
 باید به گفته ایشـــــان افزود که در آن زمان همراه با این تفاوت عظیم درآمد، میزان دارایی، سطح زندگی، 

امتیازات و امکانات اجتماعی و ... نیز در بین دو قشـر باال و پایین فاصله اي نزدیک به آسمان و زمین داشته و دارند. 

ناگفته نماند که این آمار مربوط به سال 76 است و اینکه تا امروز این آمار چه تغییراتی داشته است موضوع بحث ما 

نیست.

    دومین عامل که به نظر آقاي رئیس جمهور علت پیشـین را نیز تشـدید می کرده است، این بوده که درآمد هاي 

کالن قشر مرفه عمدتا از راه  تولید بدست نمی آید. یعنی حجم سرمایه گذاري در صنعت و کشاورزي بسـیار پایین 

بوده و این درآمد ها از بخش انگلی اقتصـــاد بدست آمده است. به گفته ایشــــان ” مطلوب بود پر درآمد هاي ما، 

تولیدکنندگان و صنعتگران ما باشند. در حالی که امروز پر درآمدترین کسان ما، کسـانی اند که فعالیت هاي کاذب 

اقتصادي می کنند. کسانی که سرمایه هاشان را هیچ وقت در مسیر درست تولید و تقویت اقتصاد به کار نمی برند”
. البته امروز هم که تحریم 1     سومین علت اما، وابستگی بسیار زیاد ما به صادرات نفت بوده که درآمدي مانا نیست

ها ساختار این مشکل را دگرگون ساخته اند،به نوعی دیگر با این مسئله دست و پنچه خرد می کنیم.

    مشــکالت دوره ي اصالحات نه تنها تماما حل نشـــدند بلکه انتقال یافتند و امروز دکتر روحانی نیز درگیر آن 

هاست. رکدو، تورم و خروج از رکود غیر تورمی! این نســــخه ي روحانی براي درمان این بیماري ساختاري است. 

سیاسی که بی شباهت به بســته ي خروج از رکود فرانکلین روزولت در دهه 30 میالدي نیســت. این سیاست که 

3 پیشـنهاد  اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز آن را به روزولت براي خروج آمریکا از منجالب اقتصادي دهه 0

داد، بسـته خروج از رکود new deal نام گرفت. اقتصـاد دهه 30 آمریکا، اقتصـادي نا امید، نگران و بحرانی بود و 

 . . کینز، نئوکالسیکها را شکســت خورده می دانســت کینز درصدد کشــف علت این نا بســامانی ها می گشــت

نئوکالسـیکها معتقد بودند، بیکاري واقعی به خاطر باال بودن دسـت مزدهاسـت. در شــرایط رقابت کامل در بازار، 

. در هر سه بازار کار، کاال و سرمایه و پس انداز، تحلیل کالن اقتصـــــادي کالسیکها و نئو  بیکاري غیر ممکن است

کالسـیکها فقط مربود به تعادل در اشـتغال کامل اسـت. این یعنی عرضـه، تقاضــاي خود را می آفریند فلذا تولید 

اضافی در اقتصـاد سرمایه داري غیر ممکن است.  با توجه به نقش هماهنگ کنندگی بازار و انعطاف پذیري قیمت، 

دسـتمزد و نرخ بهره، هرگونه انحرافی از تعادل که موجب تولید اضـافی، بیکاري و یا اضـافی پس انداز شـود امکان 

نخواهد داشت.

    عقاید کینز واکنشـی به نئوکالسیکها در مورد خودکار بودن مکانیسـم رقابت کامل و برقراري تعادل در اشتغال 

. او تشکیل انحصـارات  . او این نظر را منسوخ می دانست و به تعادلی ناقص در کنار تعادل کامل قائل بود کامل است

را باعث از بین رفتن تعادل کامل دانسته و آن را بهشتی فرضی می خوانده است. 

    در عوض پدر اقتصـاد جدید به بررسی جداگانه دو سطح دیگر پایین تر از تعادل کامل و باالتر از تعادل کامل می 

. در ادامه مختصـري در باب تعادل در اشتغال ناقص مطرح خواهیم کرد و سپس با نگاهی درون گرا اقتصـاد  پردازد

ایران را از نظر خواهیم گذراند. 

به عنوان نمونه در بازار کار، بر طبق نظر کالسیک ها، تقاضاي کار تابع معکوس دسـتمزد واقعی و نتیجتا عرضـه ي 

. به این ترتیب تقاطع عرضه و تقاضا در بازار کار تحت شرایط  کار، تابعی مســـــتقیم از دستمزد واقعی خواهد بود

رقابت کامل منجر به تعادل در دسـتمزد و میزان اشـتغال خواهد شـد. در این شـرایط به طور مثال هرگاه کارگران 

ادعاي دستمزد بیشـــتر کنند، با توجه به ثابت بودن قیمتها، نرخ دستمزد واقعی باال رفته و نیروي کار مازاد تولید 

. این  . در این حالت نرخ دستمزد پولی کاهش یافته و لذا تقاضا زیاد شـده تا دوباره به وضـع تعادل بازگردد می شود

. اما از نظر کینز، تعادل در بازار کار جاي خود را به بیکاري غیر اختیاري  یعنی بیکاري اختیاري غیر ممکن اســـت

. او معتقد است کارگران در برابر کاهش نرخ دستمزد واقعی که حاصل از افزایش قیمتها با دستمزد پولی  داده است
ثابت باشد، واکنش کمتري نشان میدهند تا کاهش نرخ ناشی از کاهش دستمزد پولی با قیمتهاي ثابت. لذا عرضه 2

نیروي کار تابع مســـتقیم دستمزد واقعی نیســــت بلکه تابع دستمزد پولی است که به دلیالهتمام اتحادیه هاي 

کارگري براي حفظ حقوق کارگران، در حد معینی ثابت می ماند.

    به طریق مشـابهی در بازار کاال و سرمایه و پس انداز نیز تعادل ناقص برقرار می شود. مثال در بازار سرمایه، از نظر 

کینز نرخ بهره عامل متعادل کردن سرمایه گذاري نیســــت بلکه سطح درآمد ملی است که این وظیفه را بر عهده 

دارد. در کل او انحصارات را به عنوان عامل شکست هر سه بازار معرفی می کند.  خالصه ي آنچه کینز در باره ي آن 

بحث می کرد، این بود که دولت در مواقع بحران و رکود باید در اقتصاد وارد شود، نرخ بهره را کاهش داده و از طریق 

رونق تولید، درآمد ملی را افزایش دهد. 

   اکنون در ایران نیز؛ تسـهیل و تشـویق صادرات، کاهش مالیات و حفظ رقابت پذیري بنگاه هاي داخلی از طریق 

سیاست هاي مناسب پولی، فاکتور هایی اسـت که دکتر روحانی آن ها را براي خروج از رکود آن هم به صـورت غیر 

تورمی در نظر دارد. اینکه آیا این سیاستها به نتیجه می رسند یا نه، سـوالی اسـت که باید دولت را نگران کند. البته 

عامل دیگري که روحانی را تهدید می کند، گره زدن معیشـت مردم به بحث روابط خارجی است که شاید در آینده 

اي نه چندان دور که نتایج مذاکرات مشـــــخص شد، در کتاب هاي تاریخ بنویســـــند که این بزرگترین اشتباه 

دولتتدبیر بوده است.   

1: ماهنامه گزارش، اردیبهشت77، شماره87، صفحه 43

2: تاریخ عقاید اقتصادي، ترجمه تفضلی، انقالب کینزي

خبــــرنامــــــه

 کینز، شاخ غول را خواهد شکست؟

طریقتنا القصد  
مشی ما میانه روي است.امام علی علیه السالم

غرر الحکم و درر الکلم     

- والیتی در جمع خبرنگاران: بنا ندارم به عمان سفر کنم/ اطالعی از نامه اوباما به رهبري ندارم.

-  نقوي حسینی در گفتوگو با فارس: مشارکت 30 درصدي انتخابات کنگره آمریکا فاجعهاي براي 

مدعیان دموکراسی است.

- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: «سرافراز» تغییرات را کلید زد/ آغاز جابهجاییها از ساختمان 

شیشهاي.

- فارس گزارش میدهد: 464 میلیارد تومان اضافه پرداخت براي واردات جایگزین بنزین پتروشیمیها/ 

واردات 6 ماهه 1,7 میلیارد لیتر.

- کمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمی در گفتوگو با فارس: بدسلیقگی در گزارش جدید آژانس/ صدور 

ویزا حقوق حاکمیتی ما است/تست IR- 5 نقض توافق نیست/هیچ تغییر کلی در روند ساخت راکتور اراك 

رخ نداده.

- رسانههاي یمنی: وزیر دفاع سابق یمن به امارات و وزیر کشور سابق به آمریکا گریختند.

- شرط اکران: انجام اصالحات و تائید وزیر/«عصبانی نیستم» باالخره از دستور اکران سینماها خارج شد.

- رسایی در گفتوگو با فارس: کمیته پیگیري پرونده مهدي هاشمی توسط نمایندگان مجلس تشکیل شد/ 

اتهامات او اقتصادي و امنیتی است.

- مرکز پژوهشهاي مجلس گزارش داد: کم توجهی به اشتغال در بسته خروج از رکود/ 5 میلیون بیکار در 

سال 1400 با تداوم وضع فعلی.

- رویترز: خشم جامعه فلسطینی بیشتر از زمان انتفاضه است.

- جورج جرداق نویسنده مسیحی لبنانی که به دلیل عالقهاش به امام علی(ع) مشهور بود، در سن 83 

سالگی درگذشت.

- یک نشریه آمریکایی-  فوربس-  «پوتین» را به عنوان قدرتمندترین رئیسجمهور جهان انتخاب کرد.

- کاهش حقوق فرهنگیان به منظور جبران بدهیها تکذیب شد.

- تداوم پیشروي کردها در کوبانی/ هشدار درباره تکرار سرنوشت کوبانی در شهرك (عفرین) سوریه.

- طراحی شناورهاي تندرو ایمنتر با مدل ابداعی محققان دانشگاه شریف.

- الوروف: اپوزیسیون سوریه باید فراگیر باشد/ رهبري اوکراین مجبور به پایبندي به تعهدات ژنو شود.

- آیت اهللا مکارم شیرازي: عربستان، عامالن حمله به شیعیان را مجازات کند:

- الریجانی در گفتوگو با یورونیوز: وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست کمتراز یک ماه دیگر روشن 

می شود/اوباما فرصت را از دست ندهد.

- احتمال معرفی وزیر پیشنهادي علوم تا روز سه شنبه به مجلس

- با حکم رهبر معظم انقالب صورت گرفت؛ انتصاب مهندس ضرغامی به عضویت در شورایعالی انقالب 

فرهنگی و شورایعالی فضاي مجازي.

. سفر به مسکو با هدف عقد قراردادهاي جدید- رئیس سازمان انرژي اتمی در جمع خبرنگاران خبرداد: 

- واعظی: به دلیل اختالالت تلفن همراه از مردم عذرخواهی میکنم/ تعرفه اینترنت موبایل تا 2 هفته 

آینده اصالح میشود.

- معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت نیرو: به دنبال افزایش قیمت آب و برق هستیم.

- افخم در واکنش به تحریمهاي اخیر اتحادیه اروپا: اقدام اتحادیه اروپا در تحریم مجدد برخی نهادهاي 

ایرانی غیرمتعارف و سوال برانگیز است.

- نمایندگان مجلس طی بیانیهاي اعالم کردند: الزامات مجلس براي تیم مذاکره کننده هستهاي/عدم 

پذیرش هرگونه محدودیت در فعالیتهاي هستهاي.

- ظریف: تحریم راه حل نیست، قسمتی از مشکل است/ اکنون زمان خوبی براي مشخص شدن چارچوب 

توافق است.

- مدیر مسئول پایگاه خبري رجانیوز به اتهام نشر اکاذیب به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد .

     در مطلب پیش رو ابتدا به بررسی بیماري اقتصادي ایران که در شماره قبل به آن اشاره کردیم پرداخته و 

سپس با توجه پیشرفت شگرف علم اقتصاد در قرن بیستم، راه حل هاي اقتصادي رئیس جمهور روحانی را از 

نظر خواهیم گذراند.

    رئیس جمهور اصالحات در پایان سال 76 با صراحت تمام اذعان داشت که اقتصــــــاد ایران بیمار است. 

. ایشــان  واقعیتی که اندیشــمندان و صاحبنظران بی غرض بارها گفته بودند اما گوش شنوایی نیافته بودند

. ایشـان توضیح دادند که این  همچنین روشن ساختند که این بیماري رویدادي نیسـت بلکه ساختاري است

بیماري در تمام زمینه ها، از تولید، توزیع، تخصـیص منابع، تعادل میان بخشـها، تعیین ظوابط و طرز اجراي 

. سید  . خالصه آنکه اصالح ساختار ما باید همه جانبه و تام و تمام باشد آنها وجود دارد و باید با آنها مقابله کرد

اصالحات در ریشه یابی این بیماري عللی را مطرح و به مقابله با آن ها اقدام کرد. 

    خاتمی اختالف فاحش درآمد میان قشر باال و پایین جامعه را نخستین علت می دانسـت و به آماري اشاره 

کرد که نشان می داد 10% مرفه جامعه ما 19 برابر بیشتر از 10% محروم قشر محروم درآمد داشته اند.

� �م ر�دان

می خواهم عرض کنم فرار از دین یک علتش 

همین است. نمایندگان ادیان با قدرت هاي ظلم 

و زور همکاري کنند و دیگر اینکه دین را از 

جهت تعالی و اخالق و معنویت بر گردانند و 

وسیله ي دنیا قرار دهند و این مسخ دین است 

وقتی این شکل شد این یک انسان مادي می 

شود... این انسانی است که دین را مقدمه اي 

براي دنیایش قرار داده و در باطن مادي است 

ولی به اسم دین .آن ماتریالیست علناً می گوید 

من ماتریالیستم .این در عمل ماتریالیست است.

رندان

نشریه انجمن اسالمی دانشجویان

سال دوم- شماره دوم
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بگذارید با این جمله ي آشــنا شــروع کنم؛ وظیفه ي یک حکومت از نوع لیبرال، حفظ جان و آزادي 
مردمان است. وظیفه ي ایجاد محدودیت هاي ضروري براي حفظ و پیشـــبرد آزادي یکایک افراد؛ پیچیده 
نیسـت؛ کانت، فیلســوف بزرگ آلمانی بر این عقیده استوار بود که انســانها در وضع طبیعی اصلی خود 
هسـتند. میلی ارضا ناشدنی، انســانها را به بدي فرا می خواند و جنگ همه کس با همه کس رخ خواهد داد. 
فلذا قوانین بنیادي حقوقی، تکالیفی هستند که مردم را از اخالل در آزادي دیگران منع می کنند. 1پس از 
نظر او وجود الزامات به اعطاي حقوق مرجح است. با این تفسیر، شهروندي یک وظیفه است. و شهروندي در 
این معنا یعنی مسئولیت کمک به استقرار شرایط اخالقی الزم براي پایداري و شکوفا شدن نظامات سیاسی 
از شهروندان، توسط شهروندان، براي شهروندان. این جمله ي آخر را که فراوان شـنیده اید. دولتی از 

مردم، توسط مردم، براي مردم. این شاید ساده ترین تعریف دموکراسی باشد! این مقدمه ي اول.

دومین گزاره را از مرحوم مهندس بازرگان خواهم گرفت. در بیســتمین سالگرد ارتحال آقاي طالقانی (ره)، 
آقاي بازرگان از منظر آقاي طالقانی “مسئله ي خشونت” را بررسی کردند و سه قسم خشونت را ارئه کردند. 

خشونت واجب، خشونت مجاز و خشونت غیر مجاز.2

 اولی عملی دفاعی در برابر مهاجمین اســـت و هدف آن توقف مهاجم اســـت تا به قول قرآن فتنه 
برچیده شود و مسیر براي انتخاب دین خدا باز گردد.(حتی ال تکون فتنه و یکون...)  دومی قصـاص 
است و قانون کیفري بر آن حکم فرماست. خشونتی که اگرچه در اسالم مجاز شمرده شده است، اما توصیه 
بر بخشش است و اسالم گذشت از آن را مایه ي حیات روح انسانی می داند. و اما سومی، خشونت در برابر 
. چنین خشـونتی در اسـالم منع  دگر اندیشان و مخالفان فکري است مادامی که دست به اسلحه نبرده اند

شده است. این مقدمه ي دوم.

در مقدمه ي سـوم، اگر قائل بر این باشـیم که اخالق در معرض بحث عموم واقع اسـت، و فراگیر در اجتماع 
است، باید اخالق را عبارت از شـاخص هایی ناظر بر عدالت در منع رویه هایی بدانیم که دیگران عقال نتوانند 
آنها را بپذیرند. ضرورت هرگز عذر کافی براي نقض شاخص هاي اخالقی نیست. زیرا شاخص هاي اخالقی از 
نظر نگارنده عموما و مطلقا صدق می کنند و کارایی و تاثیر، مالك خوبی براي سنجش منش اخالقی نیست 

و نمی توان ماکیاولی وار شهریاري کرد. 

برتراند راســــل در کتابی به نام “قدرت” چنین می نگارد: “اختالف نظر درباره ي اخالق غالبا مربوط به 
. به بردگی می توان با این دلیل حمله کرد که رسمی است غیر اقتصادي؛ تعقیب و آزار  وسیله است، نه هدف
مخالفان دینی را می توان به این حســاب محکوم کرد که دین و ایمان ناشی از ترس ، دین و ایمان درستی 

نخواهد بود. اما در پشت این برهان ها همیشه اختالف بر سر هدفها خوابیده است.” این مقدمـه ي 3
چهارم.

. کانت که عدالت را ویـژگـی یک دولت خوب مـی داند، فارغ از اینکه چـرا مـردم به  به کانت باز می گردیم
مراجع مدنی گردن می نهند، توجیه نهایی براي تاســیس دولت و جامعه اي از شـــهروندان آزاد را ماهیت 
. در چنین جامعه اي اگر تجاوزي به حقوق فرد یا افرادي صـورت گیرد، اســتفاده از قوه ي  اخالقی می داند
قهریه نه تنها مجاز و اخالقی است بلکه واجب و جزئی از عدالت شناخته می شود. مشخصا کانت هم با اسالم 
بر سر این نکته متفق القول است که دگراندیشان را نمی توان تا زمانی که آزادي عقیدتی دیگران را 
. اما آنچه مسلم است، دفاع از جان و آزادي مردم در برابر مهاجمین  نقض نکرده اند، با چوب خشونت زد
. چیزي که باعث می شود تا قوانین کیفري چه در نظر  . نکته ي دیگر قصــــــاص است مجاز و واجب است
. اگر به حقوق فرد یا افرادي تجاوزي صــورت گیرد، حکومت  طالقانی و چه کانت پا به عرصـه ي وجود نهند
موظف اسـت حق را به محق بازگرداند و در این میان مجازات متجاوز ضـروري اســت. (بحث در این باره به 

انتهاي مطلب موکول می گردد.) 

. اختالفات بر سر هدف است نه  اما دو مسـئله همچنان باقی می مانند و مرتبط با مقدمه ي چهارم هســتند
وسیله. اگر این سخن را درست بشماریم، اگر شخصی به حقوق شخصی دیگر تجاوز کند، اختالف باید بر سر 
هدف باشد فلذا نقد نحوه ي مجازات فقط راهی براي ریشــــه کن کردن هدف است. حال نحوه ي مجازات 
. از نظر راقم این  گیوتین باشد، طناب دار باشد، قطع ید باشد یا حبس ابد، اختالف بر سر اصل مجازات است
. یعنی می شود براي مثال بر سر اعدام یا حبس ابد  سطور این استدالل می تواند همواره درست نباشد
مختصـري چانه زد، به شرط آنکه جوانبی خاص در نظر گرفته شود. و این به معنی حذف اعدام نیســت 
چرا که موازین عادالنه از بین خواهند رفت و در این صورت حقوق بشــــــر نقض خواهد شد و این مطلوب 
حکومتی مانند اسالم نیســـــــت. اما “اختالف بر سر اهداف را نمی توان مانند اختالفات علمی با رجوع به 
واقعیات حل و فصـل کرد، بلکه حل و فصـل آنها بسـته به این است که بکوشیم احســاس مردمان را تغییر 

دهیم.”4

به واقع از منظر کانت هم اراده ي عقالنی یکایک افراد بر اراده ي جزئی که مبناي آن منافع شــــــخص به 
. اسـالم نیز، اگرچه از همین دیدگاه به قوه ي قهریه نمی نگرد اما قائل به این  تنهایی اسـت مقدم می باشـد
است براي ارضا ي منافع مجرم، نمی توان اراده ي عقالنی یکایک مردم براي قصــاص را نادیده 

گرفت. 

يك نکته اما جامانده است. در چند جمله می توان این گونه خالصه کرد که تئوریزه کردن خشــونت براي 

. نمونه ي تمام و کمال چنین حکایتی را در سالهاي دهه ي  قصــاص بدون محکمه به شدت ناپســند است

. همان بسـتر غلط است که از آن روز باعث شده  . احکامی که پشـت آدمی را می لرزاند هفتاد شاهد بوده ایم

. چه بســا اینکه در همان زمان هم باعث  است بسـیاري از امور واجب اسالمی مورد سوء استفاده قرار گیرند

. این یعنی سنگ  شد راه جنایاتی هولناك هموارتر شود و دست امت اسالم براي دفاع از خود بسته تر گردد

دفاع قانونی را بستن و سگ خشونت را گشودن در روزگاري که باید عقالنیت و قانون حاکم باشد!    

1: فلسفه اخالق کانت، راجر سالیوان، انتشارات طرح نو
2: نشریه سیاسی راهبردي چشم انداز ایران، سال اول، دي ماه 78

3و4: قدرت، برتراند راسل، ص 264

    ریحانه قبل از قصـاصش در نامه اي به مادر خود از تغییر جهان بینی اش گفته بود ، تغییر نگرشی که 
جامعه به وي تحمیل کرد.

. این  گفته بود حتما باید در گوشه اي از خیابان جنازه اش را پیدا می کردیم تا بدانیم که به او تجاوز شده اسـت
داستان بی شباهت با داستان ندا نیســــــت. وقتی اسید روي صورت ندا پاشیده شد به زیبایی او پی بردیم و 
پرسیدیم او کیســــت ؟ شاید ندا تمام خاطرات کودکی اش را به یاد آورده باشد ، آن روزهایی که زیبا بود، در 
اصفهان درشکه سوار می شد و در برابر آینه می ایســتاد (البته زنان فقط در برابر آینه می ایســـتند نه چیزي 

دیگر) و پدرش او را زیباي من صدا می زد. دیري ست که ندا کشی در جامعه ما رسم شده است.

    حضــرت علی میفرماید : ”حق است مومن بمیرد که در بالد اسالمی زیور از پاي زنی یهودي خارج شود و او 
دفاعی از آن زن نکرده باشد”.

   در جامعه اي که به زنان احترام گذاشته نشـود مردانی بی عار قد خواهند کشــید ،کافی ست به خود نگاهی 
. اگر آمریکا با یک موشک هسته اي می تواند نصف جهان را  بیاندازیم تا بدانیم چقدر به آنان احترام گذاشته ایم
نابود کند، با یک بطري، زنانی را در”نصــف جهان“ به اغما بردند، کودکانشـــان را ترساندند و در نهایت از این 

فاجعه جک ساختند...

    تاریخ ما پر از زنانی ست که نه تیغ داشتند، نه تفنگ؛ با بازوانی بســیار الغر، گردن هایی نازك و دست هاي 
. در دوره ي خان ســاالري برده بودند، در قاجار وســیله ي عیش، در پهلوي نماد روشــن فکري، در  پاره پاره
سازندگی شهید پرور و چشـم انتظار، دراصالحات بعضــا عروسک آزادي و حال اسباب اسید بازانی که عده اي 
آنان را فتنه گر، عده اي مخالف دولت و عده اي دیگر آنان را آمران به معروف می دانند ،چه فرقی ســـت میان 

کفش پاشنه بلند، ساقدار و یا بند داروقتی پایی از سر زانو تا بیخ انگشت کوچک فلج باشد؟...

. هر چند که روحانی به طور ظریفی به باد هم جهت می  . باد هواست     آري ، اعتدال دیگر شنیدنی نیســــت
. راستی آقاي ظریف آمریکایی ها را رها کنید و براي مذاکره به اصفهان بروید . شـاید فردا به کرمان ،اهواز  دهد

،شیراز، مشهد ،تهران....

    شازده کوچولو پرسید :

- پس آدمها کجا هستند ؟ آدم در بیابان احساس تنهایی می کند

     مار گفت :

- با آدم ها نیز آدم احساس تنهایی می کند .

نام: رندان

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان

مدیرمسئول: زینب سادات حسینی

سردبیر: علیرضا صفرپور
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رایگان است 

اگرای نبارش دوجدا نخوا بآلوده ا تبیدارخشونت در دو راهی طالقانی و کانت!

مسـئله ي داغ بورسیه هاي غیر قانونی، مســئله اي است که آذر نیوز بر آن دست نهاده و در این مجال 

توانسته با مسلمی نائینی در این باره مصاحبه اي انجام دهد. مصـاحبه اي که خواندن جواب هاي نائینی در آن 

خالی از لطف نیست. البته جوابهاي ایشان به گونه اي است که احسـاس تاسف رندان را برمی انگیزد. 

جالب است بدانید، دکتر حسن مسلمی نائینی استاد تمام دانشـگاه تربیت مدرس تهران در رشـته مکانیک 

. وي مدیرکل بورس دانشـــجویان وزارت علوم تحقیقات و  گرایش مهندسی ساخت و تولید می باشد

فناوري در دولت دهم ایران و معاون سازمان امور دانشـجویان کشـور در سالهاي 1390تا 1392بود. در ادامه 

بخشی از این مصاحبه را مرور خواهیم کرد.

آذرنیوز: در مورد کلیات بحث هایی که در مورد بورسیه ها مطرح است مقدمه اي بفرمایید.

مسـلمی نائینی: ما وقتی که مسـوولیت اداره کل بورس را به عهده گرفتیم یک جمله از حضــرت امام در ذهن 

داشته و آن را معیار عمل قرار می دادیم که تمام مدارس علمی چه تحصیالت علوم دینی باشند و یا تحصیالت 

دیگر در راس برنامه هایشــــان باید این باشد که قبل از اینکه عالم باشند باید محذب باشند. این چیزي 

است که حضـرت امام فرمودند و واقعا مسـولیت ما در راستاي اسالمی کردن دانشـگاه هاست. چون یکی از 

اهرم هاي اصلی براي اسالمی کردن دانشگاه ها اعضاي  هیئت علمی دانشگاه هستند...

آذرنیوز: شوراي بورس اجازه ي تغییر در قانون و آیین نامه بورس را داشته است؟

در رابطه با تغییرات عرض کنم که تغییرات اصوال بانظر عالی وزارت انجام می شد....

در آن دوره تعدادي از دانشجویان از دانشگاه ها معرفی شدند و تعدادي هم از جاهاي دیگر [!] معرفی شدند

آذرنیوز:در مورد شرایطی علمی و حداقل شرایط عینی رعایت نشــده مثل معدل، شرایط حداقل 

سن و این جور مسائل هم توضیح بفرمایید.

ما نخبه بودن را فقط در نخبه علمی نمی دیدیم. زمانـی بود که وقتـی افـرادي بـراي بورس خارج انتخاب مـی 

شدندگاهی اوقات 30 درصد و یا بیشـتر آنجا می ماندند و بر نمی گشـتند. نخبه اي که فقط از نظر علمی نخبه 

باشد و دغدغه نظام، کشــــــور و انقالب را نداشته باشد احتمال اینکه با هزینه ي دولت برود و متاسفانه آنجا 

ماندگار شود زیاد است.ولی خوشبختانه از افرادي که ما انتخاب کردیم تقریبا 97 درصد برگشــتند و این واقعا 

یک جلوگیري عالی از هدر رفتن ســرمایه هاي نظام بود که 30 درصــد بودجه مملکت به هدر می رفت و این 

. بر همین اساس بود که فقط  نیروي انســـانی که با دست خودمان به خارج می فرستادیم و بر نمی گشـــتند

.  تا جایی که می توانســــــتیم  نخبگی علمی مد نظر نبود بلکه تعهد و نخبگی علمی به یک اندازه مطرح بود

افرادي را انتخاب می کردیم که از نظر علمی در سطح عالی بودند امابوده افرادي معدل لیسانسش کمتر از 

14 بوده. ولی خیلی از همین افرادي که اعزام کردیم از دانشگاه هاي بزرگ معدل 19,5 گرفته اند....

:دررشـته هایی مثل فقه و ادبیات فارسـی که نیاز به بورس خارج ندارد،چه طور این امر صـورت می  آذرنیوز

گرفته؟

اینها بورس همراه بوده اند.[!] یعنی به طور مثال همسر ایشان بورس اصلی بوده است و اگر مقداري هزینه ي 

بیشتري می شده  دو نفر دکتر فارغ التحصیل می شدند که این صرفه اقتصادي داشت.

در رشته هاي اسالمی که اعزام به خارج همیشـــه مطرح بوده و منطقی هم است. در مطالعات اسالمی و بحث 

هاي تاریخی در خارج کشور مطالعات تطبیقی زیادي مطرح است که نیاز داریم افرادي به خارج از کشور بروند 

و مطالعات مقایسه اي انجام دهند

پی نوشت ها:

1- حضرت امام کی فرموده بودند که معدل هاي زیر 14 لزوما نخبگانی با تقوا هستند که در فوق لیسـانس به 

باالي 19,5 می رسند که شما با در نظر داشتن این جمله این کار را کردید؟ چه طور به این رسـیدید که چنین 

افرادي شایستگی بورسیه دارند؟

2-این جاهاي دیگر که گفتید دانشجو معرفی می کنند دقیقا کجا ها هستند؟

3- بورس همراه دیگر معرکه است! آن هم در ادبیات فارسی! حکایت کور کردن چشـــــم براي درست کردن 

ابروست .

4- در نظر داشته باشید که همه این جان فشانی ها با نظر عالی وزارت وقت صورت گرفته است.!

آقاي مدیر کل چه دارد که بگوید؟
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