
ــا را  ــطحی آن ه ــؤال های س ــواب س ــته و ج ــروه اول برخاس ــا گ ــه ب ــه مقابل ب
بدهنــد. قطعــاً در ایــن بیــن عــده ای تأکیــد ویــژه ای دارنــد کــه علــت اســتعفای 
بــازرگان، تســخیر النــهٔ جاسوســی بــوده اســت و عــده ای دیگــر ایــن گفتــه را 
نفــی می کننــد. بحث هــای تاریخــی کــه بیشــتر از آنکــه بــه آگاهــی و بصیرت 
بینجامــد بــه یــک ســری دعواهای سیاســی تاریخ گذشــته، تبدیل شــده اســت.
البتــه گــروه نــاآگاه دیگــری هــم هســتند کــه بــازرگان را یــک شــخصیت 
ــای  ــأ نیروه ــد و او را ملج ــالب می دانن ــروزی انق ــل از پی ــان قب ــارز در زم مب
مبــارز آن زمــان می داننــد، ایــن گــروه هــم خطــای دو گــروه قبــل را مرتکــب 
شــده اند؛ یعنــی بــدون آشــنایی بــا مبانــی فکــری بــازرگان فقــط تاریــخ دوران 

ــد. ــازرگان را خوانده ان ب
امــا آنچــه ســعی شــده اســت در ایــن مقالــه بــه آن بپردازیــم مبنــای فکــری 
بــازرگان و خــط مشــی آن اســت؛ مبنایــی کــه از آن یــک انســان نــه چنــدان 
ــت  ــتعفای آن از نخس ــث اس ــاخته و باع ــالب س ــل از انق ــان قب ــارز در زم مب

ــری شــده اســت. وزی
ــی  ــکالتی در مبان ــازرگان مش ــر ب ــد اگ ــرح کنن ــی مط ــت برخ ــن اس ممک
اندیشــه اش داشــته اســت چگونــه امــام او را به عنــوان نخســت وزیــری انتخــاب 

ــازرگان قیــد  می کننــد؟ امــام خمینــی در حکــم نخســت وزیــری مهنــدس ب
می کننــد کــه مــن شــما را بــا پیشــنهاد شــورای انقــالب به عنــوان نخســت وزیر 
موقــت جمهــوری اســالمی تعییــن می کنــم و اینکــه اعضــای دولــت شــما از 
احــزاب و گروه هــا نباشــند کــه صبغــه گروهــی و حزبــی بــه خــودش بگیــرد. 
پــس ادعــای کســانی کــه مطــرح می کننــد انتخــاب بــازرگان از طــرف امــام 
تأییــدی بــر مبانــی ایشــان اســت، دقیــق نیســت. ولــی به راســتی بــازرگان بــر 

کدامیــن تفکــر بــود؟
ــوص  ــت به خص ــت موق ــای دول ــر اعض ــب ب ــرات غال ــی تفک ــرای بررس ب
ــا را  ــده از آن ه ــی مان ــای باق ــا و کتاب ه ــه فعالیت ه ــت ک ــر اس ــازرگان بهت ب

بررســی کنیــم.
نهضــت آزادی ایــران در ســال 40 پــس از اختــالف بیــن شــورای مرکــزی 
جبهــه ملــی بــه وجــود آمــد. مؤسســین نهضــت آزادی مهــدی بــازرگان، یداهلل 
ســحابی و ســید محمــود طالقانــی بودنــد. بــازرگان در افتتاحیهٔ نهضــت آزادی 
اعــالم می کنــد کــه: »مــا مســلمان، ایرانــی و مصدقــی هســتیم و در چارچــوب 
قانــون اساســی مشــروطه حرکــت می کنیــم؛ نهضــت آزادی در برابــر جبهــه 
ملــی نیســت بلکــه یکــی از ارکان و تشــکیالت حاشــیه جبهــه ملــی اســت«. 
ســابقهٔ فعالیت هــای بــازرگان نشــان می دهــد کــه او خــود را یــک مســلمان، 
ایرانــی و مصدقــی می دانــد. هرچنــد در ادامــه راجــع بــه نــوع مســلمان بــودن 
بــازرگان بحــث می کنیــم، امــا مصدقــی بــودن مهنــدس بــازرگان خــود نشــان 
دهنــدهٔ نکاتــی اســت. مصدقــی کــه در جریــان ملــی شــدن صنعــت نفــت بــا 
اعتمــاد بــه آمریــکا، آن نهضــت را بــه دســت آمریکایی هــا داد. مصدقــی کــه 

تراژدی دولت موقت
زمان مطالعه مقاله: 8 دقیقهعلی قانعیان، برق 94

تاريخ
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تاریخ

»مســلم« نبــود و بررســی شــخصیت او نیــاز بــه مقالــه ای جداگانــه دارد.
از دیگــر اتفاقاتــی کــه می توانــد مبنــای فکــری بــازرگان را بــرای مــا روشــن 
کنــد، شــکل گیــری ســازمان مجاهدین خلــق اســت. در دوران ســرکوب مردم 
و دســتگیری و زنــدان مبــارزان در قیــام 15 خــرداِد آیــت اهلل خمینی، ســه نفر از 
جوانــان نهضــت آزادی تصمیــم بــه مبــارزه مســلحانه با رژیــم گرفتنــد. اتفاقات 
آن دوران، آنــان را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه دیگــر مبــارزه قانونــی نهضــت 
آزادی بــا رژیــم فایــده ای نــدارد. ســال 47 محمــد حنیــف نــژاد، ســعید محســن 
و عبدالرضــا )عبــدی( نیــک بیــن رودســری از نهضــت آزادی جــدا شــدند و 
بــرای مبــارزه مســلحانه »ســازمان مجاهدیــن خلــق« را تأســیس کردنــد. اگرچه 
ســازمان بــه دلیــل اختــالِف روش بــا بــازرگان بــه وجــود آمــد امــا مشــروعیت 

خــود را از نهضــت آزادی و اجــازه و تشــکیالت را از بــازرگان گرفــت.
نهضــت آزادی تأکیــد داشــت کــه »ســازمان مجاهدیــن خلــق از میــان همیــن 
ــی  ــده در مکتب ــهمی ارزن ــد و س ــرون آمدن ــت آزادی بی ــی نهض ــروه، یعن گ
ــی  ــن در صورت ــد.«1 ســازمان مجاهدی ــران دارن و اســالمی کــردن انقــالب ای
ــر  ــی در براب ــی خودباختگ ــارزان نوع ــان مب ــه می ــرد ک ــت ک ــالم موجودی اع
مارکسیســم بــه وجــود آمــده بــود و منبــع تغذیــه فکــری بنیــان گــذاران اولیــه 

ــود.  ــت آزادی« ب ــر »نهض ــم ب ــی حاک ــم مذهب ــازمان، لیبرالیس به س
اعتــراف مجاهدیــن خلــق شــالوده فکری ســازمان، بر پایــه کتاب 

ــود.2 ــازرگان ب ــدی ب ــف مه ــده« تألی ــی ش »راه ط
ــن  ــل دی ــیر تکام ــه س ــده« ب ــی ش ــاب »راه ط ــازرگان در کت ب
ــر  ــر را ذک ــهٔ بش ــل اندیش ــیر تکام ــار آن س ــردازد و در کن می پ
ــرد کــه »بشــر در ســیری کــه  ــد و باالخــره نتیجــه می گی می کن
از آغــاز تاریــخ خــود در مســیر منتهــی بــه علــوم امــروزی طــی 
کــرده، همــان راهــی را پیمــوده کــه راه انبیــا بــود و روز بــه روز بــه 
مقصــد انبیــا نزدیــک می شــود.«3 در واقــع بــازرگان بــرای علــم 
و عقــل، همــان اثــر وحــی را مترتــب می دانــد و بیــن آن هــا تنهــا 
در ســرعت پیمــودن مســیر تفــاوت قائــل اســت: »فاصلــه به قدری 
زیــاد اســت و انبیــا آن قــدر جلوتــر از مــردم و بزرگ تریــن نوابــغ 
ــرود  ــش ب ــد و پی ــج ببین ــد رن ــال ها بای ــریت س ــه بش ــد ک رفته ان
تــا رشــد کافــی بــرای درک صحیــح معانــی و اجــرای درســت 

مقاصــد آن هــا را احــراز کنــد.«4
برداشــت های بــازرگان از دیــن واقعــاً جــای شــگفتی و تعجــب دارد، وی در 
کتــاب »راه طــی شــده« می نویســد: »تمــدن غــرب، راه طــی شــدهٔ انبیــا را بــدون 
ــه فضــل کوشــش های  ــا ب ــان پیمــوده اســت و غربی ه ــن آن ــه دی ــدی ب نیازمن
طاقــت فرســا و بــه مــدد علــوم و دانش هــای نــو، به طــور تصادفــی، بــه همــان 
ــق هــم دســت  ــه همــان توفی ــد و ب ــد، رفتن ــا نشــان داده ان راه ســعادتی کــه انبی
یافتنــد. وحــی انبیــا بــه ترتیــب از خداپرســتی، بندگــی، تقــوا، تزکیــه، تعلیــم، 
اخــالق، احســان، نفقــه، معــاش و حفــظ نفــس تشــکیل شــده اســت ولــی راه 
بشــر- کــه بــه مــدد علــم بــه آن رســیده- از وظایــف بهداشــتی کــه متــرادف 
ــغلی و  ــف ش ــم؛ وظای ــا می بینی ــات انبی ــه در تعلیم ــت ک ــس اس ــظ نف ــا حف ب
اداری کــه متــرادف بــا نفقــه و معــاش در دیــن اســت آغــاز شــده و از مراحــل 
آداب معاشــرت متــرادف بااخــالق و احســان در دیــن پیامبــران، تعلیــم و تربیت 
متــرادف بــا تزکیــه و تعلیــم، وظایــف مدنــی و اجتماعــی متــرادف بــا بندگــی 
ــوع دوســتی منتهــی می شــود کــه  ــه مســلک ن و تقــوا گذاشــته و ســرانجام ب

متــرادف بــا خداپرســتی اســت.«
اســاس نظرهــای طــرح شــده در »راه طــی شــده« تســلیم در برابــر علــم گرایی 
غربــی و تــالش در تلفیــق اســالم بــا مکاتــب غربــی اســت و بــازرگان بــا معیــار 
ــی داد  ــرار م ــش علمــی« ق ــه« و »آزمای ــری را »حــس«، »تجرب ــر ام ســنجش ه
و همیــن تفاســیر از دیــن بــود کــه در برهــه ای موجبــات انحــراف بســیاری از 

جوانــان مبــارز و انقالبــی ســازمان مجاهدیــن خلــق را پدیــد آورد.
ــتن  ــه نوش ــاز ب ــازرگان نی ــدس ب ــاب مهن ــک کت ــن ی ــد همی ــرای نق ــه ب البت
کتاب هــای گوناگــون اســت و بــرای بررســی ابعــاد دیگــری از مبانــی فکــری 

او بایــد کتاب هــای دیگــر او را نیــز بررســی کنیــم کــه از حوصلــهٔ مقالــه خارج 
ــرات  ــری از تفک ــک س ــه ی ــدک، ب ــدار ان ــن مق ــی همی ــا بررس ــذا ب ــت، ل اس
مهنــدس بــازرگان پــی بردیــم و مســلمان بــودن او و تلقــی او از دیــن را بررســی 
کردیــم؛ حــال روشــن می شــود کــه چــرا بســیاری از مخالفیــن بــازرگان، او را 
ــه دور از مبانــی امــام خمینــی می داننــد، هرچنــد  خــارج از مســیر انقــالب و ب
خــود بــازرگان بــه لفــظ چنیــن ادعایــی را رد کنــد. بعــد از بررســی ها، حــال 
روشــن می گــردد کــه علــت عــدم هماهنگــی دولــت موقــت بــا دیگــر ارکان 
ــرا  ــه چ ــرد ک ــل ک ــتی تحلی ــوان به درس ــال می ت ــت. ح ــوده اس ــه ب ــام چ نظ
ــا مقامــات آمریکایــی، برژنســکی، مالقــات انجــام  اعضــای دولــت موقــت ب
می دهنــد و حتــی مالقــات خــود را شــبیه گفتگــوی امــام حســین )ع( بــا شــمر 
می داننــد )بــازرگان بــرای دفــاع دیــدار خــود بــا مقامــات آمریکایــی، بــه یــک 
مغلطــهٔ تاریخــی روی مــی آورد( و یــک امــر عــادی تلقــی می کننــد. به خوبــی 
می تــوان علــت ناکارآمــدی روابــط خارجــی دولت موقــت را فهمیــد. در پایان 

ــه از ناکارآمــدی دولــت موقــت را بررســی می کنیــم. یــک نمون
یکــی از ســیاه ترین نقــاط کارنامــهٔ 9 ماهــه دولــت موقــت، انفعــال و 
ســاده لوحانه برخــورد کــردن بــا کشــور عــراق اســت. تــا جایــی کــه ابراهیــم 
ــا  ــارهٔ نقــل و انتقــال عــراق از صــدا و ســیمای اهــواز ب ــد: »درب یــزدی می گوی
ــم  ــم و دیدی ــدام کردی ــرداری اق ــم ب ــهٔ فیل ــه بهان ــرد ب بالگ
عــراق آرایــش نظامــی گرفتــه اســت.«5 امــا بــا آگاهــی بــه 
ایــن موضــوع از موضــع ضعــف وارد می شــوند و کشــور را 
در شــرایط جنــگ هشــت ســاله قــرار می دهنــد کــه خــود 
ــزدی  ــاب ی ــد از جن ــؤال بای ــن س ــی دارد و ای ــای بررس ج
پرســیده می شــد کــه چگونــه خــود را قهرمــان دیپلماســی 
ــما و  ــر ش ــه اگ ــد ک ــد و معتقدی ــی می کنی ــراق معرف ــا ع ب
همکارانتــان در دولــت موقــت بــر ســر کار بودیــد جنــگ 
اتفــاق نمی افتــاد، در صورتــی کــه دیــدگاه شــما نســبت بــه 
ــه  ــث این گون ــزب بع ــه ح ــرکات جنگ طلبان ــراق و ح ع
حقیــر و ســاده لوحانه بــوده اســت. یــزدی نســبت بــه 
اقدامــات خصمانــه عــراق این گونــه اظهــار نظــر می کنــد: 
»دولــت عــراق در خــاک خــود مانورهایــی دارد و یــا برخی 
ــن  ــد، در ای ــاران می کن ــود را بمب ــرزی خ ــرزمین های م س

ــران شرایط  امــکان دارد کــه اشــتباهاً برخــی از نواحــی مــرزی ای
ــورد  ــز م اصابــت بمــب قــرار گیــرد...«6 ایــن اظهــار نظــر زمانــی رخ نی

می دهــد کــه یــزدی بــه گفتــهٔ خــود، تحــرکات نظامــی عــراق را دیــده اســت 
و شــهرهای مــرزی ایــران مــورد اصابــت بمب هــای عــراق قــرار گرفتــه اســت. 
ــز  ــا آمریــکا نی ــهٔ دولــت موقــت ب ــه چنــدان سیاســت مداران از برخوردهــای ن

ــتری دارد. ــی های بیش ــه بررس ــاز ب ــز نی ــه آن نی ــرا ک ــم چ می گذری
ــال 58  ــود در س ــات خ ــتی ها و خدم ــام کاس ــا تم ــت ب ــت موق ــد دول هرچن
عمــرش بــه پایــان رســید، امــا کمــاکان تفکــرات مصدقــِی بازرگانــی در بیــن 
ــان  ــا شــرایط زم ــه چشــم می خــورد، تفکــری کــه خــود را ب سیاســتمداران ب
ــاب  ــالم ن ــرز اس ــد م ــه ای بای ــن زمان ــت. در چنی ــان اس ــا هم ــرده ام ــه روز ک ب

ــی مشــخص گــردد. ــه اســالِم مصدق ــا دیگــر اســالم ها، از جمل محمــدی ب

1. اسناد نهضت آزادی، جلد اول، ص 71
2. شرح تأسیس و تاریخچه سازمان منافقین از سال 1344 تا 1350

3. مهدی بازرگان، راه طی شده، صفحه های 2 تا 3
4. همان

5. محمد درودیان، اجتناب ناپذیری جنگ، ص 239
6. روزنامه کیهان، 25 تیر 1358، ص 12

اساس نظرهای طرح شده
در »راه طی شده«  تسلیم در برابر
 علم گرایی غربی و تالش در
 تلفیق اسالم با مکاتب غربی است 
و بازرگان با معیار سنجش 
هر امری را »حس«، »تجربه«، و
»آزمایش علمی«  قرار می داد
 و همین تفاسیر ازدین بود
 که در برهه ای موجبات انحراف
بسیاری از جوانان مبارز و انقالبی
سازمان مجاهدین خلق را
 پدید آورد.
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۷

استعمارپیر 

» قسمت اول: راه آهن استعماری« 
کشــورهای اســتعمارگر همــواره پــس از تجــاوز بــه یــک کشــور و منطقــه 
تــالش مــی کردنــد، زمینــه را برای اســتفاده هرچه بیشــتر از مــواد خــام و فروش 
وســایل مصرفــی خــود بــه کشــور مقصــد فراهم ســازد. یکــی از ایــن ابــزار های 
مهــم در راســتای ایــن هــدف حمــل و نقــل ریلــی اســت. خطــوط راه آهنــی که 
معمــوال در ایــن کشــور هــا کشــیده شــده اســت، یــک طرف )یــا هــر دوطرف( 
ــا معــادن و  ــه کشــتزارها ی ــادر متصــل اســت و یــک طــرف دیگــر آن ب ــه بن ب

مناطــق نفتــی وصل اســت. 
انگلســتان کــه خــود  پیشــگام اســتعمار کهنــه و نــو بــوده از ایــن روش بــرای 
اســتیالی بــر کشــورهای مســتعمره بهــره هــای فراوانــی بــرده اســت. در قــرن 19 
و اوایــل قــرن 20 انگلســتان ســرزمین های مختلفــی را در آمریکا، افریقا،آســیا و 
اســترالیا تحــت ســلطه خود داشــت. برخــی از این مســتعمرات بخشــی از خاک 
بریتانیــا محســوب مــی شــدند از جملــه بلیــز، هنــد و اوگانــدا کــه در ایــن مقالــه 
بــه آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد. مناطــق دیگــری نیــز تحــت ســلطه انگلیســی ها 
بــود کــه البتــه بخشــی از خــاک آنهــا تلقــی نمــی شــد. چــرا کــه ایــن کشــورها 
ــا  ــا ب ــی بریتانی ــد ول بصــورت نظامــی در تســخیر انگلیســی هــا درنیامــده بودن
اســتفاده از نفــوذ خــود و قــدرت منطقــه ای اش توانســت عناصــری کــه تابــع او 
باشــند در ایــن مناطــق قــرار دهــد. همچنیــن اقتصــاد ایــن کشــورها عمدتــا زیــر 

نظــر و در دســتان انگلیســی هــا قــرار داشــت .
در ایــن مقالــه بــه بررســی عملکرد انگلیســی هــا در چهــار کشــور مختلف در 

حــوزه ی راه اهــن مــی پــردازد.
راه آهن بلیز و هندوراس  .1

ایــن نقشــه کــه در بــاال موجــود اســت ) در دهــه 1920 بــه وســیله اداره حمــل 
ــن  ــبکه راه آه ــده( ش ــیم ش ــده ترس ــاالت متح ــی ای ــل وزارت بازرگان و نق
ــا حــق  ــر اســاس معاهــده 1783، بریتانی ــا نشــان مــی دهــد. ب هنــدوراس بریتانی
برداشــت چــوب در منطقــه بیــن رودخانــه هــای هنــدوراس و بلیــز را بــه دســت 
آورد. در ســال 1862 حکومــت هنــدوراس بریتانیــا تاســیس شــد.این  مســتعمره 
آمریــکای مرکــزی بــرای بریتانیــا عمدتــا بــه عنــوان منبــع چــوب بــود. راه آهن 
نشــان داده شــده بــر روی نقشــه همــه کوچــک هســتند )از ســاحل شــرقی تــا 
20 کیلومتــری(  بــه طــور عمــده بــرای حمــل چــوب، نیشــکر و مــوز به ســاحل 
اســتفاده مــی شــود. خــط قرمــز پیشــنهاد شــده از بنــدر بلیــز تــا گواتمــاال نشــان 
داده شــده اســت، امــا هرگــز ســاخته نشــد. هنــدوراس بریتانیــا در ســال 1981 به 

طــور کامــل بــه رســمیت شــناخت و بــه کشــور بلــز تبدیــل شــد
راه آهن اوگاندا کنیا  .2

ایــن راه اهــن همچــون ســایر راه اهــن هایــی کــه بــا تفکر انگلیســی ها ســاخته 
شــده، آب هــای دریــای هنــد را بــه دریاچــه ویکتوریــا و از طریــق آن به چندین 
کشــور افریقایــی متصــل می کرد. هــدف اصلــی ان انتقال مــواد خام مــورد نظر 
از کشــور هــای افریقایــی بــه بنــادر و از طریق ان به ســایر مســتعمرات و انگلیس 
بــود. همچنیــن ایــن راه آهــن تســلط نظامــی انگلیــس در عمــق آفریقــا  افزایــش 
مــی داد.  دریاچــه ویکتوریــا مختصات کلیدی بین چندین کشــور آفریقایــی دارد.

انگلیس

راه آهن هند  .3
راه آهــن هنــد بخاطــر حضــور طوالنــی مــدت انگلیســی هــا در ایــن منطقــه 
بیشــتر از ســایر کشــور هــا امتــداد دارد. مناطــق بســیاری را بــه یکدیگــر متصــل 
ــن و  ــال معادن آه ــز اتص ــوط نی ــن خط ــن ای ــی تری ــا از ابتدای ــد. ام ــی کن م
کشــتزارهای پنبــه بــه بنــادر بــود. کــه بــا هــدف انتقال ایــن مــواد خام به سراســر 
دنیــا صــورت می پذیرفــت. هرچنــد کــه مــی تــوان گفــت کــه بدلیــل اســتفاده 
هــای نظامــی و اقتصــادی انگلیســی هــا، خطــوط راه اهــن زیادی تاســیس شــد. 
و مــورد اســتفاده مــردم نیــز قــرار مــی گرفت. ولــی باز قصــد ان برداشــت منافع 
انگلیــس  هــا بــود. چــرا کــه هزینــه تاســیس آن را هنــدی هــا مــی دادنــد و بهره 
هــای ســاخت آن را اســتعمارگران مــی بردنــد. بعــد از تاســیس نیــز لوکوموتیو 
هــای انگلیســی )فــروش اجنــاس خــود( و هزینه هــای بلیط در جیب انگلیســی 
ــرای  ــا و ب ــی ه ــز از انگلیس ــوط نی ــن خط ــت ای ــوان گف ــی ت ــت. م ــا می رف ه

انگلییســی هــا بود.
راه اهن ایران  .4

ــود کــه جنــوب  ــران کــه در دوره پهلــوی اول شــروع شــد برنامــه ای ب راه ای
غربــی را بــه شــمال شــرقی متصــل مــی کــرد. ایــن خــط از هیــچ شــهر بزرگــی 
نمــی گذشــت. عــده ای مــی گفتنــد ایــن راه اهــن از هیــچ بــه هیــچ اســت. انطور 
کــه مخبرالســلطنه هدایــت در مجلــس گفتــه ایــن بــود کــه ایــن خــط راه اهــن 
منافــع مــادی مســتقیم نــدارد. ان طــور هــم که مشــخص بود جــز اســتفاده نظامی 
ــر انگلیســی هــا  ایــن کار را مهندســی مــی  کارایــی دیگــری نداشــت. امــا هن
کردنــد ایــن بــود کــه حتــی یــک لیــر هــم بــرای آن خــرج نکردنــد. مصــدق در 
خاطــرات خــود چنیــن می نویســد کــه آنچــه انهــا کردند خیانــت بــود و خیانت. 
هــدف اصلــی و نتیجــه واقعــی آن اتصــال دریــای شــمال بــه آب هــای آزاد بــود. 

کــه راه تبــادل انگلیــس و شــوروی را همــوار می کــرد. )پــل پیــروزی(
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مصاحبه
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ــر  ــای دکت ــاب آق ــت جن ــرام خدم ــام و ادب و احت ــرض س ــا ع ب
معصومــی و همین طــور خســته نباشــید خدمــت جنابعالــی بــه 
خاطــر زحماتــی کــه ایــن روزهــا در ســمت معاونــت اداری و مالــی 

می کشــید.
بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی اخیر دانشــگاه یعنــی کســری بودجه 
ــه  ــت مواج ــا محدودی ــگاه را ب ــف در دانش ــای مختل ــه مجموعه ه ک
ــی  ــا جنابعال ــه ای را ب ــا مصاحب ــم ت ــم گرفتی ــت ، تصمی ــرده اس ک
ــوع  ــک ن ــود ی ــگاه خودبه خ ــتم اداری دانش ــم. سیس ــب دهی ترتی
عــدم شــفافیت در ایــن موضــوع دارد . شــاید اقداماتــی نظیــر ایــن 
ــکار عمومــی،  ــرای روشــن کــردن اف ــه ای ب ــد بهان مصاحبه هــا بتوان

نســبت بــه مســائل مبهــم دانشــگاه باشــد . 
ــجویان در  ــوص دانش ــگاهیان و به خص ــت دانش ــد گف ــدا بای در ابت
رابطــه بــا ایــن بحــران  فقــط کلیتــی  می شــنوند و آن ایــن جملــه  
کــه : » دانشــگاه کســری بودجــه دارد« . تقاضــا دارم در ابتــدای بحث 
ــگاه  ــی در دانش ــران مال ــروع بح ــدای ش ــه از ابت ــد ک ــح دهی توضی
ــه  ــت و اینک ــه اس ــرار گرفت ــرایطی ق ــه ش ــان در چ ــی اصفه صنعت
ــاً منظــور چیســت و  ــم دانشــگاه کســری بودجــه دارد دقیق می گویی

ــدر اســت؟ ــدار آن چق مق
بــه نــام خــدا. هنــوز در ایــام مــاه بهمــن هســتیم. مــن به نوبــه ی خــود ســالگرد 
ــد  ــدا بای ــم . ابت ــه شــما تبریــک عــرض می کن ــروزی انقــالب اســالمی را ب پی
تشــکر کنــم از شــما کــه در جهت روشــنگری و شفاف ســازی مســائل زحمت 

ــید. می کش
متأســفانه بودجــه ی مــا بــه دولت وصــل اســت و ازاین جهــت بالتبع نوســاناتی 
ــد.  ــم می رس ــا ه ــه اینج ــوج آن ب ــد، م ــت رخ می ده ــه ی دول ــه در بودج ک
ــد .  ــتفاده می کنن ــت اس ــه ی دول ــه از بودج ــی ک ــه ی نهادهای ــه هم ــی ب یعن
اینکــه حــاال در دولــت چــه اتفاقــی افتــاده مســئله ای اســت، کــه دولت مــردان 
ــه  ــن رابط ــه در ای ــازمان برنامه وبودج ــس س ــا رئی ــرم ت ــور محت از رئیس جمه

مصاحبه هایــی داشــته اند.
ــًا  ــت. مث ــض اس ــه ضدونقی ــنویم ک ــی می ش ــه صحبت های البت
ــح  ــر در توضی ــی اخی ــس مطبوعات ــور در کنفران ــاب رئیس جمه جن
ســؤالی مربــوط بــه افزایــش قیمــت دالر اشــاره کردنــد کــه دولــت 
کســری بودجــه ای نــدارد امــا مــا در دانشــگاه چیــز دیگــری حــس 

می کنیــم.
خــوب همان طــوری کــه مســتحضر هســتید می گوینــد: »جــز راســت نبایــد 
ــر راســت نشــاید گفت«گاهــی می شــود کــه مســئولین از جهــت  گفــت/ ه
ــه چــه صورتــی اســت، نیم بنــد صحبــت  اینکــه بعضــی مســائل را می داننــد ب
می کننــد تــا از تبعــات روحــی و روانــی آن مســائل در جامعه جلوگیــری کنند. 
ــد کــه  ــرخ ارز اســت. دیدی ــا ن ــه ی اخیــری کــه در رابطــه ب مثــل همیــن قضی
می گوینــد به هیچ وجــه بــاال نمــی رود امــا بازهــم بــاال مــی رود. نــه اینکــه امــروز 
این گونــه باشــد. در همــه ی دولت هــا همیــن  بــوده اســت.. به طوری کــه ملــت 
وقتــی می بیننــد بعضــی از دولت مــردان می گوینــد کــه مثــالً قیمــت مســکن 
قــرار اســت، کــه بــاال نــرود همــه می داننــد کــه حتمــاً قــرار اســت قیمــت بــاال 
بــرود! ایــن اســت کــه چــرا البــه الی ایــن صحبت هــا و ایــن بحث هایــی کــه 
پیرامــون بودجــه در مجلــس اســت واقعیــات را هــم می شــود دیــد. امــا بعضــی 
از صحبت هــا، بحث هــای تبلیغاتــی اســت. در ایــن قضیــه شــما می بینیــد کــه 
مثــالً صداوســیما نشــان می دهــد کــه بعضــی از کارگرهــا حقــوق معوقــه دارند 

ایــن یعنــی چــه؟ بازنشســته ها یــک روز می آینــد اعتــراض می کننــد پــس ایــن 
یعنــی چــه؟ در دانشــگاه ها موضــوع این قــدر حــاد شــد کــه دانشــگاه های برتــر 
نامــه نوشــتند و حتــی رســانه ای هــم شــد و در انتهــای تــرم دوم آن قــدر موضوع 
ــر  ــدی را اگ ــرم بع ــا ت ــد،  م ــگاه ها گفتن ــه دانش ــد ک ــاد ش ــگاه ها ح در دانش
مشــکل بودجــه هســت بــا تأخیر شــروع بکنیــم. حــال قضیه از چــه قرار اســت؟
بودجــه ای کــه هرســال در برنامــه ی بودجــه بــرای دانشــگاه تصویب می شــود 
را تقســیم بندی می کننــد و هرمــاه یــک دوازدهــم آن تخصیــص داده می شــود. 
تــا مردادمــاه خیلــی مشــکلی نبــود. از مــرداد یــک مقــدار معوقــه داشــتیم؛ مــاه 
بعــد معوقــات مــاه قبلــی به جــای خــودش مانــد و مــاه جدید هم کســری بیشــتر 
ــه عــدد  ــاه کــه ب ــا اول دی م ــا باهــم جمــع شــد. همین طــور ت داشــت و این ه
باالیــی رســید. در تخصیــص دی مــاه قــدری از آن جبــران شــد،چون قــول داده 
بودنــد، کــه ماه هــای آتــی جبــران کننــد. حــدود 13 درصــد تــا آخــر آذرمــاه 
از آن میزانــی کــه بایــد داده می شــد داده نشــد. ولیکــن در تخصیــص دی مــاه 
ــه،  ــص بودج ــن تخصی ــم ای ــا علی رغ ــد. ام ــران ش ــد آن جب ــدود 3 درص ح
متأســفانه خزانــه مبلــغ آن را تــا اآلن کــه 25 روز از بهمــن می گــذرد به دانشــگاه 

واریــز نکــرده اســت. اآلن در ایــن وضعیــت هســتیم.
65 درصــد بودجــه ی مــا )کــه حــدود 133میلیــارد در ســال اســت( مشــمول 
ــان دانشــگاه می شــود. حق التدریــس،  حقــوق اعضــای هیئت علمــی و کارکن
پژوهانــه، پیمانکارهایــی کــه داریــم) مثــل ســلف، اتوبوس رانــی و حمل ونقــل( 
ــن مشــکل پابرجاســت  ــان متأســفانه ای این هــا دچــار مشــکل شــدند و همچن
به طوری کــه مــا اآلن مبالغــی را تحــت عنــوان پژوهانــه یــا فاکتورهایــی را کــه 
صــرف تحصیــالت تکمیلــی ما شــده را، بودجــه ای نداریــم که بدهیــم و این ها 
را مســلماً اهــم فاالهــم می شــود؛ کــه اگــر درآمــدی اســت یــا ســایر بودجه های 
مــا کــه می آیــد، تحقــق پیــدا می کنــد، کــدام بخــش واجب تــر اســت. مســلم 
اســت کــه حقــوق افــراد حــاال ایــن افــراد شــرکتی کار می کننــد یــا کســانی 
کــه در فضــای ســبز کار می کننــد یــا خدمــات مــا کــه در دانشــکده ها مشــغول 
هســتند. راننده هــای مــا کــه خیلی هایشــان اســتیجاری هســتند، اتوبوس رانــی، 
شــرکت هایی کــه تغذیــه ای را ماننــد ســلف بــه عهده دارنــد. تمــام این هــا بایــد 
ــد،  ــدی می کنی ــه اولویت بن ــما وقتی ک ــاال ش ــود. ح ــن بش ــل تأمی ــن مح از ای
معلــوم اســت کــه بعضــی جاهــا نمی رســد دیگــر؛ مثــالً اضافه کاری هایــی را 
ــا  ــد ی ــرار می گیرن ــد؛ این هــا در نوبت هــای بعــدی ق ــراد انجــام می دهن کــه اف
ــد، خودشــان هــم مشــکالت  ــا مــا کار می کنن بعضــی از شــرکت هایی کــه ب
خــاص خودشــان رادارنــد؛ مثــالً وزارت نیــرو )آب، بــرق، گاز و ...( یــا مثــاًل 
اطالع رســانی، شــبکه های اینترنــت این هــا همــه اش هزینــه دارد . خــوب آن هــا 
هــم حقــوق پرســنل خودشــان را می دهنــد؛ ایــن اســت کــه مــا اگــر به موقــع 
پرداخــت نکنیــم، آن قــراردادی کــه داریــم بــا مثــالً اتوبوس رانی خــوب معلوم 
اســت او هــم نمی توانــد راننده هایــش را حقــوق بدهــد و پنــج دقیقــه اتوبــوس 
دیــر بیایــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ یــا بــرق قطع بشــود یــا آب؟ این اســت کــه در 

ایــن چنــد مــاه  اخیــر، ازاین جهــت مــا به شــدت تحت فشــار هســتیم.
حــال ســؤالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت که آیــا ایــن اتفــاق از 
همــان زمانــی که کســری بودجــه پیــش آمد)کــه بعضی از مســئولین 

مصاحبه با دکتر معصومی
)کسری بودجه در دانشگاه(
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دانشــگاه قبــًا گفتــه بودنــد از تیرمــاه بــوده و اآلن روایــت دیگــری 
ــود؟ ــی نب ــل پیش بین می شــنویم( قاب

خــوب ببینیــد اینکــه گــه گاه بودجــه در یــک مــاه تحقــق پیــدا نکنــد؛ ایــن 
ــران می شــود. اگــر به محــض آنکــه بودجــه  طبیعــی اســت؛ امــا مــاه بعــد جب
تخصیــص داده نشــد بیاینــد در بــوق و کرنــا بکننــد، معنــی نمی دهــد و ضمــن 
ــا  ــم ت ــت ه ــود دول ــم، خ ــه نمی دهی ــد بودج ــع نمی گوین ــچ موق ــه هی اینک
آخریــن لحظــه می گویــد مــا پرداخــت می کنیــم. مثــالً در ســال های قبــل ایــن 
ــد؛ امــا یک مرتبــه 5 روز آخــر، مــاه مربوطــه را  ــوده کــه تخصیصــی نداده ان ب
تخصیــص داده انــد. ایــن اســت کــه هرمــاه بــه مــا می گوینــد »ان شــا ا...« بعــد 
ــدارد او  ــری ن ــم تقصی ــت ه ــه دول ــود. البت ــه داده نمی ش ــه بودج ــم ک می بینی
هــم ورودی هایــش را می بینــد، ایــن پــول را کــه نمی بــرد جایــی دیگــر. حــاال 
گله منــدی هســت؛ کــه بعضــی جاهــا را شــاید بیشــتر تخصیــص می دهنــد؛ امــا 
حقیقــت ایــن اســت کــه آن هــا هــم مشــکل خــاص خودشــان رادارنــد؛ پــس 
رســید در مردادمــاه به جایــی کــه ایــن علنــی گفتــه بشــود. چــون خــود گفتــن 
ایــن در جامعــه التهــاب ایجــاد می کنــد ازآن جهــت صرفــاً به خاطــر مالحظات 
ــا بعــد  ــی بحــث شــده اســت؛ ام ــن در حلقــه ی محــدود مدیریت ــوده کــه ای ب
این طــور اســت کــه مــا پیمانکارهایمــان تــا یــک حــدی ظرفیــت دارنــد. خوب 
ــوق  ــای مع ــد. پرداخت ه ــت کار می کنن ــا دول ــه ب ــرکت هایی ک ــتند ش هس
دارنــد، امــا تــا یــک مــرزی می تواننــد تحمــل کننــد، امــا از آن مــرز بــه بعــد 

دیگــر نمی تواننــد تحمــل کننــد.
ــد بخــش می شــود کــه  ــد کــه بودجــه دانشــگاه چن اشــاره کردی
یــک بخــش عمــده حقــوق کارمنــدان و هیئت علمــی اســت. بخــش 
ــی  ــای نیروی ــرف هزینه ه ــه ص ــد ک ــاره کردی ــم اش ــری را ه دیگ
دانشــگاه مثــل بــرق و گاز می شــود. بخش هــای دیگــر ایــن بودجــه 

ــود؟ ــی می ش ــه هزینه های ــرف چ ص
ــای  ــد کــه در کشــور اگــر هزینه ه ــالً. شــما می دانی ــی مث ــای عمران هزینه ه
عمرانــی کــم بشــود به تبــع آن بحــث بیــکاری و مشــکالت آن در جامعــه زیــاد 
می شــود. ایــن اســت کــه ایــن دولــت هــم ســعی می کنــد کــه تــا آنجایــی کــه 
می شــود )بودجــه عمرانــی (کــم نکنــد. در دانشــگاه هــم بودجــه ی عمرانــی را 
درســت اســت پــول نداشــتند بدهنــد؛ امــا از طریــق اســناد خزانــه )ماننــد اوراق 
ــید آن  ــود و سررس ــا داده می ش ــه پیمانکاره ــاری ب ــی آن اعتب ــه ط ــه( ک قرض
چنــد مــاه بعــد خواهــد بــود. در ایــن صــورت شــاید ســؤالی کــه بــرای شــما 
دانشــجویان اســت؛ ایــن باشــد؛ کــه شــمایی کــه پول نداریــد چــرا بعضــی از 
کارهــای عمرانــی در ســطح دانشــگاه هنــوز دارد انجــام می شــود؟ نــگاه کنیــد 
هــر بودجــه ای بایــد در جــای خــودش هزینــه بشــود. ضمــن اینکــه اآلن وضــع 
پیمانــکاری آن قــدر راکــد اســت، کــه خــود همــان پیمــان کاری هــم تعــدادی 
کارگــر دارد، میگوینــد مــا بیاییــم ســرکار و طلبــکار باشــیم بهتــر از ایــن اســت 
کــه بیــکار باشــیم. ایــن پروژه هــای عمرانــی کنــد شــده، یعنــی مــا پــروژه ی 
جدیــدی تعریــف نکرده ایــم و آن پروژه هــای موجــود را هــم بعضی هایشــان 
را خــود پیمانــکاران دارنــد ادامــه می دهنــد . بعضی هــا را هــم دولــت بــا اســناد 
ــق می شــود. در  ــه آن هــا بودجــه تزری ــه آن شــکل ب ــه ای کــه می دهــد ب خزان
حقیقــت آن هــا کار را ادامــه داده انــد؛ امــا ایــن بــه آن معنــی نیســت، کــه مــا 

داریــم پــول بــه آن هــا تزریــق می کنیــم.
ــؤاالتی را  ــده س ــه بن ــد ک ــاره کردی ــی اش ــه ی عمران ــه بودج ب
دراین بــاره خواهــم داشــت امــا فرمودیــد کــه کار جدیــد عمرانــی 
در دانشــگاه تعریف نشــده درصورتی کــه مــن چنــد مــوردی را 
ــح  ــا آن هــا توضی ــد در رابطــه ب ــم کــه لطــف بفرمایی اشــاره می کن
ــا ســردر کــوی  ــًا نمــای بیرونــی دانشــکده کشــاورزی ی دهیــد. مث

اســاتید و امثالهــم.
این ها همه قراردادهایشان از قبل بوده است.

یعنــی از قبــل قــرارداد منعقدشــده بــوده امــا اجــرای آن در زمــان 
بحــران بودجــه اتفــاق افتــاده اســت؟

ــا  ــت م ــب دول ــم و از جان ــا نداده ای ــه این ه ــد ب ــول نق ــه و ضمــن اینکــه پ بل
اســناد خزانــه ای کــه نســیه اســت و مــدت دارد را بــه این هــا تزریــق کرده ایــم.

باتوجــه بــه ایــن مضیقــه ی بودجــه ای کــه در کل کشــور اســت بــه 
لحــاظ محلــی و منطقه ای چــه راهبردی در دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
اتخاذشــده تــا مقــداری ایــن فضــا مدیریــت بشــود و اقداماتــی کــه 

تاکنــون در راســتای آن راهبــرد انجام شــده چیســت؟
اوالً مــا بایــد در درازمــدت بــرای پایــداری سیســتم بــه دنبــال ایــن باشــیم کــه 
هزینه هــا را کنتــرل کنیــم و حتی االمــکان پاییــن نگه داریــم و بخــش درآمــدی 
را بیشــتر توجــه کنیــم و البته بایســتی مأموریت دانشــگاه را هــم در نظر بگیریم. 
ــم و  ــا بیایی ــن دارد م ــدر زمی ــگاه چق ــم دانش ــه ببینی ــد ک ــور نباش ــی این ط یعن
قســمتی از آن را بفروشــیم. ولــی بایــد بیایــم در عرضــه خدمــات پژوهشــی بــه 
بنگاه هــای بیرونــی، بــه شــرکت های دولتــی و بــه بخــش خصوصــی در ایــن 
قالــب قراردادهایــی را ببندیــم. اآلن در ایــن چنــد ســال گذشــته حجــم ریالــی 
ایــن قراردادهــای پژوهشــی بــا نــرخ باالیــی رو بــه افزایــش اســت. مــا می توانیم 
از ایــن محــل درآمدهایــی را کســب کنیــم کــه ایــن درآمــدی که کسب شــده 
ضمــن اینکــه مــا را ازنظــر مالــی بــه پایــداری می رســاند، ازنظــر وظیفــه ای هــم 
ــرد؛ کــه فنــاوری و پژوهــش و به تبــع آن آمــوزش  ــه ایــن ســمت می ب مــا را ب

مــا عمــق پیــدا بکند.
بازمی گردیــم بــه آن بحثــی کــه به صــورت ناقــص مطــرح 
شــد. مدیریــت دانشــگاه بــه مجموعه هــای مختلــف گفــت؛ کــه در 
هزینه هایشــان صرفه جویــی بکننــد؛ امــا مــا بازهــم بعضــی هزینه هــای 
ــاوه  ــت. ع ــؤال اس ــت س ــان عام ــه برایم ــم؛ ک ــا را می بینی نابج
ــه  ــاز ب ــوارد دیگــری هــم اســت نی ــه شــد م ــواردی کــه گفت ــر م ب
شفاف ســازی داشــته باشــد. مثــل تغییــر دکوراســیون ســلف اســاتید 
یــا در همیــن اواخــر شــهریور یــک جلســه ی پرهزینــه بــرای رونمایی 
ــود،  ــده ب ــال روی آن کارش ــد س ــن چن ــه ای ــی؛ ک ــرح تحول از ط
برگــزار شــد . به هرحــال تشــریفات خــاص خــودش را هــم داشــت 
و بازتاب هایــی را هــم در جلســه ی بعــدازآن کــه مربــوط بــه فعالیــن 
فرهنگــی بــود داشــت و توضیحاتــی را هــم برخــی از مســئولینی کــه 
در طــرح تحــول درگیــر بودنــد دادنــد کــه خیلــی قانع کننــده نبود.
نــگاه بکنیــد مثــالً نمــای دانشــکده ها را گفتید یا مثالً ســلف اســاتید یا ســردر 
ــت  ــی ازاین دس ــاوره و مباحث ــون مش ــر کان ــت ازنظ ــه هس ــه ای ک ــوی، نکت ک
می گوینــد کــه دانشــگاه صنعتــی فاصلــه ای کــه از شــهر دارد، بعضی هــا 
ــع  ــد وض ــت، بای ــود اس ــه موج ــخت گیری هایی ک ــل س ــه دلی ــد ب می گوین
فضــای ســبز دانشــگاه، وضــع ایــن ســاختمان های دانشــگاه یک طــوری باشــد؛ 
کــه ایــن یکنواخــت نشــود؛ ایــن اســت کــه ایــن رنگــی کــه مثــالً بعضــی از 
دانشــکده ها دارنــد می زننــد در آن راســتا اســت؛ یعنــی می خواهنــد دانشــگاه 
را از ایــن فضــای مــرده ی ســخِت خشــِن بتونــی دربیاورنــد. لــذا در رابطــه ی بــا 
ایــن نماســازی مــا نمی توانیــم منکــر آن بشــویم؛ کــه بایــد انجــام دهیــم. منتهــا 
بــا ایــن برنامــه و مالحظــه کــه ســاختمان هایی کــه در اولویــت بیشــتری قــرار 
دارنــد را در دســتور کار قــرار دهیــم. ضمــن اینکــه مالحظــه بفرماییــد کــه اآلن 
در چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه هســتیم. بعضــی از ســاختمان ها ازلحــاظ 
ــا و  ــات از خوابگاه ه ــی تأسیس ــده اند. بعض ــتناک خراب ش ــی وحش ــر بنای زی
ــگاه 5 و  ــل خواب ــد. مث ــی دارن ــرات اساس ــه تعمی ــاز ب ــدت نی ــکده ها به ش دانش
بعضــی دانشــکده ها مثل  دانشــکده شــیمی کــه در تأسیســات آن هــا کار جدی 
انجــام شــد؛ مثــالً فاضالب هــای آن بــه جهــت ســروکار داشــتن دانشــکده بــا 
مــواد شــیمیایی آســیب جــدی دیــده بــود و خطرنــاک بــود. خــوب وقتی کــه 
می خواهــد آن تعمیــر انجــام بشــود بهتراســت؛ کــه بــاز یک ســاله دیــده نشــود، 
ــا از آن محیــط  ــا یــک هزینــه ای بهســازی بشــود ت درازمــدت دیــده شــود . ب
یکنواخــت دربیایــد. ضمن اینکه مثالً ســلف اســاتید را دیگر شــما دانشــجویان 
ــه بلــوغ رســیده اید. بــرای ســلف اســاتید یــا ســر درب کــوی مگــر  ماشــاا... ب
چقــدر هزینــه بــرده کــه مــا بخواهیــم بگوییــم کــه چــرا اینجــا هزینــه شــده؟ 

آن هــم چــه تاریخــی انجام شــده؟ مثــالً ســلف اســاتید تابســتان انجام شــده.
یعنی قبل از مردادماه؟

بلــه دیگــر همــان موقــع یــا قبــل از آن. ضمــن اینکــه وقتــی یــک قــرارداد بــا 
یــک پیمانــکار بســته می شــود یــک پیــش پرداختــی داده می شــود و بعــد او 
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ازاین جهــت کــه برنامه ریــزی خاصــی دارد و تعهــد هــم داده می آیــد و شــروع 
ــع شــویم. اگــر  ــم مان ــا دیگــر نمی توانی ــد م ــی آم ــد و وقت ــت می کن ــه فعالی ب
به موقــع هــم نتوانیــم پــول آن را پرداخــت کنیــم، می گوینــد تعدیــل می کنیــم. 
امــا بــه آنجاهــا هــم نرســیده و دولــت بــه خاطــر آن بحث هــای کالن بودجه ای 
کــه اشــاره کــردم در دانشــگاه ها خیلــی در ایــن مــورد ســخت نگرفــت. ردیف 
عمرانــی را هرچنــد نقــدی نداشــت کــه تزریــق بکنــد؛ امــا تحــت عنوان اســناد 
ــا مجــاز نیســتیم صــرف کارهــای دیگــر  ــق کــرد و آن را هــم م ــه تزری خزان

. بکنیم
یعنی منع قانونی دارد؟

بلــه. خیلــی هــم سفت وســخت اســت. این طــور نیســت کــه مــا اعتبــاری کــه 
بــرای کارهــای عمرانــی اســت را برداریــم و صــرف امــور جــاری بکنیــم. امــا 
اآلن شــما ببینیــد درتــرم گذشــته ایــن اردوهــای دانشــجویی یــا بعضی جشــن ها 
محــدود کردیــم یــا گفتیــم اصــالً نباشــد یــا جلســه ای کــه اشــاره کردیــد برای 
ــه  ــد ک ــه گرفتن ــک جلس ــد. ی ــه ای نش ــی هزین ــرای آن خیل ــول، ب ــرح تح ط
بگوینــد طــرح تحــول چیســت. مــا قــرار بــود جشــن بــزرگ چهل ســالگی را 
بگیریــم کــه بــه خاطــر همیــن مســئله ی بودجــه متوقــف شــد. یــا مثالً ما جشــن 
دانش آموختــگان را کــه داشــتیم هرســال هدیــه ای بــه دانشــجویان می دادیــم 
امــا امســال ندادیــم و دانشــجوها هــم بالطبــع گله منــد شــدند و مــا هــم شــرمنده 
ــی نیســت  ــی وقت ــم ول ــا بدهی ــه آن ه ــه ای ب ــاً کــه نتوانســتیم هدی شــدیم واقع

چــاره ای نداریــم. 
ولــی همان طــور کــه عــرض کــردم آن بحث هــای عمرانــی بودجــه و 
ردیفــش جــدا اســت و اصــالً این طــور نیســت کــه مثــالً مــا  فــالن مهمان ســرا 
یــا خوابگاهــی کــه داریــم کار می کنیــم را تعطیــل بکنیــم، پولــش را بدهیــم به 
اردوهــا این طــور نیســت و آنجــا هــم مــا پولــی ندادیــم، بــا اســناد خزانــه ای کــه 

عــرض شــد اعتبــار آن تأمیــن شــد.
فرمودیــد امســال هدیــه ندادیــد بــه دانشــجویان فارغ التحصیل،امــا 
از طرفــی در رونمایــی از طــرح تحــول در اواخــر شــهریورماه حدود 
۲۰ ســکه تمــام بهــار آزادی دادیــد بــه هیئت علمی هایــی کــه 

درگیــر طــرح تحــول بودنــد؟
ایــن مــوارد مربــوط بــه زمانــی بــوده کــه دانشــگاه در حالــت طبیعی 

خــودش قــرار داشــته اســت.
اما شما فرمودید بحران از مردادماه شروع شد!

از مــرداد شــروع شــد امــا تــا آن زمــان وعــده اینکه مــاه آینده 
می دهیــم بــود. مــا هــم هنــوز ذخیــره ای داریــم کــه امیــدی 

هســت. یــک موقــع فرضــاً دولــت می گویــد پــول نیســت 
ــی هســت  ــی یک وقت ــد ول ــد فکــر اساســی بکنی و بروی

ــاًل  ــم؛ مث ــول هســت و حتمــاً می دهی ــد پ کــه می گوی
ــران  ــم، جب ــاً می دهی ــد حتم ــه بودن ــاه گفت در آذرم

می کنیــم . 
در حقــوق معوقــه شــرکت ها یــک مــاه دو ماه 

کامــالً طبیعــی اســت. همیــن دولــت و همیــن 
آقایــان ســال های قبــل بــه وعده ی خودشــان 

عمــل کردنــد و همین امــروز هم امیــدوارم 
دریکــی دو مــاه مانــده ســال، ایــن معوقــه 

بدهند. را 
ــد؛  ــه بعــد ببینی ــر ب شــما از دو مــاه اخی
در دانشــکده مکانیــک )جدیــد( کار 
و  نیامــده  ردیفــش  نــه!  می شــود؟ 
ــف  ــدام ردی ــت. هرک ــده اس متوقف ش
ــگاه  ــی خواب ــد. ول خــاص خــود رادارن
کار  داریــم  امــروز  همیــن  را  پنــج 
خــاص  ردیــف  چــون  می کنیــم. 
ایــن  از  هرکــدام  دارد.  را  خــودش 
ــودش را  ــاص خ ــف خ ــا ردی پروژه ه

دارد.  جابجایــی بعضــی از ایــن ردیف هــا مجــاز اســت و بعضــی مجــاز نیســت.
خــوب امیــد بــه بودجــه احتمــاالً در زمــان جشــن دانش آموختگان 
ــه ی  ــع هزین ــرا آن موق ــوده، چ ــتر ب ــد بیش ــزار ش ــاه برگ ــه دی م ک

هدیــه ی برنامــه داده نشــد؟
ببخشــید شــاید خیلــی ســخیف باشــد امــا اآلن چنــد مــاه اســت کــه حــق غذا 
هیئت علمی)یارانــه کــه بــرای ایــن منظــور لحــاظ شــده اســت( را کــه هــر نفــر 
120 تومــان اســت، ایــن را هــم ندادیــم. جمعــاً می شــد 50 یــا 60 میلیــون در 
مــاه! مــا بــه ایــن شــکل داریــم صرفه جویــی می کنیــم تــا اینکــه بتوانیــم مثــاًل 
هزینــه ی ماشــین های اســتیجاری مان را بدهیــم. بنزیــن را کــه نمی تواننــد نســیه 

بزننــد. اجــازه دهیــد مــا بیشــتر از ایــن نگوییــم!
ــن اســت کــه چــرا همیشــه در حــق دانشــجویان  ــا ای ــت م صحب
اجحــاف می شــود؟ ۲۰ ســکه آنچنــان کــم نیســت. )طــرح تحــول(

اوالً آن مســئله مــال شــهریورماه اســت. ثانیــاً مگــر در آموزه هــای دینــی مــا 
نیســت کــه عــرق کارگــر تــا خشــک نشــده حقوقــش را بــه او بدهیــد. حــق 
تدریــس اســاتید تــا کــی داده نشــده اســت؟ حــق تدریــس را از تــرم دوم ســال 

ــم. ــته نداده ای گذش
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بــرای طــرح تحــول هزینــه جــدا ندادیــم. همــان هزینــه ای کــه باید به تعــدادی 
ــتند  ــول داش ــرح تح ــت در ط ــرای فعالی ــه ب ــی ک ــت حقوق ــه جه ــاتید ب از اس

ــا داده شــده اســت. ــه آن ه ــه ای ب ــب هدی ــم را در قال می دادی
 این سکه دادن در مراسم های دانشگاه مرسوم است یا نه؟

ــی  ــد گاه ــد برگردانی ــش را بای ــد حق ــت می کش ــه زحم ــی ک ــما کس ش
ــورت  ــی به ص ــت؛ گاه ــه اس ــورت هدی ــی به ص ــت؛ گاه ــول اس ــورت پ به ص
ســکه اســت. زمــان آن اتفــاق هــم در شــهریورماه بــوده کــه مــا هنــوز در بحران 
نبودیــم. البتــه مــن ایــن مســئله ی ســکه ها را هــم زیــاد در جریــان نیســتم چــون 

قبــل از مســئولیت مــن بــوده اســت امــا بعیــد هــم نمی دانــم کــه داده باشــند.
یــک توضیــح بدهیــد کــه علــت اختصــاص بودجــه بــه یــک صرف 

ردیــف خــود چیســت؟ آیــا امــکان تغییر نیســت؟
علــت خیلــی واضــح اســت مثــالً می گوینــد می خواهیــم بــه پژوهــش برســیم 
یــک هزینــه بــه پژوهــش تعلــق می گیــرد. مــن مجــری بیایــم ایــن پــول را بــرای 

یــک کار غیــر پژوهــش بــردارم. معلــوم اســت کــه پژوهــش الغــر می مانــد.
 کار جاده ســازی و توســعه راه ایــن کشــور بایــد بودجــه خــود را داشــته باشــد 
ــه ســلیقه خــود  ــه هــر کــس ب ــرود. وگرن ــش ب ــوازات هــم پی ــا به م کــه این ه
تصمیــم می گیرد.اگــر ایــن نظــم بــه هــم بخــورد شــروع فســاد اســت.اگر بــه 
مــا اجــازه می دادنــد کل پروژه هــای عمرانــی را تعطیــل می کردیــم و صــرف 

ــم. پرداخــت معوقاتمــان می کردی
ــای  ــی، درآمده ــای دولت ــگاه در بخش ه ــدی دانش ــع درآم مناب

ــت؟ ــزان اس ــه می ــه چ ــه و ب ــه چگون ــی و عام المنفع اختصاص
ــف بودجــه  ــن ردی ــه ای ــی اســت کــه البت ــع درآمد،دولت ــن مناب بخشــی از ای
ــالً حقــوق  ــد. مث ــرای کار خاصــی بودجــه می دهن ــت، ابالغــی اســت و ب دول
ــرژی  ــرژی )ان ــا در مســئله ی ان ــد ی ــراد رســمی دانشــگاه را پرداخــت می کن اف
ســبز( و یــا مثــالً بــرای بازســازی و احــداث خوابــگاه دانشــجویی؛ ردیف هــای 
متفاوتــی را در نظــر می گیــرد و بودجه هــای مشــخصی را اختصــاص می دهــد.

همچنیــن منابــع درآمــد اختصاصــی شــامِل کارهای پژوهشــی )دانشــکده ها و 
پژوهشــکده ها(، اجــاره ی غرفه هــای در ســطح دانشــگاه، شــهریه های دریافتــی 
َــَورک دانشــکده  از دانشــجویان نوبــت دوم ، فــروش محصــوالت مزرعــه ی ل

کشــاورزی )شــیر و تخم مــرغ و...( و مــوارد مشــابه دیگــر می شــود.
در بخــش عام المنفعــه، از طریــق بنیــاد دانشــگاه کلیــه ی هزینه هــا و هدایــای 
خیریــن هدایــت می شــود و خیریــن درصــد مشــخصی از هزینــه را پرداخــت 
ــه  ــن هزین ــادل ای ــن، مع ــک خیری ــه کم ــه ب ــا توج ــم ب ــت ه ــد و دول می کنن
مبلغــی می دهــد. مثــالً دولــت بــرای تشــویق بــه دانشــگاه می گویــد از درآمــد 
ــر هــم بخشــی دیگــر را بدهــد و  اختصاصــی خــود، یــک مبلغــی را بــده، خیِّ
اگــر بــه مرحلــه ی مشــخصی رســید دولــت هــم بخشــی از هزینــه را پرداخــت 

می کنــد.
ــا  ــازه تأســیس اســت ،آی ــاد دانشــگاه نهــادی ت ــا توجــه اینکــه بنی ب

ــوده اســت؟ ــق ب ــاد موف ــن نه عملکــرد ای
بله.الحمــداهلل... عملکــرد بنیــاد دانشــگاه در ایــن چندســاله خیلــی خــوب بوده 
ــال  ــد در ح ــاز جدی ــه در ف ــگاه جواداالئم ــعه خواب ــه توس ــتید ک ــاهد هس و ش
اجراســت. همچنیــن چهار هکتــار زمین زراعــی و حدود دو هزار متر ســاختمان 
در مجــاورت شــهر زیــار اســت کــه تفاهم نامــه آن بــا واقــف محترم نوشته شــده 
اســت و قــرار اســت در ایــن منطقــه که بخش کشــاورزی شــهر اصفهان اســت، 
دانشــکده کشــاورزی در آن فعالیــت کنــد. همچنیــن ماشــین هایی خیریــن اهدا 
کرده انــد کــه بــه ماشــین های دانشــگاه اضافه شــده اســت و جدیــداً وارد 
مذاکــره شــده اند کــه بــه برخــی از دانشــجویانی کــه رتبه هــای باالیــی دارنــد 
به صــورت ماهیانــه از طریــق خیریــن محتــرم، مبلــغ مشــخصی پرداخــت کننــد.

عمــده فعالیت هــا این هاســت.
ــا  ــه ب ــدم مواجه ــگیری از ع ــرای پیش ــگاه ب ــی دانش ــای آت برنامه ه
شــرایط کنونــی و کســری بودجــه و دســتیابی بــه منابع مالی چیســت؟

مــا بایــد پایــداری سیســتم را حفظ کنیم.مثــالً در همیــن زمین چهــار هکتاری 
ــنل  ــرای آن پرس ــم ب ــد،اگر بخواهی ــذار ش ــه واگ ــار ک ــهر زی ــاورت ش در مج
بگیریــم ،هزینــه ی جــاری دانشــگاه را زیــاد کرده ایــم ولــی اآلن کلیــه کارهــای 

ــام  ــی انج ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــی را ب ــی ، ترویج ــی ،آموزش پژوهش
می دهیم.یــا نمونــه ای دیگــر در قســمت شــرقی دانشــگاه در کنــار دو گلخانــه 
موجــود ، شــاهد احــداث گلخانــه ای جدیــد هســتیم؛ کــه بــا مشــارکت بخــش 
ــرکت  ــک ش ــد. ی ــه نمی کن ــگاه هزین ــال دانش ــک ری ــت و ی ــی اس خصوص
دانش بنیــان کــه در شــهرک علمی تحقیقاتی مســتقر اســت ،حاضرشــده اســت 
ــل  ــد و آن را تحوی ــرداری کن ــر بســازد و 5 ســال از آن بهره ب کــه دو هــزار مت
دانشــگاه بدهــد ؛ در ایــن مــدت تعهــد داده که مانع بازدید دانشــجویان نشــود و 
همچنیــن در کارهای پژوهشــی از دانشــجویان اســتفاده کند. ایــن هم در جهت 
کارآفرینــی و هــم موجــب آشــنایی دانشــجویان بــا محیــط کار اســت. ضمــن 
اینکــه نه تنهــا هزینــه ای نمی کنیــم بلکــه اجــاره هــم می گیریــم. فعالیت هــای 

مــا بایــد از ایــن جنــس باشــد.
 مســئله ی دیگــر مســئله ی انــرژی و بــرق دانشــگاه اســت کــه مبلــغ زیــادی را 
بــه خــود اختصــاص می دهــد. ایــن را بــا تبدیــل المپ هــای مهتابــی بــه ال ای 
دی بــا صــرف هزینــه ای اولیــه )کــه در کمتــر از 2 ســال بازمی گــردد( شــروع 
ــتفاده  ــیدی اس ــرژی خورش ــتر از ان ــه بیش ــا ک ــش خوابگاه ه ــم. گرمای کرده ای
می شــود؛ هــم در جهــت مســائل زیســت محیطی اســت و هــم هزینــه ی 
دانشــگاه را کــم می کنــد. ایــن را بایــد توســعه بدهیــم. در کل هزینه هایــی کــه 

ــد. ــت پذیر باش ــه برگش ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــم بای می کنی
البتــه در محیــط دانشــگاهی بایــد توقعــات را معقول تــر بداریــم. بنــده 
خــودم در کانــادا کــه بــودم، دانشــجویان نــه ســلفی داشــتند و نــه خوابگاهــی! 
یعنــی اجــاره ی خوابگاه هایــی کــه در محوطــه دانشــگاه بــود گران تــر از 

آپارتمان هــای مجــاور دانشــگاه بــود. 
ــل  ــد تبدی ــد در 4 ســال درســش را تمــام کن )اینجــا( دانشــجو اگــر می توان
بــه پنــج یــا شــش ســال نشــود. امســال در خوابگاه هایمــان دچــار کمبــود جــا 
شــدیم. یکــی از دالیــل آن ،عــدم اصــرار روی خروجــی دانشــجویان بود. یعنی 
تبعــات بعضــی کارهــا را بایــد بدهیــم. در مســئله ی ســنوات بــه نظــر می رســد 
کــه دانشــگاه ســختگیری می کنــد ولــی می بینیــم کــه هــم بــه نفــع دانشــجو و 

هــم بــه نفــع دانشــگاه اســت.
 پروژه ی خوابگاه 5 تا کی به پایان می رسد؟

امیدواریم انشاا... تمام شود.
تا آخر امسال؟

بله. بیشتر انرژی مان را در آنجا گذاشتیم.
مجــددا از شــما تشــکر مــي کنــم کــه بــه وظیفه خــود عمــل کردید. دانشــجو 
بایســتي مطالبــه گــر باشــد و دنبــال شــنیدن پاســخ از مســئولین باشــد. هرچنــد 
در مــواردي کــه ســئوال داشــتید ریاســت محتــرم دانشــگاه اشــراف بیشــتري 
بــه موضوعــات داشــتند، امیــدوارم بــا توجــه بــه اینکــه مــدت زیــادي از شــروع 
مســئولیتم در ایــن جایــگاه نمــي گذرد توانســته باشــم به ســئواالت شــما پاســخ 

دهــم.

مصاحبه
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در گذشــته زنــان بســیار فعــال، پــرکار و پرتــالش بــوده انــد لکن تعریــف کار 
بــا امــروز تفاوت هایــی دارد. امــا آنچــه مهم اســت کار کــردن در بســتر خانواده 
ــه شــرایط  ــا همســر( البت ــادر ی ــر و چــه در نقــش م ــود. )چــه در نقــش دخت ب
ــی  ــواده درمحیط ــتر خان ــارج از بس ــه زن در خ ــش می آمدک ــز پی ــرار نی اضط

متفــاوت بــا آن مشــغول بــه کار باشــد.
زن بــرای خــود مکلفاتــی دارد از جملــه از آن هــا کســب علــم اســت. کــه 
البتــه کســب علــم بــرای هــر مــرد و زن مســلمان واجــب اســت. کســب علــوم 
توحیــدی، حکمــی و فنــون مختلــف از نیازهــای اوســت. البتــه ایــن آمــوزش 
نیــاز اســت در محیطــی مناســب و خــارج از اختــالط جنســیتی برگــزار شــود. 
چــرا کــه اگرغیــر از آن باشــد ، نقــض غــرض مــی کنــد و بهتریــن آن امــوزش 
در محیطــی تفکیــک شــده اســت. تــا در ایــن محیــط ســالم هــم ســلوک در 
اندیشــه و معنویــت و البتــه تربیــت فرزنــد و ســایر فنــون کــه در فعالیــت هــای 
آینــده نیــاز  بــه آن دارد را کســب کنــد. )چــون هــدف آمــوزش ایــن مطالــب 

اســت نــه کاری غیــر آن(
ــه عنــوان یــک  از مکلفــات دیگــر او مــادری اســت. کــه متاســفانه امــروز ب
گزینــه و یــا بــه لفظــی امروزی تــر یــک آپشــن بــرای او محســوب مــی شــود. 
در حالــی کــه چنیــن نیســت. چــرا کــه او در قبــال ادامه نســل بشــر وظیفــه دارد. 
او صاحــب رحــم، ایــن کارخانــه انســان ســاز می باشــد. و حتــی نوعــی نــگاه 
طبیعی گرایانــه نیــز مــا را بــه این نتیجــه می رســاند. هرچنــد بســیاری از کماالت 

نیــز در ایــن مســیر بــر ای او میســر مــی شــود.
در گذشــته زنــان فعالیــت هــای مختلفــی در زمینه های مــادی انجــام می دادند 
)علــت ارجــاع بــه گذشــته نــه نگاهــی ســنتی و تاییــد تمامــی آن نــوع نگــرش 
بلکــه بــه ایــن خاطــر اســت که بســیاری از مســائلی کــه فکر مــی کنیم امــروزی 
و مــدرن اســت در گذشــته مطــرح بــوده و پاســخ هایی بــه آن داده شــده اســت. 
حتــی اگــر موافــق آن هــم نباشــیم از بررســی تاریخــی آن درس هــای فراوانــی 
می شــود گرفــت.( کار در مزرعــه، دامــداری، حســاب و کتــاب برخــی امــور، 
دوخــت و پخــت و البتــه تولیــد بســیاری از مایحتاج بــرای زندگــی از جمله این 
کار هاســت. همــان طــور کــه در ابتــدا نیــز گفتــه شــد تمــام این مــوارد در بســتر 
خانــواده شــکل می گرفــت. یعنــی در محیطــی کــه در مواجه بــا مــردان نامحرم 
و غریبــه بــود فعالیــت انجــام نمــی شــد. ایــن مســئله مهمــی در شــناخت مســئله 
کار زن مــی باشــد. )بحــث آمــوزش نیــز در محیطــی تــک جنســیتی برگــزار 
می شــده کــه از ایــن تمــاس ناصحیــح بــا جنس مخالــف دور بــوده اســت. مگر 

ــرایط خاص( ش
اختــالط زن و مــرد نامحــرم در محیــط کاری روش صحیحــی نبــوده و اثــرات 
مخــرب فراوانــی را بــه دنبــال  دارد. حضــور طوالنــی زن و مــرد نامحــرم )که هر 
یــک بــه احتمــال زیــاد همســر نیــز دارنــد(  ســبب گرایــش آن هــا بــه یکدیگــر 
مــی شــود. ایــن گــزاره نیــز همچــون قانــون جاذبــه امــری غیــر قابــل اجتنــاب 
اســت. بخصــوص در شــرایطی کــه یکــی از طرفیــن از همســر خــود رضایــت 
کافــی نــدارد و یــا در مقایســه بــا ســایر کارمنــدان و همــکاران )یــا همکالســی 

خــود( زن یــا شــوهر خــود را پاییــن تــر مــی دانــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در همیــن دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بیــش از 100 
کارمنــد زن مطلقــه وجــود دارد. علــت آن چیســت؟ )آمار طالق در کشــور نیز 

آمــاری بســیار بــاال نســبت بــه دهــه قبــل دارد(
فــرض کنیــد یــک زن ســی ســاله شــوهردار وجــود دارد. همســر شــغل آزاد 
بــرای مثــال در حــوزه ســاخت و ســاز،  بنــا یــا کارگر اســت. شــرایطی اقتصادی  

امــروز جامعــه نیــز نامناســب اســت. ایــن بــا عــث شــده مــرد عصرکــه  بــه خانــه 
می آیــد بخاطــر شــرایط کاری کمــی بــی حوصلــه و نامرتــب باشــد. از طرفــی 
زن نیــز تــازه ســاعت 16:30 از شــغل آزاد مــی شــود. )طبــق یــک تحقیقــات 
دانشــجویی 90 درصــد کارمنــدان زن از کاربیــرون از خانــه راضــی نیســتند( بــه 

ســمت خانــه مــی آیــد و حــدود 5 یــا 5 ونیــم بــه خانــه مــی رســد.
ببینیــد چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ شــوهرش را کــه نامرتــب اســت مــی بینــد او 
امــروز کمــی گرفتــه اســت. )البتــه همیشــه هــم اینطــور نیســت( کمــی بــا هــم 
بگــو مگــو دارنــد. خورشــید کــه دوبــاره از ســرناچاری طلــوع مــی کنــد تــازه 
ــه ســمت شــغل  ــن ب ــاده رفت ــرای آن دو اســت. دو طــرف آم آغــاز ســختی ب
ــل توجــه  ــه قاب خــود مــی شــوند. زن منشــی یــک شــرکت اســت. )ایــن نکت
اســت کــه ایــن مثــال را بــه هــر شــرکتی تعمیــم نمــی دهیــم( رئیــس شــرکت با 

کــت و شــلواری اتــو کشــیده در حالــی 
کــه بــوی ادکلــن اش پیــش گام اوســت 
احتــرام   او   بــه  وارد می شــود. همــه 
می گذارنــد واژه رئیــس از زبــان کســی 
نمی افتــد.  بــا ســالم و احــوال پرســی بــا 

منشــی وارد اتاقــش مــی شــود.
خــوب طبیعــی اســت کــه زن بــه 
افــزوده  زندگــی  در  نارضایتــی اش 
می شــود . مــردی خــوش چهــره بــا 
ماشــین آخریــن سیســتم و احترامــی 
ــازه آغــاز ماجــرا  ــن ت ــر. ای ــن فراگی چنی
دچــار  شــخص  آن  اگــر  اســت. 
مشــکالت اخالقــی نیــز باشــد بدبختــی 

تــازه شــروع مــی شــود. 
زن دوبــاره بــه خانــه می آیــد و همســرش کــه بــا موتــور خــاک آلــود از ســر 
ــود  ــوهر خ ــی رود ، زن از ش ــش م ــه پی ــر روز ک ــد. ه ــد را می بین کار می رس
ناراضــی و ناراضــی تــر می شــود )بخشــی از آن بخاطــر مقایســه درون زندگــی 
خــود بــا زندگــی بیرونــی ســایر همــکاران نیــز هســت، کــه امــری طبیعــی برای 
انســان اســت کــه خــود را ناخــودآگاه مقایســه می کنــد.(و  بــا اولیــن مشــکل 
ــد اســت. و  ــه طــالق مــی کشــد. و  طــالق تلــخ تریــن حــالل خداون کار را ب
ایــن شــرایط برخــی از زنــان شــاغل امــروز جامعــه ماســت. اگــر هــم کــه در 
محیــط کاری کمــی بی حیایــی حاکــم باشــد کــه فاجعــه عظیــم تــر رخ مــی 
ــر خــود دارد. غیــر از ایــن  دهــد. حتــی در محیطــی کــه اســم علمــی بــودن ب
اســت کــه این چنیــن موانســت بــا جنــس مخالــف نتیجــه ای جــز ایــن نــدارد. 
)چنــد ســال پیــش مســتندی دربــاره تجــاوز در دانشــگاه هــا مشــهور آمریکایی 
از جملــه هــاروارد توســط CNN تولیــد شــد کــه نشــان مــی دهــد ایــن راهی که 

بــا الگوگیــری از غربــی هــا داریــم بــه کــدام منجــالب می ریــزد.(
 تجربیــات شــخصی بنــده و بســیاری از دوســتان مــن در کارگاه های مختلف 
صنعتــی نتایجــی بــس اســف بارتــر را گــزارش می کنــد. منشــی هایــی کــه در 
محیــط کارگاهــی بــا آرایــش هــای بســیار تحریــک کننده ظاهــر می شــوند نه 
تنهــا شــرایط یــک کارگاه بلکــه کارگاه هــای اطــراف را نیــز نغییر مــی دهد. با 
ایــن حضــور ، خــود در محیــط نــا مناســب کاری هم امنیــت اجتماعــی و روانی 

خــود و هــم دیگــران را بــه مخاطــره می انــدازد.

همان طورکه در ابتدا نیز 
گفته شد 
تمام این موارد )مشاغل( 
در بستر خانواده
 .شکل می گرفته است 
یعنی در محیطی که در مواجه
 با مردان نامحرم و غریبه 
 .بوده فعالیت انجام نمی شده است
این مسئله مهمی در شناخت مسئله
کار زن می باشد .

 یادداشتی از یک صدای غایب
کرسی آزاد اندیشی شغل زنان

زمان مطالعه مقاله: 6 دقیقهیادداشت  مهمان/ مسئولیت این مقاله با نشریه صبح نیست

فرهنگی
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کافــی اســت چرخــی کوتــاه در تاریــخ دو قــرن اخیــر این کشــور زده باشــی؛ 
یــک نــام آن قــدر در فضــای فکری و سیاســت های حاکمــان و دولت مــردان به 
چشــمت می خــورد کــه نمی توانــی بی تفــاوت از کنــارش بگــذری و تأثیــرات 
بی شــماِر ایــن جماعــت را )کــه خواندنــش حیرت انگیــز و البتــه عبرت آمــوز 

اســت(، نادیــده انــگاری؛ جماعتــی کــه آن هــا را بانام روشــنفکر می شناســیم.
ــم اجتماعــی، آســان  ــد دیگــر مفاهی تعریــف اصطالحــی روشــنفکری مانن
نیســت. ســاده ترین آن هــا ایــن اســت کــه بگوییــم روشــنفکر کســی اســت کــه 
در امــور ، بــا نظــر بــاز و متجددانــه نگریســته و اعتقــاد بــه رواج آییــن و افــکار 
نــو و منســوخ شــدن آییــن کهنــه دارد و روشــنفکری، عمــل و حالــِت چنیــن 

شــخصی اســت.
روشــنفکری بــه غیــر از معنــای اصطالحی، یــک تعریــف و معنای تخصصی 
نیــز دارد کــه معمــوالً هــم آن معنــا در کاوش های فلســفی، تئوریــک، تاریخی، 
ــوع  فرهنگــی و سیاســی مدنظــر قــرار می گیــرد؛ روشــنفکری بیانگــر یــک ن
جهان بینی و اندیشــه خاص اســت که تبلور روح اومانیســتی و سکوالریســمی 
مدرنیتــه اســت. ایــن نــوع جهــان بینــی و هم چنیــن اندیشــه های روشــنفکران 
در زمینه هــای گوناگــون را در ایــن شــماره و شــماره های بعــدی، بیشــتر زیــر 

ذره بیــن شــناخت و تیــغ نقــد قــرار خواهیــم داد.
ــان  ــه آغــاز کار ایــن جماعــت و ایــن جری ــاه ب ــم نگاهــی کوت اگــر بخواهی
داشــته باشــیم، بایــد بــه اواخــر قــرن هفدهم و قــرن هجدهــم میــالدی برگردیم. 
در ایــن دوره، به ویــژه از نیمــه قــرن هجدهــم، در فرانســه عــده ای مقالــه نویــس 
و روزنامه نــگار و صاحب نظــران آرای فلســفی و تربیتــی، جهــت تنظیــم یــک 
ــی عصــر  ــده دانش هــا و جهان بین دائره المعــارف کــه بیانگــر خالصــه و چکی

مــدرن بــرای مــردم و بــه زبانــی ســاده و عامیانــه باشــد، گــرد هــم جمــع شــدند. 
ایــن افــراد را اصحــاب دائره المعــارف یــا روشــنفکران نامیدنــد. اینان خــود را به 
زبــان فرانســوی، انتلکتوئــل خواندنــد؛ یعنــی پیــروان عقــل. انتلکتوئل ها بــا تأثیر 
از اومانیســت )اصالــت انســان(، معتقــد به اصالت عقــل بودند و اینکه بشــر برای 
ســعادت و خوش بختــی، نیــازی بــه وحــی الهی و شــریعت آســمانی نــدارد. این 
جماعــت، هم چنیــن هــر نــوع کانــال معرفتــی دیگــری را مثــل عرفان و شــهود، 
نفــی کردنــد و تمامــی دوران ماقبــل عصــر مــدرن را بــه همیــن دلیــل کــه فقــط 

مبتنــی بــر اصالــت عقــل اومانیســتی نبــوده، عصــر تاریک اندیشــی نامیدند.
ــل از  ــد در دوران قب ــز بای ــی را نی ــنفکران ایران ــت روش ــه کار جماع ــاز ب آغ
مشــروطیت و در زمــان قاجارهــا جســت وجو نمــود؛ هنگامی کــه اولیــن اعــزام 
دانشــجویان ایرانــی بــرای تحصیــل توســط دولــت قاجار به فرانســه و انگلســتان 
انجــام  شــد. ســوغات ایــن دانشــجویان از فرنــگ، همــان تفکــر روشــنفکری و 
انتلکتوئل هاســت؛ یعنــی حســبنا عقلنــا )عقــل مــا بــرای مــا کافــی اســت(. آن ها 
همچنیــن عقیــده داشــتند کــه حقایقــی ماننــد »وجــود خــدا« هــم مســائل قابــل 
طرحــی هســتند کــه اگــر باعقــل پذیرفتیــم کــه خدایــی هســت، او را عبــادت 
می کنیــم و اگــر نــه موضــوع کالً منتفــی خواهــد بــود. گفتنــی اســت کــه بــه 
لحــاظ تاریخــی هــم ایــن جماعــت در ایــران ابتــدا بانــام »منورالعقــول« شــناخته 
و بعدهــا »منورالفکــر« و ســپس »روشــنفکر« نامیــده شــدند. البتــه بهتــر اســت 
نــام ایــن جماعــت در ایــران را بــه دلیــل ماهیــت تقلیــدی کــه داشــته و دارنــد و 
درواقــع صورتــی نــازل و ســطحی و ظاهــری و بی ریشــه از روشــنفکران غربــی 

هســتند، شبه روشــنفکر گذاشــت.
 اینکــه جماعــت شبه روشــنفکر در ایــران، در طــول ایــن دو قــرن چــه 

7

محمدحسن احمدی، عمران 94

جماعتی به نام روشنفکر
زمان مطالعه مقاله: 7 دقیقه
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انديشه

نســخه هایی بــرای مشــکالت ایــران پیچیــده اســت و قضایایــی )مثــل قــرارداد 
رویتــر و پیمــان ترکمانچــای و ... )احتمــاالً آینــدگان از برجــام هم یــاد خواهند 
ــد ،  ــازی کــرده ان کــرد(( کــه ایــن جماعــت در آن هــا نقــش درجــه اول را ب
خــود داســتان مفصــل و جالبــی اســت و بســیار پندآمــوز کــه مــا صرفــاً از آن 
عبــور می کنیــم و ســعی مان ایــن اســت کــه بیشــتر بــا ماهیــت تفکــرات ایــن 
جماعــت، دســت و پنجــه نــرم کنیــم. البتــه ذکــر ایــن نکتــه هم شــاید خالــی از 
لطــف نباشــد کــه تاریــخ مصــرف روشــنفکری در ایــران حتــی بعــد از انقالب 
ــد در  ــه دارد؛ هرچن ــز ادام ــروز نی ــن ام ــا همی اســالمی هــم منقضــی نشــد و ت

ــا شــدت و ضعــف دنبــال شــده اســت. برهه هایــی ب
اگــر کمــی موشــکافانه تر بــه مقولــه انتلکتوئل هــا و علــل شــکل گیری آن هــا 
ــکات  ــم، ن ــه کنی ــوده، مقایس ــران ب ــه در ای ــا آنچ ــل را ب ــن عوام ــم و ای بنگری
جالبــی دســتگیرمان خواهــد شــد و در یــک کالم، خالصــه و مفیــد می توانیــم 
نتیجه گیــری کنیــم کــه روشــنفکری، بــا خصوصیاتــی کــه در عالــم تحقــق و 
واقعیــت دارد )مطابــق تعریــف اصطالحــی( کــه در آن فکــر علمــی و نگاهــی 
هوشــمندانه بــه آینــده نهفتــه اســت، در کشــور مــا تولــدی بیمارگونه و ناســالم 
ــا از قــرون وســطی  ــی را در نظــر بگیریــد کــه فرانســه و اروپ داشــت. آن زمان
خــارج شــده بودنــد؛ مذهب کلیســایِی ســیاهِ خشــِن خرافِی مســیحیت را پشــت 
ســر انداختــه و طــرد کــرده بودنــد؛ مذهبی که دانشــمند را می کشــد، مکتشــف 
و مختــرع را محاکمــه می کنــد و برخــی دیگــر را تبعیــد و کتاب هــای علمی را 
از بیــن می بــرد. ایــن بدیهــی اســت کــه انســان های فرزانــه ای پیــدا شــوند و آن 
مذهبــی بــا چنیــن خصوصیــات و پــر از افــکار خرافــی را پــس زده و کارهــای 
بــزرگ علمــی را شــروع نماینــد. بدیهــی اســت کــه این هــا طبیعــت کارشــان 
پشــت کــردن بــه آن مذهــب بــود. ولــی شــرایط در ایــران بســیار متفــاوت بــود. 
ــد  ــت ض ــن خصوصی ــار، ای ــی در دوره قاج ــد ایران ــنفکر مقل ــت روش جماع
مذهــب بــودن را در خــود در مقابــل اســالم پیاده ســازی نمــود؛ اســالمی کــه 
ــات  ــن اســتدالل ها و شــفاف ترین اخالقی ــن تفکــرات و محکم تری منطقی تری

را داشــت.
جــالل آل احمــد نیــز در کتــاب خود بــه نام »خدمــت و خیانت روشــنفکران« 
بــرای ایــن جماعــت در ایــران ســه مشــخصه قائــل می شــود: اول، مخالفــت بــا 
ــف باشــد. دوم،  ــن مخال ــا دی ــد ب ــاً روشــنفکر بای ــی لزوم ــن یعن مذهــب و دی
عالقه منــدی بــه غــرب و اروپــا رفتــن. ســوم هــم درس خواندگــی. ایــن یعنــی 
اگــر کســی متدیــن شــد، چنانچــه عالمــه دهــر یــا بزرگ تریــن فیلســوف هــم 
باشــد، دیگــر روشــنفکر نیســت. ایــن در حالــی اســت که چنیــن رنــگ و لعابی 
از مفهــوم روشــنفکری در اروپــا، بــه هیــچ وجــه قابــل برداشــت و مــورد اســتناد 
نبــوده اســت؛ یعنــی چــرا بایــد یــک روشــنفکر لزومــاً بــه ســنت های بومــی و 

فرهنگــی و آییــن خــود بی اعتنــا و حتــی مخالــف و دشــمن باشــد؟؟؟
ــاخته و  ــنفکری س ــت روش ــوان گف ــوق، می ت ــراف ف ــه پاراگ ــه ب ــا توج ب
ــا  ــه ب ــی و کاری ک ــی، وضع ــت از آن حرکت ــارت اس ــگ، عب ــه فرن پرداخت
فعالیــت فکــر ســر و کار دارد؛ بنابرایــن روشــنفکری بــه معنــای حقیقــی کلمه، 
نــه ضدیــت بــا مذهــب اســت و نــه ضدیــت بــا تعبــد. پــس بــا چنیــن تعریفــی 
بســیاری از شــخصیت های علمــی و مذهبــی )همچون شــهید مطهری و شــهید 
بهشــتی( نیــز می توانند روشــنفکر محســوب شــوند. لــذا در تقســیم بنــدی انواع 
روشــنفکری، می شــود از روشــنفکری دینــی هــم نــام بــرد. جالــب اینجاســت 
کــه وقتــی قیــد عــدم تعبــد را جزء قیــود حتمــی روشــنفکری بدانیم، نتیجــه این 
می شــود کــه افــرادی همچــون عالمــه طباطبایــی، بزرگ تریــن فیلســوف زمان 
مــا کــه از فرانســه فالســفه و شــخصیت هایی مثــل هانری کربــن بــرای دیــدار و 
اســتفاده از ایشــان بــه اینجــا می آینــد، روشــنفکر نیســت؛ امــا مثالً فالن شــاعری 
کــه بــه مبانــی مذهب و ســنت و ایرانیگــری اعتقادی نــدارد و چنــد صباحی هم 
در اروپــا یــا آمریــکا گذرانــده، روشــنفکر اســت و هرچــه همین کــه صرفــاً در 
اروپــا بیشــتر مانــده باشــد، روشــنفکرتر اســت. بــه همیــن دالیــل بود کــه گفتیم 

روشــنفکری در ایــران بیمــار متولــد شــد.
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وقتي فقط رهبري مسئول است!
اجتماعات را این مردم بوجود مي آورند
راهپیمایي ها را این ها بوجود مي آورند 

بار گراني بر دوش این هاست 
آن کسي که پول دارد و از بیت المال مي گیرد

که گراني را نمي فهمد 
آن وقتي هم که مي گویند مردم کم مصرف

کنید ، تا یک اندازه گراني بشکند باز این ها کم
مصرف مي کنند . آن ها مصرف را روز به روز

زیاد مي کنند .
بیکاري مال این ها 
گراني مال این ها 
سختي مال این ها 

ضرر محاصره اقتصادي مستقیما متوجه توده
مردم 

 آخرش هم هیچ کاره مملکت
 پول شان را 

بدهند به این مسئول و آن مسئول بخورند و به
ریش انقالب و این مردمي که براي انقالب جان

دادند و خون دادند بخندد . 
این قابل تحمل است ؟ 

سخنراني رهبر انقالب  در نماز جمعه
t.me/khamenei_history/730 :)فایل ویدیویي(

چــرا رهبــر انقــالب موضــوع فســادها، معیشــت مــردم ،اختالس هــا و دیگــر 
ــد؟  ــل نمی کن ــور را حل وفص ــکالت کش مش

چــرا اگــر مســئولین مختلف به وظیفــه ی خــود در حل مشــکالت مــردم اقدام 
نمی کننــد، رهبــری آن هــا را عــزل نمی کند؟

ایــن جمــالت و ماننــد آن جمالتــی  اســت کــه ممکــن اســت  ایــن روز هــا در 
گوشــه و کنــار خــود  بشــنویم . ممکــن اســت بــرای برخــی از ایــن ســواالت 

پاســخ قانــع کننــده ای داریــم و برخــی را بــی جــواب مــی دانیــم.
ــداق »ورود« و  ــد مص ــم، بای ــؤاالت  مه ــته از س ــن دس ــخ ای ــن پاس ــرای یافت ب
دخالــت  رهبــری را و به عبارت دیگــر حدومــرز ایــن ورود را مشــخص کنیــم 
و ببینیــم مصداقــی کــه مطــرح می شــود  و یــا بــه  ذهــن خطــور مــی کنــد ، آیا 
ازنظــر عقــل مدیریتــی قابلیــت اجــرا دارنــد یــا نــه.در ایــن زمینــه 4 فــرض در 

ــه ذهــن می رســد: مرحلــه اول ب
فــرض اول: رهبــری همــه ی مســئولینی کــه بــه وظیفــه ی خــود به طــور کامــل 
و صحیــح عمــل نمی کنند،عــزل نمایــد و خــود شــخصاً بــه اجــرای ایــن امــور 
بپردازند.)یعنــی ایشــان هــم قانــون گــذاری کنــد و هــم قــوه مجریــه باشــد و 
عــالوه بــر ایــن هــا خــودش متهمیــن را دســتگیر کنــد و ســپس محاکمــه و 
محکــوم و مجــازات نمایــد و فرامــوش نشــود کــه بایــد کارگردان و هنرپیشــه 

نیــز بیــاورد و فیلــم و ســریال نیــز بســازد و ... !(
فــرض دوم: رهبــری مســئولین فعلــی   را کــه وظیفه شــان را به درســتی انجــام 

نمی دهنــد عــزل کنــد و افــراد دیگــری را به جــای آن هــا منصــوب نماینــد.
ــه مســئولین فاســد و  ــد کــه علی ــان ده ــردم فرم ــه م ــری ب ــرض ســوم: رهب ف
ــد. ــم کن ــام ک ــر نظ ــا را از س ــر آن  ه ــه و ش ــا ریخت ــه خیابان ه ــت، ب بی کفای
ــی و  ــای عموم ــت ه ــخنرانی و نشس ــق س ــری از طری ــارم: رهب ــرض چه ف
خصوصــی مختلــف بــه تبییــن مســیر پیــش روی انقــالب و جهت دهــی الزم  
پرداختــه و مســئولین مربوطــه موظــف باشــد اوامــر ایشــان را پیگیــری و بــه آن 

جامــه ی عمــل بپوشــانند.
حــال بــه بررســی فرض هــای بــاال می پردازیــم تــا ببینیــم ایــن پیشــنهادات تــا 

چــه حــد قابلیــت اجــرا دارنــد:  )ادامــه در صفحــه 8(

زمان مطالعه مقاله: 7 دقیقهامیرحسین حاجیان، مکانیک 93
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سیاسی

زمان مطالعه مقاله: 4 دقیقهمحمدامین برهانی، مکانیک 93
گفــت و گــوی جمعــه 13 بهمــن در شــبکه افــق را مــی شــود اولیــن برنامــه 
چالشــی در حضــور یــک عضــو ارشــد مذاکــره کننــده دانســت. هرچنــد کــه 
ــل نوعــی  ــود )بدلی ــی ب ــه خال ــه برجــام در برنام ــد مســلط ب ــک منتق جــای ی
مصونیــت انتقــادی غیــر صحیــح قائــل شــدن بــرای کســانی در ســطح یــک 
مذاکــره کننــده ارشــد( خالــی بــود الکــن مطالــب مهمــی مطــرح شــد کــه در 

ــم. ــورد آن می پردازی ــه ســه م ــه ب ــن مقال ای
چاله که مردم در آن افتادند  .1

ــا برداشــت  از ویژگــی دیپلمــات هــا در سراســر جهــان اســتفاده از الفــاظ ب
متفــاوت بــا یــک معنــای عرفــی اســت. بگونــه ای کــه افــکار عمومــی دچــار 
خطــا محاســباتی شــوند. یکــی از ایــن کلمــات برداشــتن تحریــم هاســت. در 
ــا نفتمــان را کــه مــی فروشــیم پولــش را  ــد: ))م ــر عراقچــی گفتن جایــی دکت
دریافــت مــی کنیــم اینکــه بــا پولــش کاال مــی خریــم طبیعــی اســت(( کــه البته 
بــا شــعارهایی کــه از قبــل رســانه هــای وابســته دولــت و حتــی شــخص رئیــس 
جمهــور طبیعــی اســت کــه همیــن انتظــار را داشــته باشــی ولــی هنگامــی کــه 
مجــری نقــل قولــی از وزیــر نفــت مــی آورد کــه مــا در دریافــت پــول نفــت 
مشــکل داریــم ایشــان گفتنــد:  ))مــا در حــوزه مالــی و بانکــی هنوز بــه وضعیت 
ــه  ــت ک ــکا اس ــه آمری ــای اولی ــت آن تحریم ه ــک عل ــتیم ... ی ــادی برنگش ع

اجــازه اســتفاده دالر را بــه مــا نمــی دهــد((
ایــن همــان چیــزی اســت کــه از ابتــدا تذکــر داده مــی شــد کــه موانــع تحریم 
بصــورت ســری چیــده شــده انــد و تــا اخریــن تحریــم هــا کــه شــامل تــوان 
موشــکی، حضــور منطقــه و حقــوق بشــر اســت مســیر مبــادالت بــی مشــکل 

حــل نخواهــد شــد. 
چماق ترامپ بر سر برجام  .2

در بیــن تجــار معقــول اســت، تا از ســود تجــارت خود اطمینان نداشــته باشــی 
و چیــزی آن قــرارداد  را تهدیــد مــی کنــد دســت بــه آن کار نمــی زننــد. یکــی 
از داللیــل روانــی کــه مانــع ســرمایه گــذاری خارجــی هــا در ایــران شــده اســت 
ــم هــای کنگــره  ــرای تحری طــرح تعلیــق 120 روزه ترامــپ مــی باشــد کــه ب
اســتفاده مــی شــود. تنهــا اســتنادی کــه ما بــرای ایــن کار داشــتیم تعهد شــخص 
رئیــس جمهــور امریــکا بــرای تعلیــق ایــن تحریــم هاســت. تنهــا اشــکالی که بر 
ترامــپ وارد اســت طبــق گفته دکتــر عراقچــی : ))کاری که ترامپ انجــام داده 
از بیــن بــردن فضــای ســازنده اســت.(( حتــی قانونــی ویــزا از نظــر ایشــان نقــض 

برجــام نیســت فقــط مســئله حســن نیــت را از بیــن برده اســت.
چاله ای برای نظارت و خروج آمریکا از برجام  .3

بــرای محکــم شــدن کــه عهــد یــا قــرارداد چیــزی مرســوم اســت در فضــای 
بیــن المللــی داشــتن هزینه داشــتن آن کار اســت. در پاســخ به ســماجت مجری 
ــه هاســت.  ــودن هزین ــد روشــن ب ــاره تنهــا پاســخی کــه ایشــان دادن ــن ب در ای

امنیــت منطقــه عاملــی اســت کــه مانــع خــروج طرفیــن از آن شــده اســت.
امــا واقعیــت چیســت؟ ایــن نــوع بیــان مــا را کمــی بــه فکــر مــی بــرد ایــا چیــز 
دیگــری پشــت برجــام وجــود دارد کــه مــا از آن بــی خبریــم؟ یعنــی در ان اثنــا 
مذاکراتــی راجــع بــه منطقــه هــم اتفــاق اســت؟ صحبــت هــای ایشــان راجــع 
بــه ایــن مســئله فقــط باعــث ایجــاد شــک بیشــتر مــا دربــاره علــت واقعــی عــدم 

خــروج امریــکا از برجــام شــده اســت.
البتــه ایــن صحبــت بــا جلســه اي کــه ایشــان در 20 بهمــن 96 در نشســت مالي 
اروپــا کامــل شــد زمانــي  کــه بــه گفتنــد: )از ایــران مــي خواهنــد کــه دربــاره 
ســایر موضوعــات نیــز مذاکــره کنیــم پاســخ مــا روشــن اســت (برجــام( را بــه 
یــک تجربــه موفــق تبدیــل کنیــد تــا دربــاره ســایر موضوعــات نیــز مذاکــره 

. کنیم

بررسی صحبت های دکتر عراقچی 
در برنامه جهان آرا

فرض اول را شوخی کردیم ، خودمان می دانستیم که نمی شود . 
ــا  ــری از آن ه ــه رهب ــد ک ــری بودن ــراد بهت ــا اف ــد آی ــد دی ــرض دوم بای در ف
اســتفاده نکــرده اســت یــا آن هــا را بــه خدمــت نگرفتــه اســت ؟ آیا نهــاد های 
نیروســازی مثــل حــوزه و دانشــگاه در تربیت نیروی متعهد و متخصــص الزم 
بــرای مســئولیت هــا کوتاهــی نکــرده انــد ؟  و در قســمت هایی مثــل دولت و 
مجلــس کــه مــردم خــود منتخبیــن را انتخــاب نمــوده انــد ، آیــا رهبــری بدون 
دلیــل و خــارج از چهارچــوب هــای قانونــی و شــرعی مــی توانــد بــر اثــر هــر 
اشــتباهی روز بــه روز مســئولین را عــزل و نصــب نمایــد؟ همچنیــن بــه لحــاظ 
عقلــی بایــد بــه یــک مســئول فرصت کافــی بــرای اجــرای ایــده هــا و فعالیت 
هــای خــود را داد . آیــا در چنیــن حالتــی جامعــه دچــار تشــویش نخواهد شــد 

و یــک حکومــت دیکتاتــوری شــکل نخواهــد گرفت ؟
ــاس  ــر اس ــاب می کند،ب ــود انتخ ــه خ ــئولینی را ک ــته از مس ــری آن دس  رهب
قاعــده ای تحــت عنوان،»انتخــاب بهتریــن موجــود بــرای تصــدی مناصــب« 
ــا را  ــون آن ه ــق قان ــود طب ــه خ ــئولینی را ک ــته از مس ــد و آن دس برمی گزینن
انتخــاب نمی کننــد و مســتقیماً مــردم آن هــا را انتخــاب می کنند،ویژگی هــای 
بهتریــن موجــود را بــه مــردم می گوینــد تــا مــردم بــر اســاس آن تشــخیص 
دهنــد و انتخــاب کننــد؛ بنابرایــن  رهبــری طبق ایــن قاعده ی عقلــی و مدیرتی  
بهتریــن فــرد موجــود را انتخــاب می کند؛اگــر ایــن بهتریــن موجــود کــم کار 

اســت،رهبری مقصــر نیســت!
فــرض ســوم هــم مثــل فــرض اول شــوخی بــود . رهبــری بــا کمــک مــردم 

کشــور را نــا امــن کــرده و خــود راه نفــوذ بیگانــگان را بــاز نمایــد.  
امــا فــرض چهــارم کــه اصلی تریــن وظیفــه ی رهبــری یعنــی مشــخص کردن 
راه از بیراهــه و هدایــت جامعــه را متذکــر می شــود،به نظــر معقــول و شــدنی 
اســت . مــی دانیــم کــه طبق برخــی از مباحــث نظری مربــوط به نظام بــر پایه ی 
»والیت فقیه«،ولی فقیه)رهبــر جامعــه( حــق نــدارد به جــای کســی کار کنــد و 
وظیفــه ای را کــه بــر دوش آن هاســت انجــام دهــد زیــرا در اینصــورت مانــع از 
رشــد او شــده و ایــن بــا اصلــی تریــن وظیفــه رهبــر جامعه کــه هدایــت جامعه 
اســت در تناقــض اســت . بــه همیــن دلیــل اســت کــه در انتخابــات گوناگون، 
رهبــری مــردم را  بــه ســمت بهتریــن موجــود راهنمایــی مــی کنــد ولــی بــه 

جــای آن هــا رای نمــی دهــد .   
 امــروز کــه همــه به جــای پاســخگویی یکدیگــر  را متهــم می کننــد راه فــرار 
دیگــری نیــز یافتــه انــد و آن متهــم کــردن رهبر جامعه اســت که ایــن موضوع 

موجب ســلب مســئولیت و عــدم پاســخگویی آنان نخواهد شــد .
 اینکــه رهبــری فرمودنــد به جای پاســخگویی به مــردم در مقام مطالبــه از نظام 
هســتند فقــط مخصــوص بــه چنــد نفــر و چنــد دولت نیســت ، بلکــه هرکس 
 مســئولیت و امکاناتــی داشــته اســت بایــد در برابــر ملت ایران پاســخگو باشــد
؛ دولــت ، نماینــدگان مجلس،قــوه قضاییه،حوزه هــای علمیــه ، ســازمان 
ــگاهی  ــئوالن دانش ــاتید و مس ــه ، اس ــه جمع ــاد ، ،ائم ــات ، وزارت ارش تبلیغ
هــزاران  و  هــا   اســتانداری  و  دولتــی  نهادهــای   ، شــهر  شــوراهای   ،
ــد  ــوده ان ــئولیتی ب ــا مس ــات ی ــر امکان ــه دارای ه ــر ک ــتگاه و ارگان دیگ دس
ــند.  ــخگو باش ــد پاس ــه بای ــتند ک ــام هس ــن نظ ــای ای ــش ه ــی از بخ  برخ
خالــی از لطــف نیســت نگاهــی گــذرا بــه وظایــف رهبــری در قانــون اساســی 
بیندازیــم و عملکــرد ســه دهــه رهبــر انقــالب را رصد دقیق داشــته باشــیم تابه 
ایــن نتیجــه برســیم کــه رهبــری بــه وظایــف خودشــان بــه طــور کامــل عمــل 

ــوده اند. نم
شاید به این نتیجه هم رسیدیم که فقط رهبری مسئول نیست!
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ــن روزهــای مســئولین بررســی الیحــه  ــن دغدغه هــای ای یکــی از بزرگ تری
بودجــه اســت کــه هزینــهٔ زیــای صــرف تهیــه و تدویــن آن در ســازمان برنامــه و 
بودجــه و بررســی و تصویــب آن در گــروه تلفیــق )شــامل کلیــه اعضــای گــروه 
محاســبات و دو نفــر از ســایر گروه هــا( به طــور مســتقیم و گروه هــای اقتصــادی، 
فرهنگــی و...می شــود، امــا همــه ســاله شــاهد نقــاط ضعــف و مشــکالت عدیــده 

در ایــن حــوزه هســتیم.
عــدم اختصــاص بودجــهٔ کافــی به بخش هــای عمرانــی، توزیــع غیرمنطقی بین 
نهادهــای فرهنگــی، عــدم شــفافیت ردیــف بودجــه جــدول 17، اعتبــار فصــل 5 
بودجــه و...همگــی بــه وجــود آمــدن مشــکالت عدیــده ای در تأمیــن منابــع را بــه 
دنبــال دارد کــه نتیجــهٔ آن کســری بودجــه و عــدم تخصیــص بودجــه مصــوب و 
عقــب ماندگــی از افــق چشــم انــداز شــده اســت. در ایــن مقاله ســعی بر آن شــده 

اســت تــا نگاهــی گــذرا بــه نقــاط بحــث برانگیــز الیحــه بودجه ســال 97 شــود.
ــر  ــای دیگ ــه بخش ه ــادی بلک ــای اقتص ــا حوزه ه ــه تنه ــر ن ــال های اخی در س
همچــون نظــام آموزشــی، فرهنگــی و گردشــگری متأثــر از عوامــل مختلــف 
دچــار بحران هــای مالــی و عــدم تأمیــن منابــع مــورد نیــاز شــده اند کــه بخــش 
عمــدهٔ مشــکالت، ناشــی از نــگاه مقطعــی و کوتــاه مــدت، آن هم بــه دلیل نتیجه 
خواهــی مدیــران درزمــان مدیریــت خودشــان اســت. پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی و در پــی دوران جنــگ تحمیلــی بــه دلیل نیاز به نیــروی انســانی در دفاع 
از کشــور، سیاســت افزایــش جمعیــت در دســتور کار قــرار گرفــت. همین عامل 
باعــث بــه وجــود آمــدن شــکم جمعیتــی در آن زمــان شــد و در دهــهٔ شــصت 
کــه ایــن شــکم جمعیــت نیازهایــی همچون شــیر خشــک، پوشــاک و...داشــت 
کشــور بــا مشــکل تأمیــن ایــن نیازهــا مواجــه شــد کــه بــه ســهمیه بنــدی برخــی 
اقــالم انجامیــد. بــا بزرگ تــر شــدن ایــن شــکم جمعیتــی در اواخر دهه شــصت و 
اوایــل دهــه هفتــاد نیــاز بــه آمــوزش تبدیل بــه مهم تریــن دغدغــهٔ جامعــه گردید 
کــه نتیجــهٔ آن دو و یــا حتــی ســه نوبتــی شــدن مــدارس و گســترش دانشــگاه ها 
بــدون توجــه بــه گــذرا بــودن ایــن ســیل جمعیتــی و مشــخص ننمــودن کارکــرد 
ایــن دانشــگاه ها در ســال های بعــد بــود کــه عمــالً امــروز بــا تعــداد زیاد دانشــگاه 
ــش از ده  ــد بی ــع درآم ــود منب ــه خ ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــای خال ــا ظرفیت ه ب
درصــد ایرانیــان به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بودنــد. بــا بزرگ تــر شــدن ایــن 
شــکم جمعیتــی تأمیــن مســکن بــه مســئله ای ســترگ تبدیــل شــد. دولت هــا بــا 
طرح هــای گوناگــون ســعی در تأمیــن ایــن نیــاز داشــته اند کــه بــه علــت عــدم 

شــناخت زیرســاخت ها و نکتــهٔ مذکــور اکثــراً بــه نتیجــهٔ مطلــوب دســت نیافته و 
رکــود عمیــق بخــش عمــران )کــه از صنایــع مــادر بــوده و رونــق ایــن بخــش بــه 
رونــق بیــش از بیســت صنعــت وابســته می انجامد( را در پی داشــته اســت. ســؤالی 
کــه به نوعــی بــرای خواننــده فرصــت تلقــی می شــود ایــن اســت کــه بــا توجــه به 
روبــه کهن ســالی رفتــن این شــکم جمعیتــی و نیازهای وســیع این قشــر از مــردم، 

چــه تمهیداتــی بــرای پاســخ بــه دغدغه هــای مــردم صــورت گرفتــه اســت؟
پــس به عنــوان نکتــهٔ اول عــدم توجــه بــه شــکم جمعیتــی در الیحــهٔ بودجــه در 

تمامــی ادوار قابــل مشــاهده اســت!
بودجــه یــک ســند مالــی بخــش عمومــی و دولــت اســت و منابــع عمومــی 
ــع اصلــی تأمین کننــده بودجــه باشــند. طبــق قانــون دولــت حــق دارد  بایــد مناب
بــر نحــوهٔ مصــرف هــر دســتگاهی کــه از منابــع مالــی دولتــی اســتفاده می کنــد، 
نظــارت داشــته باشــد امــا بودجــه همــواره در طــول ایــن چهــار دهــه یکــی از 
ــوص در  ــت و به خص ــوده اس ــی ب ــش عموم ــندهای بخ ــفاف ترین س ــر ش غی
دولت هــای نهــم و دهــم بــر ایــن عــدم شــفافیت افــزوده شــده اســت! از طرفــی 
بــا افزایــش چشــمگیر فــروش نفــت آن هــم باقیمــت بــاالی 100 دالر بــه ازای 
هــر بشــکه در اواســط دهــه هشــتاد و نیــز بــه دســت آوردن امــوال بلوکه شــده در 
ســال های 94 تــا 96، دولت هــا بــا گســیل شــدن منابــع روبــرو شــدند و انتظــار را 
در ســطح جامعــه خصوصــاً در بیــن اهالــی مطبوعــات و سیاســیون بــاال بــرد که با 
تعطیلــی تعــدادی از رســانه ها و بــا بــه وجــود آمــدن فضــای یکدســت، فرصــت 
نقــد گرفتــه شــد و بــر غیر شــفاف تر شــدن فضــا افــزود. این عــدم شــفافیت زمینهٔ 

مناســبی بــرای ایجــاد فســاد در الیه هــای مختلــف را فراهــم آورد!
مســلماً محرمانــه نبــودن الیحــه بودجــه قبــل از تقدیــم بــه مجلــس و در اختیــار 
عمــوم قــرار دادن آن یکــی از مؤثرتریــن راه هــای شــفاف ســازی بوده و مشــاهده 
می شــود کــه در ســطح جامعــه بــه یــک خواســت عمومــی تبدیــل شــده اســت.

از دیگــر نقــاط قابــل تأمــل، جــدول هفــده الیحــه اســت کــه ایــن روزهــا ســرو 
صــدای زیــادی بــه پــا کــرده اســت. اصــوالً هــر ردیــف بودجــه ای کــه تحــت 
ــت  ــرد، قابلی ــق می گی ــف تعل ــای مختل ــه مؤسســات و نهاده ــوان کمــک ب عن
نظــارت و رصــد کــردن را نــدارد و همیــن موضــوع باعــث شــده که اکثــر قریب 
به اتفــاق نماینــدگان و هیئــت دولــت بــه ســاماندهی این گونــه تخصیص هــا )نــه 
حــذف ردیــف بودجــهٔ آن هــا( در قالبی همچون جــدول هفت )خالصــه بودجه 
ــات  ــت مؤسس ــلم اس ــه مس ــه ک ــند. آن چ ــم باش ــی( مصم ــتگاه های اجرای دس

الیحه بی رایحه بودجه!!!
زمان مطالعه مقاله: 8 دقیقه
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۱۸

اقتصاد

عدم اختصاص 
بودجه ی کافی به بخشهای
عمرانی،توزیع غیر منطقی
 بین نهادهای فرهنگی،
عدم شفافیت ردیف بودجه
جدول17، اعتبارفصل پنج بودجه
و...
همگی به وجود آمدن مشکالت
عدیده ای در تامین منابع را
 به دنبال دارد که نتیجه ی آن
کسری بودجه و عدم تخصیص
بودجه مصوب و عقب ماندگی از
افق چشم انداز
 شده است

مختلــف چــه در حــوزهٔ دینــی و ســینما چــه در حــوزهٔ نشــر، نیــاز بــه حمایــت 
دارنــد و کســی هــم منکــر ایــن قضیــه نیســت، امــا حمایــت از نــوِع تخصیــص 
ردیــف بودجــهٔ مســتقل، آن هــم بــدون کنتــرل ســازمان های نظارتــی همچــون 
ســازمان بازرســی تحــت عنــوان »کمــک«، فــی نفســه زمینــه فســاد را به صــورت 

سیســتماتیک فراهــم می کنــد.
جدولــی کــه چندیــن ســال مــورد نقــد کارشناســان قــرار داشــت و علــی رغــم 
قبــول نامناســب بــودن شــیوه توزیــع بودجــه از طــرف دولت، شــاهد افزایــش آن 
در ســال 95 بوده ایــم به گونــه ای کــه مؤسســات مذکــور در ایــن جــدول بانفــوذ 
بیشــتر در ســازمان برنامــه و بودجه و اســتفاده از اهرم های فشــاری خود بــر دولت، 
طالــب بودجــه ای بیشــتر بودنــد. از طــرف دیگــر حــذف این جــدول و قــرار دادن 
ــد دســتاویز بازی هــای  ــی دیگــر نبای ردیــف بودجــهٔ نهادهــای مذکــور در قالب
سیاســی- جناحــی شــود به طــوری که برخــی نهادهــای حامــی دولت بــا افزایش 
نجومــی بودجــه همــراه شــوند و برخی از مؤسســات به فراموشــی ســپرده شــوند. 
به عنــوان مثــال بنیــاد ســعدی بــا بودجه هفــت میلیــاردی در ســال 95 تحــت قالب 
جــدول هفــده، بــه دریافــت کننــدهٔ بودجــهٔ ده میلیــاردی در ســال 97 تبدیل شــده 
و پنــج میلیــارد اعتبــار تخصیــص داده شــده بــه حمایــت از فیلــم فاخــر حــذف 
گردیــده اســت کــه اهتمــام نماینــدگان مجلــس در گروه هــای فرهنگــی و تلفیق 

را بــرای اصــالح آن طلــب می کنــد.
شــاید در ایــن مــورد نقــش نماینــدگان ملت بیشــتر از دولت احســاس می شــود 
و اظهــار بی اطالعــی برخــی از نماینــدگان و عــدم مطالعــهٔ دقیــق الیحــه ای که در 
صحــن علنــی مجلس بــه رأی گذاشــته می شــود، بــرای عمــوم غیرقابــل پذیرش 

است.
یکــی دیگــر از مــوارد بحــث برانگیــز همــه ســاله در بودجــه کشــور مبحــث 
انــرژی و وابســتگی کشــور بــه منابــع فســیلی بــرای بودجه های جــاری اســت. این 
مــورد از دو جهــت قابــل بررســی اســت؛ اول، ســطح اتــکای بودجــه بــه این منابع 

و دوم، نــوع هزینــه کــردن ایــن منابــع.
ایــن منابــع طبیعــی تنهــا تعلــق بــه زمــان مــا ندارنــد بلکــه نســل های آینــده ایــن 
مــرز و بــوم نیــز در آن ســهیم می باشــند و اســتفاده از آن هــا در راســتای گــذران 
هزینــهٔ جــاری کشــور توجیه پذیر نیســت و اگر قــرار به اســتفاده از آن اســت باید 
در راســتای عمــران کشــور کــه ثمــرهٔ آن را تمامــی نســل های بعــدی نیــز حــس 
کننــد، مصــرف شــود. یکــی از دالیــل بــه وجــود آمــدن صنــدوق ذخیــرهٔ ملــی 
نیــز همیــن موضــوع اســت؛ صندوقــی کــه باهــدف تولیــد ثروت هــای مانــدگار، 
مولــد و ســرمایه های زاینــدهٔ اقتصادی و کاهش نوســانات ارزی و نیز حفظ ســهم 
نســل های آینــده از منابــع نفــت و گاز و فراورده هــای نفتی تأســیس گردیــد و در 
چنــد ســال اخیــر شــاهد مصــرف بــدون حــد و مــرز ایــن منابــع بوده ایــم به طوری 
کــه طبــق گفتــهٔ احمــد توکلــی دارایــی صنــدوق ذخیــرهٔ ملــی 176 میلیــارد دالر 
بــوده اســت و در ســال 90 رئیــس هیئــت دولــت از خالــی بــودن ایــن صنــدوق 

پــرده برداشــت کــه عــالوه بــر مشــکالت مذکــور به ســبب ســرازیر شــدن حجم 
بــاالی نقدینگــی تــورم شــدید را در پــی داشــته اســت!

دولت هــا در تمامــی ادوار ســعی در کمرنــگ نشــان دادن وابســتگی کشــور بــه 
منابــع فســیلی داشــته اند و همــواره در ایــن راســتا نیــز اقداماتــی صــورت داده انــد 
ــی کشــور از  ــاز مال ــی یــک ســوم نی ــا می شــود در ســال آت به طــوری کــه ادع
طریــق منابــع حاصــل از فــروش نفــت و گاز و صنایــع وابســته تأمیــن می گــردد 
کــه عمــالً مســتلزم تأمیــن دو ســوم باقــی مانــده از منابــع مالیاتی اســت و بــا توجه 

بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم پذیــرش ایــن ادعــا دشــوار اســت.
جنبــه دوم نــوع هزینــه ایــن منابــع اســت به طــوری کــه 14. 5 درصــد درآمــد 
نفتــی بــرای اکتشــاف بــه وزارت نفــت داده می شــود. ایــن بودجــه حــدود هفــت 
میلیــارد دالر اســت امــا ایــن وزارتخانــه بــرای چنین اعتبــاری به هیچ کس پاســخ 

نمی دهــد و مصــرف آن جــزو اختیــارات وزیــر اســت.
از طــرف دیگــر در الیحــهٔ بودجــهٔ 97 نــرخ تخمیــن دالر 3750 تومــان اســت 
کــه عمــالً تخمینــی دور از واقعیــت بــوده و در کنار مشــخص نبودن میــزان دقیق 

ــکهٔ  ــر بش ــه ه ــت پای ــادرات و قیم نفــت یــک آشــفتگی تمــام ص
عیــار درســت کــرده اســت، خصوصاً 
افزایــش  شــاهد  کــه  هنگامــی 
ــدن  ــرخ دالر و وارد ش ــی ن غیرمنطق
آن بــه کانــال 4800 تومــان در فاصلــهٔ 
دو مــاه مانــده بــه پایــان ســال هســتیم 
و گمانــه زنــی تــک نرخــی شــدن آن 
نیــز بــه ایــن التهــاب دامــن می زنــد و 
انســان را نســبت بــه ایجــاد یــک منبــع 
مالــی هنگفــت توســط دولــت مــردد 

می ســازد!
ــم  ــر کن ــه را ذک ــن نکت ــان ای در پای
کــه در ســال های اخیــر و بــا رقابتی تــر 
شــدن اقتصادهــای مختلــف، احتماالً 
ســود ناشــی از کســب و کار در ســال 
ــه  ــده 20 درصــد دیگــر نســبت ب آین
نقطــهٔ موجــود کاهــش می یابــد. ایــن 
رونــد بــه ســبب تشــدید رونــد رقابت 

در اقتصــاد اســت. اقتصــاد ایــران بــه ســبب کاهــش قیمــت نفــت، به ســرعت در 
حــال رقابتــی شــدن بیشــتر اســت و به تبــع آن در هــر بخــش، غیــر حرفه ای هــا 
مجبــور بــه تــرک عرصــه رقابــت هســتند و سیاســت های اقتصــادی دولــت بیش 

از هــر زمــان دیگــر می توانــد در زندگــی مــردم اثرگــذار باشــد.

نقد سیطره بی تفاوتی در دانشگاه
بنــده طرفــدار دانشــگاهی هســتم کــه اصولــی، اعتالطلــب، فعــال و از لحاظ علمی و فکری پرنشــاط باشــد.هرگز من دانشــگاه ودانشــگاهی را به محافظــه کاری و 
اکتفــا بــه آنچــه کــه امــروز از فکــر و فرهنــگ و معرفــت در دســت دارند،توصیــه نمیکنم؛نه،دانشــگاه باید دایــم نردبان تعالــی را طی کنــد و پیــش برود.من معتقدم 
محافظــه کاری و اکتفــای بــه آنچــه کــه داریــم و نداشــتن همــت و بلندپــروازی در همــۀ زمینه های فکــر و فرهنگ ، قتلــگاه انقالب اســت.انقالب اساســا یعنی گام 
بلنــد ، کــه پشــت ســرش بایــد گام هــای بلنــد دیگــری برداشــته شــود.باید مفاهیــم را درســت فهمید و دانســت و بــا حیطه بندی درســت مفاهیــم باید حرکــت کرد. 
اگــر هــدف دانشــجو ایــن باشــد کــه درس بخوانــم ، یــراس اینکــه زندگــی شــخصی خــودم را مثــال آبــاد کنــم ، بقیــه هــر چــه شــد ، بشــود؛خطر خیلــی بزرگــی 
اســت.اگر جهــت زندگــی دانشــجو ایــن باشــد کــه مســایل جامعــه و آنچــه کــه مــی گــذرد ، بــی اهمیــت ، بــی اهتمــام ، بــی عالقــه و بــی مبــاالت باشــد ، مصیبــت 
خیلــی بزرگــی اســت.فرض بفرماییــد بــه دانشــجو گفتــه شــود کــه بخشــی از نیــرو های کشــور دچــار آفــات عقیدتــی و فکری انــد ، شــانه بــاال بینــدازد و بگوید به 
مــن چــه !! همچنــان کــه اگــر بگوینــد بخشــی از مــردم فــالن جــا دچــار زلزلــه شــدند و از بیــن رفتنــد ، شــانه بــاال بینــدازد و بگویــد بــه من چــه !! بخشــی از مــردم از 

لحــاظ وضــع معیشــتی دچــار دشــواری و مشــکل اند.شــانه بــاال بینــدازد و بگویــد بــه منــئ چــه !! ایــن حالــت بــی تفاوتــی مصیبت خیلــی بزرگی اســت. 
گفتمــان عدالــت یــک گفتمــان اساســی اســت و همــه چیــز ماســت. بــدون آن ، جمهــوری اســالمی هیــچ حرفــی بــرای گفتــن نخواهد داشــت ؛ بایــد آنرا داشــته 
باشــیم.این گفتمــان را بایــد همــه گیــر کنیــد بــه گونــه ای کــه هــر جریانــی ، هــر شــخصی ، هــر حزبــی ، هــر جناحــی ســر کار بیایــد ، خــودش را ناگزیــر ببینــد که 
تســلیم ایــن گفتمــان شــود ؛ یعنــی بــرای عدالــت تــالش کنــد و مجبــور شــود پرچــم عدالــت را بــر دســت بگیــرد ؛ ایــن را شــما]ی دانشــجو[ بایــد نگــه داریــد و 

حفــظ کنیــد ؛ ایــن مهــم اســت. 
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جناب حجت االسالم آقای محتشمی وزیر محترم کشور ایده ا... تعالی
در موضــوع نهضــت بــه اصطــالح آزادی، مســایل فراوانــی اســت کــه بررســی 
ــد اجمــاالً گفــت آن اســت کــه  ــاد اســت. آنچــه بای ــت زی ــه وق ــاج ب آن محت
پرونــده ایــن نهضــت و همین طــور عملکــرد آن در دولــت موقــت اول انقــالب 
شــهادت می دهــد کــه نهضــت بــه اصطــالح آزادی طرفــدار جــّدی وابســتگی 
کشــور ایــران بــه آمریــکا اســت و در این بــاره از هیــچ کوششــی فروگــذار نکرده 
اســت و حمــل بــه صحــت اگــر داشــته باشــد، آن اســت کــه شــاید آمریــکای 
جهانخــوار را -کــه هرچــه بدبختــی ملــت مظلــوم ایران و ســایر ملت هــای تحت 
ســلطه ی او دارنــد از ســتمکاری اوســت- بهتــر از شــوروی ملحد می داننــد و این 

از اشــتباهات آن هــا اســت.
در هــر صــورت بــه حســب ایــن پرونده هــای قطــور و نیــز مالقات هــای مکــرر 
اعضــای نهضــت چــه در منــازل خودشــان و چه در ســفارت آمریکا و به حســب 
آنچــه مــن مشــاهده کــردم از انحرافــات آن هــا کــه اگــر خــدای متعــال عنایــت 
نفرمــوده بــود و مدتــی در حکومــت موقــت باقی مانــده بودند، ملت هــای مظلوم 
بــه ویــژه ملــت عزیــز مــا اکنــون در زیــر چنــگال آمریــکا و مستشــاران او دســت 
ــان ســیلی از ایــن ســتمکاران می خــورد کــه  ــز چن ــد و اســالم عزی ــا می زدن و پ
قرن  هــا ســربلند نمی کــردو بــه حســب امــور بســیار دیگــر، نهضــت بــه اصطــالح 
آزادی صالحیــت بــرای هیــچ امــری از امــور دولتــی یــا قانون گــذاری یــا قضایی 
را ندارنــد و ضــرر آن هــا بــه اعتبــار آن کــه متظاهــر بــه اســالم هســتند و بــا ایــن 
حربــه جوانــان عزیــز مــا را منحــرف خواهنــد کــرد و نیــز بــا دخالــت بی مــورد 
در تفســیر قــرآن کریــم و احادیــث شــریفه و تأویل هــای جاهالنــه موجب فســاد 

ـ این  عظیــم ممکــن اســت بشــوند، از ضــرر گروهک هــای دیگر حتــی منافقیــن 
ـ بیشــتر و باالتر اســت. فرزنــدان عزیــز مهنــدس بــازرگان 

نهضــت آزادی و افــراد آن از اســالم اطالعــی ندارنــد و بــا فقــه اســالمی آشــنا 
نیســتند، از ایــن جهــت گفتار هــا و نوشــتارهای آن ها که منتشــر کرده اند مســتلزم 
آن اســت که دســتورات حضــرت مولی الموالی امیرالمؤمنیــن را در نصب والت 
و اجــرای تعزیــرات حکومتــی کــه گاهی برخــالف احکام اولیــه و ثانویه اســالم 
اســت، برخــالف اســالم دانســته و آن بزرگــوار را  نعوذبــا...- تخطئــه بلکــه مرتــد 
بداننــد و یــا آنکــه همــه ایــن امــور را از وحــی الهــی بداننــد کــه آن هــم برخالف 
ضــرورت اســالم اســت. نتیجــه آن کــه نهضــت بــه اصطــالح آزادی و افــراد آن 
چــون موجــب گمراهــی بســیاری از کســانی کــه بی اطــالع از مقاصــد شــوم 
آنــان هســتند می  گردنــد، بایــد بــا آن هــا برخــورد قاطعانــه شــود و نباید رســمیت 

داشته باشــند.

نامه امام پیرامون نهضت آزادی

مســلما اگــر نیوتــون بــه افتــادن ســیب از درخــت، بــدون فکر و ســوال نــگاه می 
کــرد، نمی توانســت چنیــن تحولــی در علــم زمــان خــود ایجــاد کنــد. دنیــای 
متمــدن امــروز، مــا را بــا پاســخ هــای زیــادی مواجــه کــرده اســت کــه هیــچ 
گاه فرصــت اندیشــه و ایجــاد ســوال دربــاره ی آنهــا را نداشــته ایــم! ایــن مســئله 
هــم در دروس دبیرســتان و دانشــگاه و هــم در اطالعــات دیگــری کــه ازطــرق 
مختلــف بــه ذهــن مــا وارد مــی شــود، وجــود دارد و موجب پایین آمدن ســطح 
تفکــردرکل جامعــه شــده اســت. طبیعتــا کاهش ســطح و حتــی توان تفکــر در 
بدنــه دانشــجویی جامعــه کــه مســئولیت پیشــرفت و رشــد کشــور را برعهــده 
دارنــد، پیامدهــای بزرگتــری خواهــد داشــت. لــذا نظــام آموزشــی بایســتی بــه 
گونــه ای چیــده شــود کــه پیــش از ارائــه ی داده هــای فــراوان بــه دانشــجویان، 
قــدرت تفکــر را در آنــان پــرورش دهــد. آمــوزش بســیاری از دروس می تواند 
پــس از ایجــاد ســوال بــا چنــد آزمایــش صــورت گیرد)چنانچــه در بســیاری 
کشــورهای پیشــرفته ایــن اتفــاق مــی افتــد.(؛ هم چنیــن می تــوان بــا اختصاص 
زمــان بیشــتری برای بیــان چرایی اهمیــت موضوعات درســی برای دانشــمندان، 
ســواالت ایجــاد شــده بــرای آنها و تاریخچــه ی اکتشــافات و ابداعــات، و حتی 
بــه اشــتراک گذاشــتن برخی ســواالت بــا دانشــجویان و فراهــم آوردن محیطی 
بــرای بحــث و گفتگــو، زمینــه تقویــت تفکــررا در آنــان بــه وجــود آورده و بــه 
ایجــاد دیــد مرتبــه دوم بــه علــم در دانشــجویان کمک نمــود. البته واضح اســت 
کــه خــود دانشــجویان نیــز در این زمینه مســئولند و می توانند با بررســی ســبک 
زندگــی و توجــه ویژه تــر بــه رفتارهایــی همچــون مطالعــه مســتمروبا برنامــه، 
تقویــت روحیــه پرسشــگری و خســتگی ناپذیــری و اختصــاص وقت مناســب 
جهــت تفکــر در موضوعــات درســی و غیردرســی، پرهیز از بی تفاوتی نســبت 
بــه مســائل پیرامــون خــود و ســاده نگذشــتن از آنها و مشــورت با کارشناســان با 
تجربــه، راه را بــرای تقویــت قدرت تفکر و در نتیجه شــناخت صحیح از وظیفه 
خــود در قبــال پیشــرفت و شــکوفایی جامعــه همــوار ســازند. چراکــه اهمیــت 
دادن بــه پــرورش فکــرو اندیشــه، نــه تنهــا در حال حاضر بــرای جوانان دانشــجو 
مفیــد اســت، بلکــه در آینــده نیــز در شــکل گیری نســلی متفکر و اندیشــمند و 

رقــم زدن آینــده ای درخشــان بــرای کشــور، بســیار اثــر گذارخواهــد بــود.

انســان برخــالف ســایر موجــودات دارای قــوه تفکرقــوی و پیچیــده اســت و 
می توانــد اطالعــات پیرامــون خــود را بــه خوبــی تجزیه و تحلیــل کرده، براســاس 
آن رفتــار نمایــد. امــا امــروزه بــا پیشــرفت و گســترش تکنولــوژی هــای جدیــد و 
افزایــش حجــم اطالعاتــی که هــر فــرد دریافت مــی کند، ایــن نعمت خــدادادی 
کمرنــگ شــده و بــه حاشــیه رفته اســت. چراکه بــا اذعان بســیاری از کارشناســان 
داخلــی و خارجــی، ایــن حجــم از اطالعــات مدیریــت نشــده و عمدتــا غیرمفید، 
ذهــن انســانها را مشــغول خــود کــرده و ناخــودآگاه قــدرت تفکــر و تحلیــل داده 
را بــرای افــراد جامعــه پاییــن مــی آورد. حــال آنکــه یکــی از ملزومــات پیشــرفت 
جوامــع، تفکــر عمیــق و حرکــت براســاس ایــن نــوع تفکر اســت. چــرا که تفکر 
ســوال بــه همــراه مــی آورد و ســوال موجــب حرکــت بــرای یافتــن پاســخ مــی 
شــود و هرجــا علمــی پدیــد مــی آیــد، قبــل از آن ســوالی ایجــاد شــده اســت. 
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