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مدیرانی كه در سایت 
های هسته ای فعالیت 

می كردند، االن در صنعت 
فاضالب مشغول هستند.
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در پایتخــت ام القــرای جهــان اســام عــده ای کارتــن خــواب بــر 
اثــر ســرما مــی میرنــد، عــده ای بــه گورخوابــی رو مــی آورنــد 
و عــده ای هــم بــرای نداشــتن نــان شــب شرمســار زن و بچــه 

هایشــان هســتند.
ــا بیشــتر مســئوالن جمهــوری  ــر ام ــان آن طــرف ت چنــد خیاب
ــب  ــد. صاح ــکونت دارن ــهر س ــاط ش ــن نق ــامی در بهتری اس
میلیــارد هــا ســرمایه و دارایــی هســتند. تنهــا چهــار وزیــر دولت 
ــال  ــد. ح ــی کن ــاوز م ــارد تج ــزار میلی ــان از ه ــم ثروتش یازده
آنکــه در طــول حــدود چهــل ســالی کــه از انقــاب اســامی می 
گــذرد، جــز منصــب هــای دولتــی، جایــی دیگــر مشــغول نبــوده 

انــد؛ و اگــر نبــود انقــاب پابرهنگان و مســتضغفان، 
چگونــه بــه چنیــن جایگاهــی مــی رســیدند؟

زمانــی کــه رئیــس جمهــور، رئیــس مجلــس، 
شــهردار و بقیــه بــه فکــر میتینــگ هــای انتخاباتــی 
هســتند، چــه کســی خبــر دارد کــه در منطقــه 18 
ــی کــه یــک  ــر اســت؟! زمان و 19 تهــران چــه خب
ــه چــرا  ــن اســت ک ــه اش ای مســئول تمــام دغدغ
فــان کنســرت برگــزار نشــده، چــرا ســخنرانی یک 
نمایــده هــم طیفــش لغــو شــده، چــرا یک مســئول 
دیگــر از وی انتقــاد کــرده و بــرای ایــن موضوعــات 

ــی  ــذارد و ســخنرانی م ــی گ ــا جلســه م حاشــیه ای ســاعت ه
کنــد، و همــه تاشــش دســت و پــا زدن بــرای مانــدن در اریکــه 
قــدرت اســت، چــه کســی از زندگــی و مشــکات مــردم مرکــز 
ــاِن  ــوام و خویش ــه اق ــی ک ــی دارد؟ زمان ــهر آگاه ــوب ش و جن
صاحــب منصبــان، دســتی در فســاد هــای هنگفــت اقتصــادی و 
سیاســی دارنــد، و راســت راســت در جامعــه مــی چرخنــد و قــوه 
ــوان از مجــازات آن هاســت، چــه کســی خبــر  قضائیــه نیــز نات
دارد کــه پــدری بــه خاطــر پانصــد هــزار تومــان در زندان اســت، 

و پســری کــه هــر صبــح انتظــار مــی کشــد ...
ــه  ــک نام ــکن از ی ــق مس ــه ح ــو کمیت ــهبازی عض ــین ش حس

ــد: ــاک میگوی دردن
ــت کــردم کــه در  ــه ای دریاف ــک نام ــده از طــرف خانمــی ی بن
ــیار  ــن آن بس ــری. مت ــت رهب ــه دس ــانم ب ــان برس ــدار هایم دی

ــود: ــاه ب کوت
»بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، حــاج آقــا! ایــن آخریــن تــاش من 

قبــل از تــن فروشــی اســت. والســام علیکم«
ــهردار و  ــس، ش ــدگان مجل ــت نماین ــوه، اکثری ــه ق ــای س روس
اســتاندار تــا بــه حــال چقــدر بــا تــوده مــردم ارتبــاط گرفتــه اند 
ــد؟  کارگــران معــدن طــای  و از مشــکات آن هــا پرســیده ان
آق دره از نــداری جانشــان بــه لــب رســید و دســت بــه اعتــراض 
زدنــد، بــا شــاق پاســخش را دادنــد، و دیگــر هــم کســی ســراغ 
ــئولینی  ــرای مس ــات، ب ــن اتفاق ــرم ای ــت.  ش ــان را نگرف دردش
اســت کــه ولــی نعمتــان انقــاب را بــه فراموشــی ســپرده انــد.

ــت بیــاوری، مــردم یــک لبخنــد نثــارت  امــروز اگــر اســم عدال
ــی  ــری م ــر بنگ ــک اگ ــال کاَرت! و نی ــرو دنب ــه ب ــد ک ــی کنن م

ــر بیــراه هــم نمــی گوینــد. بینــی پ
ــده  ــع در ســی و هشــتمین بهــار انقــاب اســامی، پدی ــه واق ب
اشــرافیت بــای خانمــان ســوزی شــده اســت. خمینــی بــه مــا 
یــاد نــداده بــود کــه محرومــان و مســتضعفان را فرامــوش کنیــم 
و دنبــال مــال انــدوزی و تجمــل گرایــی برویــم. حتــی هشــدار 
ــت و  ــن عدال ــه همی ــاب ب ــات انق ــات و مم ــه حی ــود ک داده ب
رســیدگی بــه مســتضعفان و محرومــان بســته اســت، و اگــر آن 
هــا توســط مســئولین فرامــوش شــوند، انحــراف انقــاب از همان 
نقطــه شــروع مــی شــود. امــا پــس از او طولــی نکشــید کــه عالی 
ــت:  ــه گف ــاز جمع ــون نم ــی کشــور در تریب ــام اجرای ــن مق تری
»اظهــار فقــر و بیچارگــي کافــي اســت. زمــان آن رســیده کــه 

مســئولین مــا بــه »مانــور تجمــل« روي آورنــد«. بعــد از خمینی 
ــت جمهــوری اســامی شــعار توســعه  ــی نکشــید کــه دول طول
اقتصــادی داد و اظهــار داشــت: »اقتصــاد کشــور نیــاز بــه توســعه 
ــر چــرخ هــاي  ــدارد اگــر عــده ای از مــردم زی ــرادي ن دارد و ای

توســعه لـِـه شــوند!«.
ســپس پــای واژه هایــی همچــون مناطــق آزاد تجــاری، توســعه 
اقتصــادی، ســرمایه گــذاری خارجــی، تســهیات بانکــی و ... بــه 
میــان آمــد کــه در طــول ایــن ســال هــا اگــر بــرای مــردم آب 

نداشــت، بــرای بعضــی از مســئولین نــون خوبــی داشــت.
ــوده  ــاهد ب ــخ ش ــول تاری ــد: »در ط ــی گوی ــناس م ــر زرش دکت
ایــم کــه هرجــا نئولیبرالیــزم بــه قــدرت 
رســیده فاصلــه طبقاتــي را چنــد برابــر کــرده؛ 
حقوقهــاي 70،80 میلیونــي مســئولین و ایــن 
ــه از دل  ــرمایه داري ک ــور س ــرافیت نوظه اش
نظــام جمهــوري اســامي در آمــده اســت 
ــي  ــتهاي نئولیبرال ــتقیم سیاس ــول مس محص
اســت کــه از ســال 68 بــه بعــد اجرایــي کــرده 

ــد.« ان
بــه نظــر مــی آیــد دیگــر زمــان آن رســیده که 
مانــور تجمــل گرایــی مســئولین تمــام شــود و 
انقــاب بــه صاحبــان حقیقــی اش بازگــردد؛ همــان مســتضعفان 

و کــوخ نشــینان، یعنــی ولــی نعمتــان انقــاب.
ایــن کاخ هــا بــوي مــرِگ ناتوانــان را مــي دهــد. خمینــي ایــن 
ــه دارد.  ــا فاصل ــنگ ه ــتضعفان فرس ــام روح اهلل مس ــا ام کاخ، ب
کســانی کــه زینــت و اعتبــار انقــاب و امــام روح اهلل را بــه ایــن 
کاخ هــا و ســتون هــای ســر بــه فلــک کشــیده اش مــی بیننــد، 
ــی  ــی م ــردم معرف ــه م ــالی را ب ــی پوش ــاب و خمین ــک انق ی

کننــد.
»خــدا نیــاورد آن روزی را کــه سیاســت ما و سیاســت مســئولین 
کشــور مــا پشــت کــردن بــه دفــاع از محرومیــن و رو آوردن بــه 
حمایــت از ســرمایه دارهــا گــردد و اغنیــا و ثروتمنــدان از اعتبــار 
و عنایــت بیشــتری برخــوردار شــوند.« )صحیفــه امــام، ج 20، ص 
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تیتر های مهم

انقالبیون کاریکاتوری

خوابگاه دانشگاه قم چگونه 
جایی است؟
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شرح خوابگاه های دانشگاه با زبانی طنز
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جیبوتی، آنگوال و میانمار 
باالتر از ایران

رویای پرواز تهران - نیویورک

بــرای دیــدن رشــد اقتصــادی، 
ــروج از  ــان و خ ــتغال جوان اش

ركــود بایــد »عینــک« بزنیــد.

روحانی در جمع خبرنگاران:

تفکیک یا مختلط بودن تاثیری در هزینه ها ندارد
یک بام و دو هوای دولت 

یازدهم در اقتصاد ملی

تبعیض آری،
تفکیک نه!
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ما از سال 92 دیگر در سازمان انرژی اتمی فعالیت نمی کنیم و کل تیمی که همراه با شهید احمدی روشن فعالیت 
می کردند از شهریور ماه همین سال از سازمان کنار گذاشته شدند.

مدیرانی که در سایت های هسته ای فعالیت می کردند، االن در صنعت فاضاب مشغول 
هستند. یکی دیگر از مدیران در یکی از شرکت های کوچک فعایت می کند. بنده هم در 

به 27 سازمان اوقاف، مشاور هستم. تعداد دانشجویان دکترا در زمینه هسته ای 
نفر رسیده است. 

ــو  ــرد و رادی ــران را بگی ــور ته ــای راکت ــور اراک ج ــود راکت ــرار ب ق
دارو هــای مــورد نیــاز یــک ملیــون بیمــار را تأمیــن کنــد. امــا بــا 
ســیمان پــر شــد. امریــکا نــه تنهــا تحریــم هــا را بــر نداشــت، بلکه 

آنها را افزایش داد و  شرایط اقتصادی هم مساعد نشد.

مهندس حسین آبنیكی )از حلقه اصلی همكاران شهید احمدی روشن(:

همــه از ســازمان انــرژی اتمــی اخــراج شــدند/ فنــاوری هســته ای 
از الزامــات پیشــرفت هــر کشــوری اســت

ــا  ــود، ب ــده ب ــروز نش ــود پی ــد خ ــر تردی ــوز ب ــه هن ــع ک ... ربی
ســخن عبــداهلل مســتأصل مانــد و بــا همــان اســتیصال پرســید:

»تــو چگونــه ابــن زیــاد را ســرزنش مــی کنــی، امــا حاضــر بــه 
یــاری فرزنــد رســول خــدا نیســتی؟! اگــر حســین را بــه عدالــت 
و حقیقــت مــی شناســی، پــس چگونــه بــه خافــت یزیــد تــن 

مــی دهــی؟! آیــا فرزنــد علــی شایســته خافــت نیســت ...؟!«
ــد و  ــع ش ــض مان ــا بغ ــت، ام ــیار داش ــای بس ــرف ه ــع ح ربی
ــه صداقــت ربیــع یقیــن داشــت،  ســکوت کــرد. عبــداهلل کــه ب

ــت: ــکان داد و گف ــر ت آرام س
ــان از  ــه شــناختید؟! کوفی ــن علــی را چگون »شــما حســین اب
ــی  ــد، در حال ــرده ان ــاه ب ــین پن ــه حس ــد ب ــم یزی ظل
ــه کــه هســت مــی شناســند و  ــه یزیــد را آنگون کــه ن
ــر را  ــه پیامب ــی ک ــه کس ــوگند ب ــین را ... . س ــه حس ن
فرســتاد، هیــچ یــک از شــما تحمــل عدالــت خانــدان 
علــی بــن ابــی طالــب را نداریــد. آن کــه خانــدان علــی 
ــین  ــر حس ــه اگ ــد ک ــردم بگوی ــه م را مــی شناســد، ب

ــه خالفــت برســد چــه مــی کنــد؟« ب
رو به زبیر گفت:

»آنچــه بــه ظلــم و بــی عدالتــی اندوختــه ایــد، اگــر بــه مهریــه 
ــه  ــرد و ب ــی گی ــس م ــاز پ ــد، ب ــه باش ــان رفت ــان ت ــکاح زن ن
ــوید  ــه ش ــم آمیخت ــان در ه ــد و چن ــی گردان ــاز م ــش ب صاحب
ــن شــما برســد و  ــد تری ــام بلن ــه مق ــن شــما ب ــه پســت تری ک

ــان ... ــن ت ــت تری ــام پس ــه مق ــما ب ــن ش بلندتری
ــه  ــک پرســش دارم؛ چــرا ب ــط ی ــل فق ــن عقی ــن از مســلم ب م

مردمــی اعتمــاد کــرده کــه 
ــد؛  ــده ان ــوده ش ــار آزم دو ب
و هــر بــار یــاری کننــده 
ــمنش وا  ــه دش ــش را ب خوی
ــه خــدا  ــن ب ــتند؛ و م گذاش
پنــاه مــی بــرم کــه حســین 
را بــه دســت دشــمنانش 

ــم.« ... ــوار کن خ

شما خاندان علی را چگونه شناختید؟!
برشی از رمان بسیار زیبای »نامیرا«

آتــش ســوزی ســاختمان پاســکو بــدون تردیــد تقصیــر 
تــک تــک ماســت. آنــروز کــه بــه جــای 4 تــا متخصــص 
تحصیلکــرده، تعــدادی وزنــه بــردار و کبــاِده ِکــش و 
ــته  ــراد ورشکس ــر و اف ــه کار و وزی ــر و کارات ــتی گی کش
شــورای  بــه  را  زدگان(  سیاســت  )همــان  سیاســی 
ــاختمان پاســکو  ــتادیم، س ــران فرس ــهر ته تخصصــی ش

ــم. ــش زدی را آت
ــت  ــرق نداش ــان ف ــو برایم ــتگو و دروغگ ــه راس آن روز ک

ــم. ــش زدی ــران را آت ــهر ته ــکو و ش ــاختمان پاس س
ــده  ــه ش ــای ریخت ــئول خونه ــز! مس ــت عزی ــه دوس بل
ــدگان را عضــو  ــواران و خوانن ــن خ ــه زمی ــا هســتیم ک م
شــورای شــهر کردیــم. شــورای شــهر بــر خــاف مجلــس 
شــورای اســامی)مجلس عــوام(، شــورایی کامــا تخصصی 
اســت کــه اعضــای آن بایــد از شهرســازی، اقتصــاد شــهر، 
ــهری  ــات ش ــل و خدم ــل و نق ــک و حم ــاری، ترافی معم
ــا مــدال کشــتی آزاد و  ــا دو ت سررشــته داشــته باشــند. ب

ــی اداره کــرد! فرنگــی نمــی شــود شــهر ده میلیون

برهمــگان واضــح و مبرهــن اســت کــه خوابــگاه در زندگــی آتش به جان تهران
دانشــجویی بــرای غریــب افتــادگان مفلــوک حــرف اول را مــی زنــد 
و نمــی گــذارد ایــن در بــه دران، بیشــتر از ایــن در بــه در شــوند،در 
واقــع خوابــگاه شــروع در بــه دری و تخــم مــرغ خــواری یــک بشــر 

اســت.
ــگاه در  ــای دانش ــه ج ــا ب ــه م ــت ک ــد گف ــگاه بای ــف خواب درتوصی
خوابــگاه قبــول شــده ایــم، درآن بــه دور از گیــر دادن هــای معمــول 
تــا لنــگ ظهــر میخوابیــم واگرعشــقمان کشــید ســری هم بــه کاس 

هــا و اســاتید میزنیــم. 
ــه  ــای نهفت ــتعداد ه ــر از اس ــب، پ ــس عجی ــت ب ــگاه جاییس خواب
ــام در هــر  ــرای خودشــان صاحــب ن وکشــف نشــده کــه هرکــدام ب

ــه  ــر ک ــا هن ــتند. مث ــه ای هس عرص
ــد  ــا ص ــا ب ــره ه ــد حنج ــر ص اصغ
و  میخواننــد  انکراالصــوات  صــدای 
ــور  ــا باف ــه ب ــا ک ــوی ه ــژن مرتض بی
ــد و  ــی زنن ــون م ــان ویال و سیگارش
عمــل دســته دســته را بــه منســه ی 
ظهوررســانده انــد. ایــن قضیه درشــب 
ــه  ــد ک ــه اوج میرس ــان ب ــای امتح ه
بــرای حــل ایــن مشــکل چــراغ قــوه 
را پیشــنهاد میکنیــم. زیراخوابــگاه 
ازفــرط دود مــه شــده و مــا نعشــه وار 

بــه در و دیــوار مــی خوریــم. البتــه مــا بــه نوبــه ی خــود تشــکر مــی 
کنیــم کــه دانشــگاه قــم در ایــن قلــم بــاز کوتاهــی را بــه حــد اعــا 

ــد. ــی کن ــل نم ــن عم ــا ای ــوردی ب ــچ برخ ــانده و هی رس
ــگاه بــه جــز صنعتگــران و هنرمنــدان، یــک ســری تیــر  مــا درخواب
اندازانــی هــم داریــم کــه گاب به رویتــان در سرویســهای بهداشــتی 
ــد.  ــی زنن ــوار م ــه درودی ــرود و ب ــا می ــه خط ــان ب ــه تیرش همیش
ــه درخواســت میکنــم  ــه ی خــودم عاجزان ــه نوب بدینوســیله بنــده ب
ــت را  ــلیک نفس ــگام ش ــذار. هن ــر بگ ــک تی ــن، روی ت ــه عزیزم ک
حبــس و رو بــه ســیبل زیــر پایــت شــلیک کــن، اگــر بــاز بــه در و 

ــرای فرهنگــت بپیچانیــم! ــا نســخه ای ب ــا ت ــوار خــورد بی دی
ــه  ــرا ب ــت. زی ــگاه اس ــای خواب ــم در حمامه ــرگرمی ه ــترین س بیش
جزشــکل گیــری هنرهــای تجســمی وصوتــی، مــا درآن ورزش هــم 

میکنیــم، مثــا چــاه هــای گرفتــه ی حمــام خــودش شــروع یــک 
ــرده و در آن  ــر از آب ک ــام را پ ــا حم ــن باره ــود م ــت. خ ورزش اس
شــنا کــرده ام. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه چنــد بــاری دوســتان 
نزدیــک بــوده بعــد از اتمــام اســتحمام در حمامهــا غــرق بشــوند. لــذا 
ــا برگــزاری کاســهای شــنا  ــا ب ــه مســئولین پیشــنهاد میکنیــم ی ب
و غواصــی ایــن ضــرر را بــه حداقــل برســانند یــا در حمامهــا قایــق 
تعبیــه کننــد یــا چــاه هــا را بــاز کــرده و بــه ابهامــات پایــان دهنــد.

ــک  ــترس ی ــه در دس ــد همیش ــه بای ــیله ای ک ــن وس ــا مهمتری ام
خوابگاهــی، مخصوصــا جانفشــانی کــه طبقــه بــاال میخوابــد باشــد، 
ــه  ــا مشــاهده شــده ب ــار ه ــرا ب ــخ و ســوزن اســت. زی ــدد ن ــک ع ی
خاطــر ایــن کــه تختهــا نردبــان ندارنــد، ملــت بــه گونــه ای دیگــر 
ــان  ــاق تنبانش ــه و ف ــاال رفت ــت ب ازتخ
ــی  ــن وقت ــت. در چنی ــده اس ــاره ش پ
ــا  ــس ب ــت. پ ــچ کاره اس ــئول هی مس
ــت و  ــد دوخ ــاق را بای ــوزن ف ــخ و س ن
بــه ایــن اوضــاع خندیــد چــون خاطــره 

ــود. ــی ش م
از الالیــی هــای شــبانمان هــم بگذریــم 
کــه تــا چنگیــز خــدا بیامــرز زنــده بــود 
ــد  ــی آم ــا گوهــر م ــش ب صــدای دعوای
و حــاال حیــات وحــش دانشــگاه، یعنــی 
ســگ هــا تمــام شــب را زوزه مــی 
کشــند. البتــه در کنــار ایــن مســئله، عــده ای از دوســتان زحمــت 
ــده  ــات درمان ــن حیوان ــا ای ــش ب ــات وح ــدای حی ــیده و باص کش
همــدردی مــی کننــد. فقــط بنــده درخواســت دارم دوســتان قبــل از 
در آوردن ایــن اصــوات، نــام صاحــب اصلــی ایــن صــدا را هــم بگوینــد 

تــا حــق کپــی رایــت زیــر پــا گذاشــته نشــود.
درپایــان بنــده عاجزانــه خواهــش دارم کــه بوفــه بــه جــای فــروش 
ســاندیس انگــور، بــه عرقیجــات و مشــتقات انگــور مجهــز شــود تــا 
دوســتانمان در ایــن ناامنــی خوابــگاه و در ایــن وضــع تحریــم مجبــور 
ــان در  ــت کردنهایش ــیها و چ ــده کش ــد و عرب ــرون برون ــوند بی نش
همــان فضــای نســبتا ســبز خوابــگاه باشــند تــا مــا بــی هیــچ ترســی 

راحــت ســربه بالیــن بگذاریــم.
به امید روزی که خوابگاه،فقط خوابگاه شود!

رسول شاكرینخوابگاه دانشگاه قم چگونه جایی است؟

ترامپ )رئیس جمهور آمریکا(:
شعار من این است:

آمریكایی بخر و نیروی 
آمریكایی استخدام كن.

حسام الدین آشنا )مشاور 
ارشد رئیس جمهور(:

ــد  ــس از خری ــون پ اكن
یــک  بــه  ایربــاس، 
ای  حرفــه  خریــدار 

تبدیــل شــدیم!

کمی عبرت!
برای پیشرفت

ظاهــرا چنیــن به نظــر میرســد کــه انقــاب اســامی حادثــه ای تاریخــی بــوده کــه بــا پیــروزی در 
بهمــن 57 بــه پایــان رســیده و بــه حکومتــی بــه عنــوان جمهوری اســامی، بــدل شــده اســت. ایــن 
گــزارش واقعیــت انقــاب اســت. امــا حقیقــت انقــاب ورای ایــن تصویــر و گــزارش، در نســبت بــا 
انقــاب رســول اهلل )ص( تبییــن میشــود کــه بــا »بعثــت« آغــاز شــد و بــه »غدیــر« انجامیــد و پس از 
شــهادت امیرالمونیــن )ع( و صلــح امــام دوم )ع(، در کربــا شــگفت و تقدیــر تاریخــی شــیعیان را رقم 

زد و بــا آغــاز عصــر غیبــت کبــری، »تقویــم« را تــا ســر حــد فراموشــی فــرو کاســت 
و شــیعیان را در میــان »انتظــار« و »ظهــور« بــه تــردد وا داشــت تــا هــرگاه فــرو 

رفتنــد، بــه عاشــورا برگردنــد و هــرگاه فــرا رفتنــد بــرای بــر هــم زدن »وضــع 
موجــود« انقــاب کننــد. از ایــن حیــث، انقــا ب  اســامی مطلــع دگرگونــی 
تاریــخ تجــدد )مدرنیتــه( و ســر بــرآوردن تمام کشــو های اســامی و ســپس 

شــورش دیگــر امــت هاســت تــا آنــگاه کــه افــق ظهــور پدیدار شــود. 
البتــه در ایــن ســیر و صیــرورت بســیاری از پــا درآمــده و بــه دایــره 
ــاب را  ــداوم انق ــا ت ــت. ام ــد پیوس ــود خواهن ــع موج ــان وض حافظ

کســانی عهــده دار میشــوند کــه خواهــان »وضــع موعــود« باشــند.

یوسفعلی میرشكاک:
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امــروزه بــرای استکبارســتیزی بایــد ابعــاد مختلفــی در نظــر بگیریــم و از رفتــار هــای نمایشــی و ســنتی خارج 
شــویم. مــردم بایــد بتواننــد نماینــده هــای بــدون تابلــو و غیر رســمی اســتکبار را شناســایی کنند. 

بُعــد جدیــد اســتکبار کــه امــروزه بــه شــدت بــا آن درگیر هســتیم، نفــوذ نماینــده هــای بدون 
تابلــو و غیــر رســمی اســتکبار، نــه در دانشــگاه و حــوزه علمیــه، بلکــه در بدنــه حاکمیــت 

جمهــوری اســامی اســت.
بُعــد مهــم دیگــر، رانــت خــواری و غــارت بیــت المــال اســت. جالــب اســت کــه 

ایــن افــراد صرفــاً غربــزده و تجدیدنظــر طلــب نیســتند. بلکــه از میــان 
اصولگــرا هــا هــم مــی بینیــم. مــا بایــد از ایــن دو جریــان سیاســی 
اصــاح طلــب -  اصولگــرا عبــور کنیــم. ایــن دو جریــان روی هــم 
رفتــه بیــرون از انقــاب هســتند. بایــد جبهــه و جریان جدیــدی را 

کــه در خانــه انقــاب رخنــه کــرده اســت بشناســیم.

سعید زیباكالم در جمع دانشجویان:

اصولگرایی و اصالح طلبی روی هم رفته خارج از انقالب هستند/ ویژه خواری از بیت 
المال، بُعد جدید استکبار است

عینک بزنید
روحانی )28 دی 95(: 

در طــول یــک ســال بیــش از 700 هــزار 
ــر  ــه نظی ــده ک ــاد ش ــص ایج ــغل خال ش
ــا  ــدارد. بعضی ه ــا ن ــی در دنی ــادی حت زی
ــد  ــت و  رش ــود اس ــد رک ــی می گوین ه
اقتصــادی پســابرجام را نمی بینیــم؛ خــب 
ــد! ــان کنی ــد و درم ــک بزنی ــد عین بروی

روحانی )17 اسفند 94(:
دولــت یازدهــم یــک میلیــون و 179 

هــزار شــغل ایجــاد کــرده اســت

روحانی )6 تیر 95(:
ــر، ســاالنه حــدود 450  طــی ســه ســال اخی
هــزار اشــتغال خالــص در کشــور ایجــاد 

ــت. ــده اس ش

وزیر کار )1 آبان 95(:
ــزار  ــون و 400 ه ــم، دو میلی ــت یازده دول

شــغل ایجــاد کــرده اســت.

وزیر اقتصاد )2 دی 95(:
دولــت یازدهــم در نیــم ســال 95 یــک 
میلیــون و 445 هــزار شــغل ایجــاد کــرده 

ــت ــابقه اس ــور بی س ــه در کش ک

معاون اجرایی رئیس جمهور )28 مهر 95(:
وضعیــت بیــکاری در کشــور بســیار بــد اســت/ 
ــل  ــردم تحم ــم، م ــدت کاری نکنی در کوتاه م

نخواهنــد کــرد

وزیر تعاون )9 مهر 95(:
طــی ســه ســال گذشــته 700 هــزار شــغل 

در کشــور ایجــاد شــده اســت!

ثریا رسماً تعطیل نشده، ولی فعًا ثریایی وجود ندارد.
مگر هولوکاست است که حرف نزنیم؟

اصــًا انتظــار نداشــتیم دولتــی کــه شــعار »آزادی بیــان« می دهــد اینگونــه 
مــا را در تنگنــا بگــذارد. 

ــاب را  ــای انق ــوی و آرمانه ــر ش ــروت درگی ــدرت و ث ــای ق ــا بانده ــر ب اگ
پیگیــری کنــی حتمــاً در هــر رســانه ای کــه باشــی مخالــف خواهی داشــت.

و  مســتقیم  بــه  صــورت  محافظــه کاران  و  غربگراهــا 
غیرمســتقیم طراحی  هــای پیچیــده ای مــی کننــد تــا 
ــاع  ــز انتف ــی را از حّی ــای انقاب ــانه ها و برنامه ه رس

ــد.  بیندازن

صحبت های صریح و شفاف مجری برنامه »ثریا«:

مگر هولوکاست است که حرف نزنیم؟/ اصاًل انتظار نداشتیم دولتی 
که شعار »آزادی بیان« می دهد این گونه ما را در تنگنا بگذارد

روحانی )6 خرداد 92(:
آنچنــان رونــق اقتصــادی ایجــاد کنــم و آنچنــان 
درآمــد سرشــار در اختیــار مــردم قــرار دهــم کــه 
ــاز  ــه نی ــان یاران ــزار توم ــه 45 ه ــا ب ــردم اص م

نداشــته باشــند.

یکــی از معضــات اقتصــاد ایــران در ســالهای اخیــر، واردات کاالهــای 
غیــر اساســی میباشــد. کاالهایــی را کــه میتــوان در داخــل تولیــد کرد 
ــژه  ــه وی ــالها، ب ــن س ــکاری را در کشــور کاهــش داد. در طــی ای و بی
در دولــت یازهــم عــدم توجــه بــه تولیــدات، متأســفانه بــازار داخلــی 
جــای خــود را بــه کاالهــای خارجــی داده کــه همیــن امــر ســبب رونق 
کشــورهای صــادر کننــده و افــت اقتصــاد کشــور مــا شــده اســت. امــا 
مســئله ای کــه ایــن زخــم عمیــق را جریحــه دار مــی کنــد آن اســت 
ــا وجــود تأکیــدات چنــد ســاله اقتصاددانــان در امــر تکیــه بــر  کــه ب
ــی و همچنیــن نام گــذاری ســال »اقتصــاد مقاومتــی،  تولیــدات داخل
اقــدام و عمــل« متأســفانه همچنــان شــاهد بی توجهــی دولــت یازدهم 

بــه ایــن مقولــه هســتیم.
در جریــان مبــارزات انتخاباتــی کــه جنــاب روحانــی به دنبــال پیــروزی 
بــود، واردات کاال از کشــور هــای خارجــی و بــه ویــژه چیــن را مــورد 

انتقــاد قــرار داد و در گــزارش 100 روزه 
دولــت یازدهــم از واردات بــی رویــه کاال 
ــم  ــم و ده ــت نه ــی در دول ــای چین ه
ــت  ــه: »دول ــه ک ــن جمل ــن ای ــا گقت ب
ــرای  ــا ب ــرد، ام ــاد ک ــغل ایج ــل ش قب
چینی هــا« انتقــاد کــرد. امــا ایــن 
ســخنان رئیــس جمهــور در حالــی 
ــا  ــال 92 ت ــه دوم س ــه از نیم ــت ک اس
پایــان مهرمــاه 95، یعنــی طــی 37 ماه 
مجموعــاً بالــغ بــر 35 میلیــارد دالر کاال 
از چیــن وارد کــرده و در تکمیــل ایــن 

ــی« از  ــته تی چین ــام »دس ــرای برج ــالگرد اج ــم واردات، در س پارادای
کشــور چیــن وارد شــد. حــال دولتــی کــه خــود منتقــد سیاســتهای 
اقتصــادی دولــت قبــل اســت، حجــم وارداتــش از کشــور چیــن بیــش 
از دولــت نهــم و دهــم میباشــد. از آنجــا کــه اقتصــاد مقاومتــی ورود 
کاالهــای غیراساســی و لوکــس را زمینــه نــزول اقتصــاد یــک کشــور 
میدانــد، امــا دولــت یازدهــم بــا ورود کاال هــای غیراساســی همچــون 
خــون انســان، خــاک اره، ضایعــات دور ریــز چــوب، خــاک رس، میــخ، 
الســتیک فرغــون، ســنگ و ریــگ، آب پنیــر، قاطــر و میمــون و ... کــه 

ــن واردات از کشــور چیــن میباشــد. عمــده ای
ــد داخــل و اقتصــاد  ــت از تولی ــر ســر حمای ــا ب ــگار ناهمانگی ه ــا ان ام
ــری  ــه تصمیم گی ــا از صحن ــن زودی ه ــه ای ــرار نیســت ب ــی ق مقاومت

کان کشــور رخــت بــر بنــدد. آنجایــی کــه وزیــر صنعــت بــا صراحــت 
ــاری در کشــور،  ــد واگــن ب ــت از ظرفیــت تولی ــی و در حمای مثال زدن
کــه توســط مدیــر عامــل وقــت واگــن پــارس، ســاالنه 100 دســتگاه 
عنــوان شــده بــود گفــت: »روی ریــل مــی ایســتم و اجــازه ایــن واردات 
ــه آقــای  را نمــی دهــم«، امــا سیاســت هــای دولــت ایــن اجــازه را ب
وزیــر نــداد. طــی چنــد وقــت گذشــته اخبــار مختلفــی دال بــر امضای 
واگــذاری انــواع قــرارداد هــای اقتصــادی بــه گــوش رســید. از واگــذاری 
میــدان هــای گازی بــه انگلیس هــا و عقــد قــرارداد ســاخت چندیــن 
فرونــد کشــتی بــا کره ای هــا، نهایــی شــدن بویینــگ و ... کــه موجــب 
دلگرمــی دولتی هــا و نگرانــی ســرمایه گذاران داخلــی و تولیدکننــدگان 
ــیده نیســت  ــس پوش ــچ ک ــر هی ــا ب ــن قرارداده ــا بســتن ای ــد. ام ش
کــه بــرای طرفهــای قــرارداد صدهــا هــزار فرصــت شــغلی مســتقیم 
ــرای دولــت یازدهــم ســؤال  و غیرمســتقیم را ایجــاد میکنــد. حــال ب
ــای  ــت پوله ــرار اس ــی ق ــا ک ــت ت نیس
ایرانــی روانــه جیــب خارجیهــا شــود؟! 
ــه  ــه ب ــا توج ــدت ب ــن م ــی ای در ط
ــچ  ــد، هی ــت ش ــر دول ــه ب ــی ک نقدهای
ــرف  ــده ای از ط ــع کنن ــح قان گاه توضی
مســئولین دولت شــنیده نشــده. شــاید 
ــل  ــتباه های مدیرعام ــوز اش ــت هن دول
ــو«  ــزو ایک ــازی »ای ــرکت کشتی س ش
را ندیــده. شــرکتی کــه بزرگتریــن 
ــتی  ــد کش ــاخته و تولی ــک آب را س ج
اقیانوس پیمــا را در 22 مــاه در کارنامــه 
خــود دارد. امــا بایــد فی الحــال بــا 530 کارگــر، نظاره گــر ورود 

ــد. ــده باش ــرارداد ش ــتی های ق کش
در پایــان بایــد ایــن نکتــه را بــه دولتیهــا، بــه خوصــوص بــه جنــاب 
رئیس جمهــور متذکــر شــد کــه اخیــراً ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا 
ــه کارگیــری نیــروی کار آمریکایــی و خریــد کاالی  ــا بیــان شــعار ب ب
آمریکایــی، نگرانــی خــود را از ورود کاالهــای خارجــی و قراردادهــای 
ــی  ــای غیرآمریکای ــدن نیروه ــتخدام ش ــه اس ــر ب ــه منج ــی ک خارج

میشــود را بــه صراحــت اعــام کــرد.
ــا  ــه ت ــش ک ــکاری جوانان ــت بی ــن وضعی ــا ای ــران ب ــاد ای ــال اقتص ح
خرخــره در رکــود فــرو رفتــه اســت، بایــد تکلیــف خــود را بــا قراردادها 

و ورود کاالهــای غیراساســی و غیرضــروری روشــن کنــد.

یک بام و دو هوای دولت یازدهم در اقتصاد ملی
 رضا مخدومی

جیبوتی، آنگوال و میانمار باالتر از ایران

بــا گذشــت یــک ســال از اجرایــی شــدن برجــام، در حالــی کــه اوبامــا چنــدی پیــش قانــون محدودیــت 
ویــزا بــرای مســافران ایرانــی را امضــا کــرده بــود، ترامــپ نیــز فرمــان ممنوعیــت ورود ایرانیــان را بــه آمریــکا 
اجــرا کــرد.  اعتبــار گذرنامــه ایرانــی در ســال جــاری و نزدیــک بــه یــک ســال بعــد از اجــرای برجــام، نســبت 
بــه ســال 92 بــا 12 رتبــه کاهــش، بعــد از جیبوتــی، آنگــوال و میانمــار بــه رده 98 دنیــا ســقوط کــرده اســت. 

ایــن درجــه از اعتبــار، پایین تریــن رتبــه بــرای پاســپورت ایرانــی در 10 ســال گذشــته اســت.
پــرواز بــه ســوی آمریــکا کــه بــرای روزنامــه هــای زنجیــره ای رویایــی شــیرین بــه حســاب مــی آمــد، امــروز 
بــا شکســت ســنگینی مواجــه شــده. روزنامــه هایــی کــه بــا پــول دل باختــگان بــه غــرب امــرار و معــاش مــی 
کننــد و همیشــه بــا ذوق زدگــی هــای نابجــا، مــردم را فریــب دادنــد. هماننــد تیتــر هــای عجیــب و غریبــی 
ایــن در روز تصویــب و اجــرای برجــام، در رابطــه بــا لغــو تمــام تحریــم هــا زدنــد و امــروز شرمســار هســتند.

تا كی قرار است پول های ایرانی روانه جیب خارجی ها شود؟!

اعتبار پاسپورت ایرانی دوازه پله سقوط كرد



دانشگاه 4

مــن زیــر مــروح گفتگــو بــا رسکار خانــم درکــر برقعــی پیرامــون برخــی مســائل 

و مشــکالت دانشــگاه اســت. باشــد کــه ایــن حرکــت فتــح بابــي باشــد بــراي 

ــده. ــول مان ــا مغف ــاس ام ــي حس ــاره موضوعات ــو درب گفت وگ

- خانــم دکتــر برقعــی، بــه اولیــن و مهــم تریــن ســوال، بســیاری 
ــل  ــک، عام ــه تفکی ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــجویان ب از دانش

تبعیــض در دانشــگاه شــده. نظــر شــما چیســت؟
ببینیــد دانشــگاه قــم از ابتــدا مشــکاتی داشــته و تبعیــض واقعــاً تبعیــض 
ــچ چــارت ســازمانی وجــود نداشــته و در  ــران هی ــرای خواه ــًا ب ــوده. قب ب
تصمیــم گیــری هــای دانشــگاه شــرکت نداشــتند. چــون تکلیــف خواهــران 
روشــن نبــود و تفکیــک صرفــاً در محیــط آموزشــی بــوده اســت. امــا طــی 
ــارت  ــران چ ــرای خواه ــگاه، ب ــت دانش ــت ریاس ــا عنای ــته ب ــال گذش دو س
جداگانــه ای در نظــر گرفتــه شــده و حتــی در وزارت خانــه هــم ایــن را ثبت 
کردیــم. لــذا حضــور فعــال در تصمیمــات، جلســات و جریانــات دانشــگاه از 
ســوی خواهــران طــی ایــن دوســال جــدی بــوده. حــاال هــم در اختصــاص 
امکانــات، اولویــت دانشــگاه بــا خواهــران اســت و در حــال حاضــر در عملکرد 
مســئولین انصافــاً تبعیضــی نیســت. امــا طبیعــی اســت کــه رفع نقــص های 

گذشــته زمــان بــر اســت.

ــک  ــه ی ــما بودج ــه ش ــد ک ــا معتقدن ــجو ه ــیاری از دانش - بس
ــه دلیــل تفکیــک صــرف دو  ــد و عمــالً ب دانشــگاه را مــی گیری
ــای  ــه ه ــا هزین ــده ت ــث ش ــن باع ــد. همی ــی کنی ــگاه م دانش
اضافــی، مشــکالتی را بــه وجــود آورد. آیــا شــما ایــن مســئله را 

ــد؟ ــول داری قب
بودجــه دانشــگاه بــه صــورت ســرانه داده میشــود. یعنــی بــر اســاس تعــداد 
دانشــجو هایــی کــه داریــم بــه مــا بودجــه مــی دهنــد. امــا اواخــر عــده ای 
ایــن طــور القــا کــرده انــد کــه بــه خاطــر تفکیــک هزینــه هــای دانشــگاه 
چنــد برابــر شــده؛ در حالــی کــه ایــن حــرف نادرســت اســت. چــون ســرانه 
ای کــه بــه دانشــگاه مــی دهنــد بــه نســبت دانشــجو اســت. یعنــی شــما 
فــرض کنیــد 20 تــا پســر و 20 تــا دختــر اگــر باشــند، بــه مــا ســرانه چهــل 
دانشــجو را مــی دهنــد. لــذا ایــن چهــل دانشــجو، چــه مختلــط باشــند چــه 
تفکیــک، مــا بایــد بــرای ایــن هــا دو کاس و دو اســتاد و دو ســاختمان و ... 
ترتیــب دهیــم. پــس چــه تفکیــک یــا چــه مختلــط، در هزینــه هــا تفاوتــی 
ایجــاد نمــی شــود. افزایــش هزینــه، گاهــاً مربــوط بــه حمــل و نقــل و برخی 
امکانــات دیگــر اســت کــه آن هــا نیــز در مقایســه بــا کل بودجــه دانشــگاه 
ناچیــز اســت. لــذا نبایــد فرامــوش شــود که مشــکات مالی دانشــگاه منشــأ 

دیگــری دارنــد و اصــًا مربــوط بــه تفکیــک نیســت.

- خواهــران معتقدنــد بــه دلیــل این کــه نمــی تواننــد از کتابخانه 
مرکــزی اســتفاده کننــد، بــه بســیاری از کتــب دسترســی ندارند. 
ــد،  ــفارش بدهن ــزی س ــه مرک ــد از کتابخان ــم بخواهن ــر ه اگ
ــرای آن  ــد زمانبــر و پیچیــده ای دارد. شــما چــه راه حلــی ب رون

اندیشــیده ایــد؟
ضعــف کتابخانــه خواهــران نیــز از قبــل وجــود داشــته و توجهی بــه آن نمی 
شــده. امــا از ســالی کــه بنــده آمــده ام، یعنــی ایــن دوســال، ســال اول کلیــه 
بودجــه  بــه خواهــران اختصــاص پیــدا کــرد. یعنــی در ســال 93 کتابخانــه 
ــه  ــز بودج ــال 94 نی ــته. در س ــدی نداش ــچ خری ــگاه هی ــزی از نمایش مرک
خریــد خواهــران بیــش از 50 درصــد کل بودجــه خریــد کتــاب بــوده اســت. 
مــا از اســاتید لیســت خواســتیم و طبــق لیســتی کــه آنــان دادنــد و حتــی 
برخــی از ســفارش هایــی کــه دانشــجویان دادنــده انــد را تمامــاً خریــداری 
کــرده ایــم. امــا در رابطــه بــا اســتفاده خواهــران از کتابخانــه مرکــزی ایــن را 
بگویــم کــه اوالً اســتفاده دانشــجو هــای دکتــرا خانم و همــه اســاتید خانم از 
کتابخانــه مرکــزی بامانــع اســت. دومــاً مــن در جلســه بــا هیئــت امنــا هــم 
ایــن را عــرض کــردم و بــا دانشــگاه نیــز پیگیــر هســتیم تــا طرحــی ریختــه 
شــود و خواهــران کارشناســی و کارشناســی ارشــد هــم بتواننــد از کتابخانــه 

مرکــزی اســتفاده کننــد. 
ایــن را هــم اضافــه کنــم که طبــق آمار، منابــع کتابخانــه مرکــزی و کتابخانه 
خواهــران تفــاوت چندانــی ندارنــد. امــا مســائلی اســت کــه خواهــران گمــان 
مــی کننــد در حقشــان تبعیــض صــورت گرفتــه اســت. بــرای مثــال بعضــی 
هــا کتابــی را کــه امانــت گرفتــه انــد مــدت هــا بــر نمــی گرداننــد. یــا ایــن 
کــه کتــاب هایــی کــه اســاتید در یــک کاس 20 نفــری معرفــی مــی کنند، 
همــه آن دانشــجو هــا بــه یکبــاره در خواســت کتــاب مــی دهند.  بــه همین 
دلیــل طبیعــی اســت آن کتــاب موجــود نیســت در آخــر نیــز ایــن را عــرض 
کنــم کــه درخواســت هــای خواهــران از ســاختمان مرکــزی، بــه شــرطی که 
کتــاب دســت دانشــجوی دیگــر امانــت نباشــد، یــک روزه انجــام مــی شــود 
و مــا ایــن کار را سیســتمی انجــام مــی دهیــم. اگــر هــر کــدام از خواهــران 
مــوردی جــز ایــن مشــاهده کردنــد کــه فراینــد طوالنــی مــی شــود، حتمــاً 
بــه بنــده اطــاع دهنــد. چــون بعیــد مــی دانــم کــه رونــد بیــش از یــک روز 

ــه طــول انجامد. ب

ــا  ــه پ ــدا ب ــر و ص ــیار س ــا بس ــن روز ه ــه ای ــئله ک ــک مس - ی
ــرار شــده  ــد اســت کــه ظاهــراً ق کــرده، ســاختمان فنــی جدی
ــی پیرامــون آن مــی فرماییــد؟ ــرادران باشــد. توضیحات ــرای ب ب
البتــه هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن ســاختمان بــرای بــرادران باشــد و 
ســر ایــن مســئله هنــوز هــم بحــث وجــود دارد. امــا بایــد گفــت کــه کلنــگ 
ایــن ســاختمان از چندیــن ســال قبــل زده شــده اســت. یعنــی همــان زمان 
کــه خواهــران در تصمیمــات شــرکت نداشــتند، خــود آقایــان می نشســتند 
تصمیــم مــی گرفتنــد و در رابطــه بــا واحــد خواهــران نیــز اجــرا مــی کردند. 
ــان خــورده.  ــه اســم آقای ــع ب ــز همــان موق ــد نی ــذا دانشــکده فنــی جدی ل
ــه  همــان طــور کــه ســاختمان شــهید بهشــتی، بلــوک 15 و بلــوک 16 ب
آقایــان اختصــاص پیــدا کــرده اســت. امــا طــی ایــن چنــد ســال که شــرایط 
تغییــر کــرده، دو واحــد ســاختمان بــرای خواهــران احــداث شــده، در حالــی 
کــه بــرای بــرادران هیــچ ســاختمانی بــه بهــره بــرداری نرســیده. همچنیــن 
همــه تــاش مــا ایــن اســت کــه ســاختمان هــای نیمــه تمــام نیــز هرچــه 

ســریعتر بــه بهــره بــرداری برســند.

- مســئله دیگــر اســتفاده از مســجد، هیئــت و دیگــر برنامــه های 
فرهنگــی اســت کــه از ایــن حیــث نیــز خواهــران محــدود شــده 
انــد. چــرا آن هــا نمــی تواننــد از ایــن فضــا هــا اســتفاده کننــد؟

ایــن حــرف واقعــاً خیلــی خــوب بــود و حــرف دل مــن هــم بــود. از نظــر 
مــن معمــاری دانشــگاه بــه خوبــی تدویــن نشــده اســت. مســجد بایــد مرکز 
ــه نیســت و معمــاری  و محوریــت دانشــگاه را داشــته باشــد. امــا ایــن گون
دانشــگاه واقعــاً غلــط اســت. خــب شــاید دالیلــی داشــتن و آن هــم ایــن که 
از مــردم بیــرون هــم بخواهنــد از مســجد اســتفاده کننــد، امــا چراغــی کــه 
بــه خانــه رواســت بــه مســجد حــرام اســت! تاشــمان ایــن اســت کــه ایــن 
مســائل حــل شــوند، امــا طبیعتــاً زمانبــر هســتند. مســئله معماری یکــی از 
مشــکات جــدی دانشــگاه اســت و بایــد تــاش کنیــم رفــع شــود. حتــی 
خــود دانشــجویان هــم اگــر ایــده داشــته باشــند مــا کامــًا اســتقبال مــی 

 . کنیم

- بــه عنــوان ســؤال آخــر، دانشــکده امــام خامنــه ای و خوابــگاه 
فاطمیــه از لحــاظ فضاســازی و امکانــات وضعیت بســیار نامطلوبی 
دارنــد. حتــی پــس از ایــن همــه ســال مســیر آن هــا آســفالت 
نشــده اســت. چــرا طــی ایــن ســال هــا فکــری بــرای آن نشــده 

اســت؟
همــان طــور کــه گفتــم ایــن اشــکاالت از قبــل وجــود داشــته. یعنــی  دلیــل 
مشــکات خوابــگاه فاطمیــه و حتــی دانشــکده امــام خامنــه، همــان نــگاه 
نادرســتی اســت کــه قبــاً نســبت بــه خواهــران وجــود داشــته. بــه نوعــی 
مجموعــه مدیریــت فعلــی میــراث دار ایــن وضعیــت اســت. همــه تــاش مــا 
ــات را  ایــن اســت کــه بتوانیــم ایــن تبعیــض را رفــع و بــه خصــوص امکان
برابــری دهیــم. نــگاه مــا ایــن اســت کــه چــه آقایــان و چــه خانــم هــا هیــچ 
فرقــی بــا یکدیگــر ندارنــد و همــه بایــد از بهتریــن امکانــات اســتفاده کننــد. 
همــه  مســئولین نگاهشــان همیــن اســت و مــا نیــز امیدواریــم کــه بتوانیــم 

رفتــه رفتــه مشــکات را مرتفــع ســازیم.
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پــرده اول: تفکیــک یکــی از دغدغــه هــای اصلــی دانشــجویان دانشــگاه 
ــورد  ــر زدن در م ــه غ ــرم اول و دوم را ب ــا ت ــی ه ــوده و هســت. خیل ــم ب ق
تفکیــک میگذراننــد. در تــرم ســوم و چهــارم، مقــداری فکاهــی و طنــز هــم 
ــه میانســالی دوران  ــا کــم کــم ک ــا میشــود. ام ــر زدن ه ــن غ چاشــنی ای
تحصیــل نزدیــک میشــود ســعی میکننــد تــا وضــع موجــود را بپذیرنــد و 

ــد.  از آن لــذت ببرن
در ســال آخــر تحصیــل هــم دغدغــه هــای مربــوط بــه فــارغ التحصیلــی پر 
رنــگ تــر اســت. بعضــی مصمــم بــه ادامــه تحصیــل و گــذر از ســد کنکــور 
ارشــد هســتند. برخــی دیگــر در فکــر پســت کــردن دفترچــه و گذرانــدن 
خدمــت. خانــم دختــر هــا هــم اگــر در فکــر مــورد اول نباشــند، بــه ایــن 
معنــی اســت کــه  دیگــر بهانه هــای تحصیــل را رهــا کــرده و منتظــر تجربه 

دوران جدیــدی بــه نــام زندگــی مشــترک هســتند.
پــرده دوم: مســئولین دانشــگاه قــم کامــا بــا ایــن پروســه آشــنایی دارنــد 
و همیــن باعــث شــده تــا بــرای »مســئله خــاص« دانشــگاهی کــه مدیریــت 
آن را بــر عهــده دارنــد هیــچ ترفنــدی جــز گــذر زمــان را لحــاظ نکننــد. 
مــدام ورد زبانشــان اســت کــه  »مهــم نیســت .. بعــد از یکــی دو ســال از 

سرشــان خواهــد پریــد«.
ــن »مســئله  ــه حــل ای ــی مســئولین نســبت ب ــی تفاوت ــوم: ب ــرده س پ
خــاص«، حاشــیه هــای بحــث تفکیــک را گســترده تــر کــرده اســت. عــدم 
تــاش بــرای اقنــاع اذهــان دانشــجوی جدیــد الــورود یــا ارتقــای علمــی و 
ســطح کیفــی دانشــگاه و یــا ایجــاد امکانــات مــورد نیــاز و برابر بــرای هر دو 
واحــد بــرادران و خواهــران، و در یــک کام، عــدم حرکــت بــه ســمت ایجــاد 

مزیــت هــای نســبی در دانشــگاه اول اســتان ؛ باعــث شــده تــا مســئولین 
دانشــگاه قــم همــه چنــان در آفســاید تفکیــک گرفتــار باشــند. 

ــود  ــه ای ب ــن جمل ــه!« ای ــض ن ــک آری، تبعی ــارم: »تفکی ــرده چه پ
کــه  رئیــس ســابق دانشــگاه ، دکتــر بهشــتی، در یکــی از آخریــن برنامــه 
هــای دوران مدیریــت خــود در جمــع دانشــجویان بیــان کــرد. جملــه ای 
راهبــردی کــه  بــه واقــع تــاش درخــوری بــرای تحقــق آن صــورت نگرفت. 
اتفاقــا بیشــترین ضربــه ای کــه بــه ایــده تفکیــک وارد آمــد نیــز دقیقــا از 

همیــن زاویــه تبعیــض بــود. نابرابــری بیــن دو واحــد و دیگر مســائل مربوط 
بــه تبعیــض باعــث شــد تــا تفکیــک مــورد هجمــه بیشــتری قــرار بگیــرد. 
مغالطــه ای کــه بــا عــدم تفکیــک بیــن »تبعیــض« و »تفکیــک« ، ســویه 
تمــام نقدهــای درســتی کــه بــه معضــل »تبعیــض« وارد بــود را بــه ســمت 

ناکارآمــدی »تفکیــک« جهــت داد.

ــل  ــتمی در عم ــه و سیس ــر مجموع ــر ه ــه اگ ــد البت ــم: ص ــرده پنج پ
ناکارآمــد باشــد بــدون هیــچ اراده خارجــی از هــم خواهــد پاشــید. دانشــگاه 
مبتنــی بــر تفکیــک نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. اگــر »تبعیــض« 
ــد و  ــش ایجــاد کن ــا هــر عامــل دیگــری در اصــل و قاعــده جــاری چال ی
مســئولین مربوطــه نیــز نتواننــد از ایــن رونــد اختالــی جلوگیــری کننــد 
ــه« منتظــر سیســتمی  ــض ن ــک آری تبعی ــای »تفکی ــه ج ــد ب ــر بای دیگ
تبعیــض آمیــز باشــند کــه  قطعــا بــه دنبــال خــود تفکیــک را هــم از بیــن 

خواهــد بــرد.
ــه  ــرای پیگیــری ایــن مســئله و ریشــه یابــی علــل تبعیــض ب ســوزنبان ب
ســراغ مســئول پردیــس خواهــران دانشــگاه رفــت تــا جویــای ایــن پرســش 
باشــد کــه  بــه واقــع چــه میــزان از نارســایی هــای دانشــگاه قــم معلــول 
ــوده اســت. پاســخ هــای دکتــر برقعــی  اساســی تریــن تصــور  تفکیــک ب
ــم  ــگاه ق ــرانه« دانش ــاص »س ــوه اختص ــا« و نح ــورد »هزینه ه ــج در م رای
را بــه کلــی باطــل کــرد. بــه گفتــه ایشــان نوســان هزینــه هــای دانشــگاه 
قــم ارتباطــی بــا بحــث تفکیــک نداشــته، پــس بایــد علــت ایــن نارســایی 
هــا را موضــوع دیگــری دانســت. اکنــون ایــن فــرض کــه عــدم مدیریــت 
ــا و کاســتی  ــود ه ــور اساســی در کمب ــه دانشــگاه ، فاکت ــح مجموع صحی
هاســت قــوت بیشــتری گرفتــه اســت. بنابرایــن لــزوم پاســخگویی دیگــر 
مســئولین دانشــگاه بیــش از گذشــته ضــروری بــه نظــر میرســد. ســوزنبان 
ایــن موضــوع را پیگیــری خواهــد کــرد. بــه ایــن امیــد کــه  دیگر مســئولین 
ــخگویی  ــی پاس ــی آمادگ ــر برقع ــم دکت ــرکار خان ــل س ــم مث ــگاه ه دانش

داشــته باشــند.

تبعیض آری، تفکیک نه!


