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پرونده ویژه

پارسال خودمان  تا دی ماه  انقالب فرانسه  از زمان 
کشورهای  در  »جلیقه زردها«  که  امروز  همین  و 
داستان  می زنند،  تجمع  به  دست  مختلف 
»دوری  همین  از  مردمی  و  خیابانی  اعتراض های 
بد  »وضع  است.  شده  شروع  مردم«  و  حکومت 

اقتصادی« و »سیاست های نادرست« شاید جرقه ی 
علت  که  می آید  پیش  کم  اما  بزنند،  را  اعتراض ها 
کشورها  اکثر  مردم  باشند.  اعتراض ها  اصلی 
)مخصوصا کشورهای اروپایی که این روزها درگیر 
اعتراضات خیابانی مردم هستند( هنوز شرایط دوران 
در  اگر  که  می دانند  دارند. خوب  خاطر  به  را  جنگ 
بدترین شرایط رفاهی هم پای کشورشان ایستادند 
و کشورشان هم پای آن ها ایستاد؛ اما حاال که این 

اعتماد متقابل رو به زوال می رود، ایستادگی مردم در 
برابر دشمن کم کم تبدیل به ایستادگی آن ها در برابر 
می شود.  خودشان  مردم  اوقات(  گاهی  )و  حکومت 
فعلی،  در شرایط  اوصاف، می توان گفت که  این  با 
و  زردشان  جلیقه های  آن ها  دارایی  ارزشمندترین 

اتحاد ملی شان باشد. همین
Yellow Jacket / Yellow Vest

که اتفاقا اسم گونه ی زنبور داخل عکس هم هست!خخخ

بخش قابل توجهی از مردم منبع بسیار مهمی بود، به 
مانند جرقه ای در انبار باروت بود. 

بر  مالیات  لغو  برای  طومار  یک  انتشار  از  ماجرا 
بالغ  که  شد  شروع  جوان  راننده  یک  توسط  سوخت 
از  پس  کرد.  جمع  اینترنت  در  امضا  هزار   ۳۰۰۰۰ بر 
برای مسدود کردن جاده ها  در فیس بوک جنبشی  آن 
پایتخت  به  اعتراضات  افتاد.  راه  به  اعتراض  نشانه  به 
کشیده شد و در نقطه عطف خود راهپیمایی ۱۰۶هزار 
نفره معترضان در پاریس به خشونت کشیده شد. نماد 
معترضین جلیقه های زردشان بود که در میان آتش های 
سنگربندی های  پاریس،  خیابان های  در  شده  روشن 
معترضین، دود گازهای اشک آور و انبوه نیروهای پلیس 
خودنمایی می کرد. سرایت اعتراضات به نقاط مختلف 
فرانسه، افزایش خشونت و به طبع آن تعداد کشته ها و 
مجروحین و خواسته های معترضین برای تغییر فوری 
سیاست های دولت مستقر و استعفای مکرون اتفاقاتی 
او  پیام  رئیس جمهور،  آمد. سخنرانی  دنبال  به  که  بود 
به  چندانی  کمک  نیز  وعده هایش  و  معترضین  برای 
کوتاه  نظر مکرون جوان قصد  به  نکرد،  اوضاع  بهبود 
آمدن از سیاست های کلی خود را نداشت و اصول خود 

را مذاکره پذیر نمی دانست. 
سیاسی  جناح  هیچ  به  وابسته  را  خود  جلیقه زرد ها 
مخالف  آن ها  قاطع  اکثریت  چند  هر  نمی دانند. 
این  وجود  با  اما  مستقرند،  دولت  لیبرالی  سیاست های 
که گروه های مخلتف سیاسی از چپی ها تا راستی های 
آن  تصاحب  و  جنبش  به  شدن  نزدیک  قصد  افراطی 
موجود  سیاست مداران  از  هیچ کدام  به  آن ها  دارند،  را 
خوش بین نیستند و همه ی آن ها را در پدید آمدن وضع 
مالیات  از  اعتراضات  چند  هر  می دانند.  مقصر  موجود 
بر سوخت دیزل شروع شد، اما جلیقه زرد ها می خواهند 
حس  که  باشند  مردمی  همه ی  کشیدن  رنج  فریاد 
و  مالی  قدرت  از  مالیات ها،  افزایش  عین  در  می کنند 
به  روز  اجتماعی  کاسته شده، خدمات  توان خریدشان 

می شود.
مطرح  ابتدای  از  طرح  این  که  نیست  عجیب  احتماال 
شدن مورد استقبال ثروتمندان و میلیونرها قرار گرفت 
و از همان ابتدا حامیان قدرتمندی برای خود دست و 
پا کرد، حامیانی که نقش چشم گیری در راهیابی این 
دهه  در  کردند.  بازی  دانشگاهی  کرسی های  به  تفکر 
برای  فروپاشی سیاست های کینزی، جا  از  و پس   ۷۰
و  آمریکا  در  ریگان  و  شد  باز  نئولیبرال  سیاست های 
کار  به  را  نئولیبرالیسم  نسخه های  انگلیس  در  تاچر 
و  مقررات زدایی  ثروتمندان،  مالیات  کاهش  بستند. 
اتحادیه های کارگری سیاست هایی بودند که  با  مقابله 
نقش مؤثری در این راه بازی کردند. پس از انگلستان 
و آمریکا، این سیاست ها از طریق نهاد های بین المللی 
مالی مانند بانک جهانی در سایر نقاط دنیا و به خصوص 
سیاست های  شدند.  اجرا  توسعه یافته  کشورهای 
پیاده  مختلفی  کشورهای  در  امروز  به  تا  نئولیبرال 
شده اند و نمی توان از نقشی که در افزایش تولید و رشد 
اقتصادی ایفا کرده اند چشم پوشی کرد، اما اثرات جانبی 

این سیاست ها محل بحث های فراوان است.

برای  ابزاری  به  بیشتر  نئولیبرالیسم  واژه  امروزه 
یا  آزاد  بازار  از  نشانه ای  جا  هر  و  شده  تبدیل  لفاظی 
خصوصی سازی دیده می شود، به عنوان یک برچسب 
روز ها  این   دیگر  می شود.  استفاده  کردن  متهم  برای 
تقریبا هیچ کس پیدا نمی شود که مدافع صریح تمامی 
طرفی  از  و  باشد،  نئولیبرالیسم  ارزش های  و  اصول 
استفاده از بسیاری از ابزارهای آن به شکل کنترل شده 
الزم و حتی ضروری به نظر می رسد، اما نمی توان از 
جوامع  در  نئولیبرال  تفکر  و  ساختارها  شیوه ها،  رسوخ 
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باشروعسال۲۰۱۸خیلیچیزهاتغییرکرد.

هر چند مکرون خودش را یک لیبرال تمام عیار نمی داند 
و در گذشته نیز در حزب و دولت سوسیالیست فرانسه 
عضویت داشته است، اما سیاست های اقتصادی اش به 
مرور  چهره  ای شبیه به آن  چه منتقدان »رئیس جمهور 
سیاست های  است.  ساخته  او  از  می نامند  پولدارها« 
مالیاتی مانند حذف کردن مالیات بر سرمایه، که عمال 
و  می شد،  جامعه  باالی  طبقات  ثروت  بازتوزیع  باعث 
افزایش مالیات بر مزایای بازنشستگی، در حالی که تا 
مناسبی  وضعیت  بازنشستگی  مزایای  نیز  آن  از  پیش 
طبقاتی  اختالف  افزایش  باعث  مردم  نظر  از  نداشت، 

و ناعادالنه بود.
وضع  از  خروج  برای  را  اصالحاتش  مکرون  چند  هر 
موجود، یعنی رشد اقتصادی ۱.۶ درصد و آمار بیکاری 
پایین  و  متوسط  طبقه  اما  می دید،  الزم  درصد،   ۹.۲
جامعه فرانسه دیگر حاضر به دادن هزینه ای بیشتر از 
این نبود، حداقل تا زمانی که به نظرشان  همه ی منافع 
برای ثروتمندان و کمپانی های بزرگ چندملیتی است، 
در حالی که سختی ها متوجه آن هاست. در وضعیتی که 
مردم حس می کردند همه ی مالیات ها و سیاست های 
را  آن ها  معیشت  نتوانسته  امروز  و  گذشته  اقتصادی 
در حال  روز  به  روز  اجتماعی  و خدمات  بخشد  بهبود 
کاهش است، وضع مالیات بر سوخت دیزل، که برای 

اصول  خالف  بر  را  خالف  بر  بازار  در  دولت  مداخله 
لیبرالیسم اقتصادی می دانست.

ایده بازار آزاد با آن که در قرن ۱۹ بسیار مورد استقبال 
از  پس  رفت.  حاشیه  به   ۲۰ قرن  در  اما  گرفت،  قرار 
جنگ جهانی دوم، اجماعی نسبتا فراگیر در دنیا برقرار 
اقتصادی کینزی  تقریبا در همه جا نسخه های  و  شد 
اجرا می شدند  فقر  بیشتر و رفع  اشتغال  افزایش  برای 
زیرساخت های  کردن  فراهم  دست اندرکار  دولت ها  و 
رفاه عمومی  بهبود  و  مردم  از  برای حمایت  گوناگون 
تورمی  رکود   ۱۹۷۰ دهه  در  که  زمانی  اما  بودند. 
اقتصاد های  و  توسعه یافته  کشورهای  گریبان گیر 
کینزی شد، نسخه ای روی کار آمد که از چندین سال 
قبل توسط اقتصاد دان اتریشی، فردریش هایک، بنیان 
برایمان  نامش  چند  هر  که  ایده ای  بود،  گذاشته شده 
آن  درباره  چیزی  اذیت کننده ای  طرز  به  اما  آشناست 

نمی دانیم: نئولیبرالیسم
عنوان  به  آزاد  بازارهای  به  چند  هر  اسمیت  آدام 
ابزارهایی کارا اعتقاد داشت، اما بازار و مبادله را بخش 
محدودی از طبیعت بشر می دانست و به سایر جنبه ها و 
ارزش های بشری احترام می گذاشت. اسمیت خود یک 
اخالق گرا بود و نگرانی این که در جامعه ای تنها نفع 

معامالت شخصی حاکم باشد را ابراز می کرد.
نئولیبرالیسم، همان نگرانی اسمیت است. نئولیبرالیسم 
یک  عنوان  به  آزاد  بازار  به  تنها  نه  که  است  تفکری 
ابزار معتقد است، بلکه این نگاه را به کل جامعه تسری 
می دهد. از نگاه نئولیبرال ها همه چیز را من جمله دولت 
بهتر  و  دید  اقتصاد  دریچه  از  می توان  را  حکومت  و 
را  فرهنگی  و  سیاسی  انسانی،  فضاهای  همه ی  است 
نئولیبرال،  جامعه  در  داد.  سامان  آزاد  بازار  الگوی  با 
گرفته می شوند  نادیده  عدالت  مانند  سابق  ارزش های 
کارایی،  مانند  تکنیکی  مفاهیم  به  را  خود  جای  و 
نگاهی  چنین  در  می دهند.  سرمایه گذاری  و  رقابت 
دولت نقشی بسیار حداقلی خواهد داشت و مهم ترین 
آزاد  بازار  وظیفه آن فراهم کردن شرایط حاکم شدن 
در عرصه های مختلف و حفاظت از آن است. مالیت و 
تا حد امکان  مقررات به حداقل می رسند و همه چیز 
خصوصی سازی می شود. در چنین جامعه ای در همه ی 
زمینه ها رقابت عنصر اصلی است و به کمک آن است 
چنین  در  ایده آل  انسان  و  می شود  کشف  ارزش  که 
نئولیبرال ها مدعی  اقتصادی” است.  “انسان  جامعه ای 
هستند این ساز و کار ثروتی برای ما خلق می کند که 
به خود  این ثروت خود  و  بدون آن غیر ممکن است 
به همه ی جامعه سرازیر می شود و باعث افزایش رفاه 

روز بدتر می شود، بیکاری رو به افزایش است  و دیگر 
حداقل های زندگی  شان براورده نمی شود. اما چگونه کار 
به این جا رسید؟ برای پاسخ به این پرسش باید کمی در 

تاریخ به عقب برگردیم...

داستاننئولیبرالیسم
مدل  است،  داشته  وجود  دیرباز  از  آزاد  بازار  ایده 
اقتصادی ای که حداقل یک بار به گوش همه مان خورده 
است و ویژگی های آن مانند عدم دخالت دولت، رقابت 
برایمان  تقاصا  و  عرضه  طریق  از  قیمت ها  تعیین  و 
شناخته شده است. شاید جالب ترین ادعای لیبرال های 
در  خود  که  اسمیت  آدام  آن ها  صدر  در  و  اقتصادی، 
قرن هجدهم این طرز تفکر را بنیان گذاشت،  این بود 
که بازار آزاد و اقتصاد مبتنی بر آن باعث افزایش رفاه 
باعث  مشهور،  نامرئی  دست  آن  و  می شود  اجتماعی 
تا  ایده  این  می شود.  اجتماع  و  فرد  منافع  هماهنگی 
در دوره  و  در دهه ۱۸۴۰  بود که  پذیرفته شده  جایی 
خشک سالی ایرلند، هر چند مواد غذایی فراوانی وجود 
داشت، اما سلطنت انگلستان هیچ  اقدامی برای توزیع 
زیرا  نداشت،  بر  گرسنگان  بین  در  غذابی  مواد  این 

امروزی و پیامد های آن ها چشم پوشی کرد. گزارشی که 
پژوهشگران صندوق بین المللی پول در تابستان ۲۰۱۶ 
منتشر کردند، اجرای گسترده سیاست های نئولیبرال را 
تأثیرگذاری  و  کرده،  بررسی  را  بعد  به   ۱۹۸۰ دهه  از 
آن بر پدیده هایی چون نابرابری های اجتماعی را تأیید 

کردند.
اما شاید فراتر از نابرابری های اجتماعی، قدرت گرفتن 
کمپانی ها و گروه های مالی بزرگ و بحران های محیط 
اروپا  و  آمریکا  بر  نئولیبرالیسم  اثر  مهم ترین  زیستی، 
بحران های سیاسی است که شکل گرفته. مردمی که در 
دهه های گذشته شاهد غلبه و پیاده سازی سیاست های 
رشد  وجود  با  می کنند  حس  اکنون  بوده اند،  نئولیبرال 
نابرابری های  دلیل  به  تولید،  افزایش  و  اقتصادی 
آن ها  عاید  چیزی  اقتصاد  جهانی سازی  و  اجتماعی 
به روز  نمی شود و در عوض وضع معیشتی آن ها روز 
بدتر می شود. از طرفی دولت ها نیز به عنوان نمایندگان 
آن ها قدرت کمتری در برابر شرکت ها و سرمایه دارهای 
این مسئله، چیزی می شود که  نتیجه  ثروت مند دارند. 
نخبگان  و  سیاست مداران  به  مردم  اعتماد  می بینیم: 
آشفته  این  در  و  یافته،  نماینده خود کاهش  عنوان  به 
با تجارت  با شعار مخالفت  بازار شخصی مانند ترامپ 
در  می رسد،  آمریکا  جمهوری  ریاست  به  جهانی  آزاد 
بریتانیا مردم به برکسیت و خروج از اتحادیه اروپا رأی 
می دهند، در ایتالیا نماینده راست های افراطی به قدرت 
نظر  به  متزلزل تر  روز  به  روز  اروپا  اتحادیه  و  رسیده 

می رسد.

مانند  به  جوان  مکرون  امانوئل  انتخاب  میان،  این  در 
نظر  به  سابق  نظم  بازگرداندن  برای  امید  آخرین 
برابر  در  انتخابات  دوم  دور  در  که  مکرون  می رسید. 
قصد  بود،  رسیده  پیروزی  به  افراطی  راست  نماینده 
و  آمریکا،  و  اروپا  اتحادیه  با  روابط  حفظ  با  تا  داشت 
با اجرای مجموعه ای از اصالحات اقتصادی کشورش 
می رسد  نظر  به  اما  برساند،  مطلوب  وضعیت  به  را 
است.  خورده  مشکل  به  ابتدا  همین  در  او  نسخه های 
اخیرا درصد محبوبیت او به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده 
و به نظر جلیقه زرد ها تا زمان رسیدن به خواسته هایشان 
قصد پایان بخشیدن به آشوب به وجود آمده را ندارند. 
مکرون یک نئولیبرال تمام عیار نیست، اما  در صورتی 
نتواند وصعیت موجود را مدیریت کند، می توان  او  که 
این پرسش را مطرح کرد که با در نظر گرفتن تحوالت 
نئولیبرالیسم  شکوه  دوران  آیا  اروپا،  و  آمریکا  سیاسی 

تمام شده است؟

پرونده ویژه

نئولیبرالیسم در بن بست؟

داستان جلد

یک

آیاتحوالتاخیرفرانسهنشانگرپایانعصرنئولیبرالیسماست؟

احتماال عجیب نیست که این طرح 
از ابتدای مطرح شدن مورد استقبال 
گرفت  قرار  میلیونرها  و  ثروتمندان 
ابتدا حامیان قدرتمندی  از همان  و 
برای خود دست و پا کرد، حامیانی 
راهیابی  در  چشم گیری  نقش  که 
این تفکر به کرسی های دانشگاهی 

بازی کردند

بر  مالیات  از  اعتراضات  چند  هر 
اما  شد،  شروع  دیزل  سوخت 
رنج  فریاد  می خواهند  جلیقه زرد ها 
که  باشند  مردمی  همه ی  کشیدن 
افزایش  عین  در  می کنند  حس 
توان  و  مالی  قدرت  از  مالیات ها، 

خریدشان کاسته شده

Mouvement
des Gilets Jaunes

واحد اندیشه

دو

محمدحسین اعلمی
ورودی 94 کامپیوتر



شفافیت

شش

اقتصاد بانکی

پنج

چرا رأیت را 
نمی گویی؟

سیب و خلق پول بانک ها

مگر تا مجلس ششم سیستم رای گیری 
مجلس به شکل قیام و قعود، که یکی 
از سیستم های شفاف رای گیری است، 
نبود؟ آیا شورای نگهبان نماینده ای را به 

خاطر رایش رد صالحیت کرد؟!

آرای شفافیت موضوع قبلی، نوشتههای در
»شفافیت که گفتیم و کرده مطرح را نمایندگان
آرا«بهمنزلهمادرتمامیمواضعشفافیت؛چهدر
که ارگانهاست و نهادها سایر در چه و مجلس
محققشدن به چندان نمیتوان آن، وجود بدون
امید به گرچه بود. امیدوار شفافیت اشکال سایر
بررسی راهم مواضعشفافیتمجلس خداسایر
»شفافیت ویژه اهمیت جهت به اما کرد؛ خواهیم
کنیم. توقف آن روی کمیبیشتر دارم آرا«،قصد
»شفافیتآرا«باوجودتماممزایایآن،بههرحال
مخالفینیهمدارد.صحبتازآندستهنمایندگان
را طرح ظاهر در که نیست منافق«ی و »بزدل
هم حاال و کردند عمل آن خالف ولی کرده امضا
جرئتدفاعازعملکردشانراندارند،صحبتازآن
دستهایاستکه»شجاعانه«نظرمخالفخودرا
بیانکردهوپایآنهمایستادهاند.امروزبناداریم
که اشکاالتی نمایندگان، این کالم اصل ارائه با
بهاینطرحواردکردهاندرابررسیکنیم.مسلما
ایننظرات،همهیحرفهایمخالفاننیست؛ولی
اشکاالت از وسیعی طیف که است آن بر سعی

مطرحشدهپوششدادهشوند.
علیمطهری،نمایندهتهران:گروههایفشار،
در نگهبان شورای میکنند. اذیت را نماینده
دوربعدینمایندگانراردصالحیتمیکند.

چه بخواهیم چه نخواهیم رای گیری در مجلس ما حتی 
یک  باشد،  هم  سیاسی  غیر  بحث  مورد  موضوع  اگر 
مسئله جناحی است. بسیار دیده می شود که نمایندگان 
بدون اینکه در جریان طرح قرار داشته باشند، »صرفا« 
با نگاه به موافقین و مخالفین طرح رای خود را مشخص 
می کنند. در این اوضاع آشفته، طبیعتا یکی از شیوه های 
دادن  قرار  فشار  تحت  غلط،  چه  درست  چه  جناح،  هر 
دیگری خواهد بود؛ ولی اساسا این اتفاق هیچ ربطی به 
شفافیت آرا نمی تواند داشته باشد. این فشار ها همانطور 
ادامه  هم  طرح  شدن  اجرایی  از  بعد  بوده،  قبل  از  که 
اینگونه  هدف  که  آن جایی  از  اصوال  و  داشت  خواهد 
رفتارها، آزار نمایندگان است؛ کسی منتظر رای نماینده 

نمی ماند که بسته به آن بخواهد اقدا می  بکند یا نکند. 
اما در رابطه با رد صالحیت شورای نگهبان 

محمد جواد فتحی، نماینده تهران، می گوید: »اگر واقعا 
نماینده ای این قدر جسارت ندارد که آن چه را که مصالح 

چندوقتیهکهبنظرمیهجایکاردارهمیلنگهتو
ایننظامبانکداری.اماهمیشهبرامجایسوال
بودهکهچیسِرجاشنیست.تااینکهبعدازچند
»باگ« اصطالحا فهمیدم تحقیق یکمی و جلسه
پول کنیم. شروع اول از بیاین کجاست! قضیه

برایچیه؟
برای اینکه از شر مبادله ی کاال به کاال رها شیم اولش 
واسطه ای  کاالی  عنوان  به  کاال  یه  از  شدیم  مجبور 
عوض  طال  مثال  با  رو  کاال هامون  ینی  کنیم.  استفاده 
کنیم.  عوض  دیگه  کاالی  یه  با  رو  بعدش طال  کنیم؛ 
میشه بجای طال، نقره استفاده کنیم یا هر چیز کمیاب. 
کرد؟ چون  استقاده  نمیشه  آب  از  چرا  کمیاب؟  چرا  اما 
اون وقت هرکس دلش خواست میره آب برمی داره و باش 
واسطه مون  کاالی  مهم  خاصیت  یه  پس  میخره!  کاال 
به وجود  پول  که  شد  چی  حاال  باشه.  کمیاب  که  اینه 
یا  مسافرت  برای  مثال   ( زیاد  حمل طالی  اومد؟ خب 
تجارت بین دو شهر(، خیلی سخته. بنابرین یه سری آدم 
ازای  در  بهشون می گیم صراف، حاضر شدن  االن  که 
دریافِت طال، یه کاغِذ امضا شده به ارزِش همون مقدار 
طال به مردم بدن تا یکی که می خواد تجارت کنه، اون 
کاغذ رو توی شهر مقصد،  به یه صراف، دیگه تحویل 
بده و طال بگیره و باش کاال بخره.  این کاغذا کم کم 
جای طال رو گرفتن و دیگه کسی دنبال، طالهاش پیِش 
نمی رفت!  اون کاغذا تبدیل شدن به پول امروزی و این 
که روی پول امضا هست، مال همون قضیست. اما دیگه 
این پول ها، با مقدار ثابتی طال عوض نمی شن و دیگه 
خوِد اسکناس نقش اون کاالی واسطه رو بازی می کنه. 
پول  می تونه  مرکزی  بانک  که  اینه  طال  با  پول  فرق 
چاپ کنه واسه خودش! اونوقت چی می شه؟ برای ساده 
از یک سیبه و  اقتصاد متشکل  سازی فرض کنید کل 
۱۰۰ تومن پول. کاال نزد نفر اوله و کل پول نزد نفر دوم. 

از  اینکه  برای  فقط  قرار دهد؛  تاکید  مورد  ملی می داند 
رای شورای نگهبان می ترسد، وای به حال او و کشور. 

چنین کسی اشتباهی به مجلس آمده است.« 
احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس، 
هم این مسئله را یک موضوع حاشیه ای دانسته و نسبت 
تا  »مگر  می دهد:  نشان  واکنش  این طور  ادعا  این  به 
مجلس ششم سیستم رای گیری مجلس به شکل قیام 
و قعود، که یکی از سیستم های شفاف رای گیری است، 
نبود؟ آیا شورای نگهبان نماینده ای را به خاطر رایش رد 

صالحیت کرد؟!«
همچنین قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند، در گفتگو 
با روزنامه شهروند می گوید: »اگر با برچسب هایی مثل 
به دلیل نظارت استصوابی؛  از شورای نگهبان  ترسیدن 
آرای مردم؛ همچنان  به  به دلیل مراجعه  یا عوام گرایی 
نمایندگان خودشان را سانسور کنند و جسورتر نشوند، در 

بر همین پاشنه می چرخد.«
بهانه  به  نماینده ای  اگر  دقیقا مسئله همین جاست؛ که 
را  نیست مصالح کشور  نگهبان حاضر  از شورای  ترس 
در نظر بگیرد، چگونه می توان اطمینان داشت که او در 
سایه ی #عدم-شفافیت-آرا برای راضی نگه داشتن 
باندهای فساد و قدرت، که نفوذ زیادی هم در مجلس 

دارند، مردم و مصالح کشور را قربانی نمی کند؟!

مسعودپزشکیان،نمایندهتبریز:مغایرباآیین
نامهمجلساستونمیتواندمطرحشود.

عباس   ۹۷ فروردین   ۲۳ مورخ  آنالین  عیار  گزارش  به 
کمیسون  رئیس  نائب  و  دزفول  نماینده  زاده،  پاپی 
»آیین نامه داخلی« مجلس، در پاسخ به این سوال که؛ 
»آیا تاکنون طرحی برای شفاف شدن آرای نمایندگان 
مجلس و انتشارعمو می آن در کمیسیون آیین نامه داخلی 
مطرح شده است؟«، گفت: »تا کنون چنین پیشنهادی 
نبوده است؛ ولی پیشنهاد خوبی است که می توانیم روی 

در این صورت قیمت سیب میشه ۱۰۰ تومن. حاال اگه 
یهو پول نفر دوم بشه ۲۰۰ تومن، اونوقت قیمت سیب 
هم می شه ۲۰۰ تومن. ینی اگه پول توی اقتصاد اضافه 
فرض  بیاین  )تورم!(.  می شه  زیاد  کاالها  قیمت  بشه، 
کنیم آدمای منصفی توی بانک مرکزی نشستن و خیلی 
عالقه مند به این کار نیستن! حاال بریم سراغ مسئله ی 

اصلی که بانکه:
وظیفه بانک چیه؟ اختیاراتش چیه؟ بانک در یک کالم 
کارش اینه که پول چاپ کنه! )مگه میشه؟ چطوری این 
کار رو می کنه؟( بانک به کسایی که نیاز به پول برای 
شروع کسب و کار دارن وام می ده و انتظار داره که وام 
گیرنده، پول بیشتری پس بده. اما برای اینکه به کسی 
برابر  حداقل  ارزشی  به  وثیقه  یه  ازش  حتمن  بده،  وام 
با وام می گیره. برای مثال یه ِملک می گیره به ارزشی 
به  وامی  گرفتن  برای  مثال،  برای  وام.  با  برابر  حداقل 
به  ملک(  یه  سند  کاال)مثل  یه  باید  تومن،   ۱۰ ارزش 
ارزش حداقل ۱۰ تومن رو ببرین بانک وثیقه بزارین و 
با وام از بانک بیرون بیاین. حاال اگه کسی خودش ۱۰ 
به عنوان  بانک  اون پول رو می بره  باشه،  تومن داشته 
وثیقه برای یه وام دیگه می زاره و بانک، وامی به اون 
ارزش به شخص دیگه ای می ده و بخشی از بهره ای)!( 
که وام گیرنده به بانک می ده رو بانک، به سپرده گذار 

می ده. 
سخت گیرانه ای  بسیار  بسیار  قوانین  دنیا  همه جای  در 
برای این توانایِی خلِق پوِل بانک ها وجود داره که مانع 
این  از  افزایش تورم بشه. یکی  از خلق پول بی رویه و 
وام  شخص  واِم  دادن  بازپس  توانایی  بررسی  قوانین، 
گیرنده و بررسی ارزش وثیقه ی وام گیرنده است. فرض 
کنید شخص وام گیرنده وانمود کند که ملکی به ارزش 
۱۰۰ تومن نزد بانک وثیقه گذاشته درحالی که ملک او 
۱۰ تومن می ارزد. سپس شخص وام گیرنده به مسئول 

بررسیدالیلایجادنقدینگیدرنظامبانکیایران

بررسیاشکاالتواردشدهبهطرحشفافیتآراینمایندگان

آن کار کنیم«. مطابق این اظهار نظر رسمی،  »شفافیت 
با  مغایرتی  مربوطه  کمیسیون  منظر  از  حداقل  آرا« 

آیین نامه مجلس ندارد.
مسعودپزشکیان،نمایندهتبریز:طرحشفافیت
آراینمایندگانبایدمبنایعلمیداشتهباشد.
تبدیلتصوراتذهنیبهقانونعواقبدرپی

دارد.
بیان  قبلی  نظر  از  ماه پس  چند  که  نظر  اظهار  این  در 
که  نکته  این  به  اشاره  با  پزشکیان  آقای  جناب  شده، 
یا  و  نمایندگان  برای  عواقبی  طرح  این  است  ممکن 
و  بررسی  در  احتیاط  لزوم  بر  باشد،  داشته  جامعه  حتی 
تصویب آن تاکید می کند. جالب است که در انتهای آن 
اذعان می کنند :»شخصا هیچ اطالعات علمی ای در این 
خصوص ندارم. لذا بهتر است نمایندگان مستنداتی که 
ارائه دهند«)خبرگزاری خانه  را  نتیجه رسیده اند  این  به 

ملت ۱۱ شهریور۹۷(
مختلف  گروه های  توسط  آرا،  علمی  شفافیت  مبنای 
کارشناسی، که هیچ گونه وابستگی حزبی ندارند، بارها 
بررسی شده و تجربیات موفق طیف وسیعی از کشورها 
متحده ایاالت قبیل  از  کشورهایی  ماست.  پیش روی 
جمهوری تونس، گرجستان، کانادا، دانمارک، آمریکا،
شیلی، برزیل، افغانستان، صربستان، ایرلند، چک،
گواتماال،هندوستان،عراق،ایتالیا،لوکزامبورگ،اکراین،
کرواسی، مکزیک، فیلیپین، لتونی، انگلستان، لهستان،
فرانسه،آرژانتین،اندونزی،آفریقایجنوبیوحتیرژیم

صهیونیستی...
موافق ما تهران: نماینده حسینی، فاطمه
ولی هستیم نمایندگان رای شدن شفاف
دنبال به آرا شفافیت کمپین میرسد نظر به
ملی منافع نه و خاص جریانی منافع تحقق

است.
یک  در  است  ممکن  آرا  شفافیت  که  پذیرفت  می توان 
مورد خاص به نفع یک جناح باشد؛ ولی به نظر نمی آید 
که در تما می  موارد اینطور باشد. به هر حال اگر جناحی 
وجود داشته باشد که همیشه از شفافیت آرا متضرر شود، 
این جناح هیچ گونه همسویی  مشخص است که منافع 
با منافع ملی ندارد. تجربه موفق در ده ها کشور مختلف 
موجب  چیز،  هر  از  بیش  آرا  شفافیت  که  داده  نشان 
اجتماعی  سرمایه  افزایش  عمو می ،  اعتماد  افزایش 
سیاسی  و  اقتصادی  فساد  کاهش چشم گیر  و  حاکمیت 

می شود. 

بررسی ارزش ملک هم رشوه بدهد!  در این صورت وام 
او تایید می شود و او از هیچ پول بدست آورده است. 

فهمیدیم که داشتن بانک کاری بسیار پرسود است. اما 
چطور یک بانک تاسیس کنیم؟ خیلی ساده! کافی است 
با استفاده از بند پ، وامی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومن 
از یک بانک بگیرید.  این پول را نزد بانک مرکزی به 
امانت می گذارید و بانک مرکزی بدون هیچ گونه سوال 
از نحوه ی بدست آوردن پول، مجوز تاسیس بانک را به 
شما می دهد.  حال شما صاحب یک بانک شده اید!  از 
میلیارد   ۱۰۰ ارزش  به  وامی  خودتان  به  خودتان  بانِک 
تومن می دهید تا با این پول، وام قبلی را تسویه کنید!  
وام  خودتان  بانک  از  دوباره  وام،  این  تسویه ی  برای 

می گیرید! 
حاال می فهمیم چرا بانک نمی تونه بره سراغه بدهی های 
داده!   وام  خودش  آشناهای  به  چون  نشدش!  تسویه 
وام  طریق  از  نقدینگی  خلق  حال  در  ایرانی  بانک های 
بدون  اند.  میلیارد تومن  اندازه ی روزانه ۱۰۰۰  به  دادن 
راننده  قول  به  )شایدم  مرکزی!  بانِک  کافِی  نظارت 
تاکسیا، اینا همش کار خودشونه! ( توی کشوری که به 
یه دست فروش توی چارراه گیر می دن،  موسسات مالی 
و بانک ها عین قارچ سبز می شن و با خلق نقدینگی از 
اقتصاد  یا سود سپرده ها دارن شیره ی  طریق وام دادن 

ایران رو می مکن! 
سخت گیرانه ای  بسیار  دیگر،  قوانین  کشور های  در 
انتخاب  یا  سپرده ها  سود  نرخ  و  بانک ها  تاسیس  روی 
وام گیرندگان وجود داره که از خلق پول بی رویه جلوگیری 
می کنه!  اما در ایران به دلیل خلع قانونی، شاهد خلق 
که  بانک هایی  هستیم.  بانک ها  در  فساد  و  نقدینگی 
واسطه،  با  افرادی  به  میلیاردی  چند  وام هایی  دادن  با 
سود های هنگفتی برای خود و ضررهایی بسیار هنگفت 

برای جامعه به ارمغان می آورند...

واحد سیاسی

واحد اقتصادی

علی پرویزی
ورودی 94 مکانیک

علیرضا درویش
ورودی 96 ریاضی



شفافیتشفافیت

شش پنج

شفافیت آرا چیست؟ 
جلوه گر  مجلس  در  حضور  مدت  در  هرنماینده  آرای 
اوست. چهره ای که در  »چهره ی حقیقی و بی آرایش« 
و  وعده  انبوهی  پشت  #عدم_شفافیت_آرا  سایه ی 
لبخندهای پرغرض پنهان می شود. نماینده ای که با رای 
دادن به لوایح استعماری، عقب ماندگی اقتصاد کشور را 
امضا می کند، همان لوایحی که مضراتش کمی با تاخیر 
شد،  خواهد  آشکار  آن  برق  و  زرق  پر  ظاهر  به  نسبت 
مردم  نگاه  در  بعد  به  این  از  قطعا  نباشد،  »خائن«  اگر 
»الیق حضور مجدد در خانه ی ملت« هم نخواهد بود. یا 
نماینده ی دیگری که تاکنون در ۸۰ درصد رای گیری ها 
رای ممتنع داده است، اگر »بیمار« نباشد، قطعا »غاصب 
یا  هست.  کشور«  سرنوشت  تعیین  برای  صندلی  یک 
زحمت  حتی  و  دارد  حضور  صحن  در  که  دیگری  آن 
به  هم  را  ممتنع  دکمه ی  فشردن  و  انگشت  درازکردن 
نظر  قطعا  نباشد،  جسمی«  »معلول  اگر  نمی دهد  خود 
مردم حوزه ی انتخابیه اش را از »آب بینی بز« بی ارزش تر 
کارنامه ی  که  روزی  آن  از  خدا  بر  پناه  است!  انگاشته 

نتیجهیانتخاباتنمایندگانمجلسیکیازمهمترینمعیارهایتعیینسرنوشتکشوراست.بااینوجوداگرشماهمازکسانیهستیدکهتابه
حالبهلیستیناشناختهرایدادهایدیابرنامهایدرآیندهبرایتحقیقراجعبهنامزدهایانتخاباتمجلسدرشهرتانندارید،چنداننمیشودبر
شماخردهگرفت!انتخاب،زمانیمعناپیدامیکندکهابزاری»سادهودردسترس«برایمقایسهیگزینههایموجودوجودداشتهباشدوگرنهراهی
جزاعتمادبهدوستیمطلعیارایدادنبهسلیقهیخانوادهباقینمیماند.عالوهبرابزاریکهگفتهشد،ابزاریدیگرنیزالزماست؛وآن،توانایی

»نظارتآسانومداوم«بررفتاروعملکردنمایندهایاستکهبارایماراهیمجلسشورایاسالمیشدهاست.

رابطه  در  امید  فراکسیون  عضو  سیاوشی  طیبه  شد. 
ارائه  را-  طرح  -این  گذشته  »سال   : میگوید  طرح  با 
کار  دستور  در  رئیسه،  هیئت  کوتاهی  دلیل  به  دادیم. 
آرا  شفافیت  ایده ی  نحو،  هر  به  نگرفت«.  قرار  مجلس 
نداهایی  جز  و  ماند  مسکوت  سال  یک  حدود  مدت  به 
از جانب هیچ کس  از طرف جامعه ی نخبگانی  ضعیف 
موفق  نهایت  در  که  کسی  نگرفت.  قرار  مطالبه  مورد 
شد علم مطالبه شفافیت را در دست بگیرد،»حسینعلی
بودجه ی  و  برنامه  کمیسیون  عضو  دلیگانی«،  حاجی
»شفافیت  عنوان  با  دلیگانی  حاجی  طرح  بود.  مجلس، 
آرای نمایندگان« با امضای ۲۹ نفر در ۱۷ ام مرداد ماه 
مطرح شد و در نهایت با طرحی دیگر ادغام و در تاریخ 
۸ ام شهریور ماه با »۱۶۰« امضا تحویل هیئت رئیسه 
مجلس شد. شایان به ذکر است که به جز این ۱۶۰ نفر، 
۶5 نماینده ی دیگر هم در فضاهای نه چندان غیررسمی 
مانند توئیتر از طرح حمایت کرده بودند؛ به این معنا که 
علی الظاهر ۲۲5 نفر از ۲۸۸ نماینده مجلس به نحوی 
نسبت به طرح اعالم موافقت کرده اند. در نهایت طی 
یک واقعه ی پرمعنا این طرح تنها با 5۹ رای موافق در 

برابر ۱۰۸ رای مخالف رد شد!
گونه  هر  »مادر  تعبیری  به  نمایندگان،  آرای  شفافیت 
شفافیت در هر نهاد و سازمان دولتی و خصوصی« است. 
»تنها«  بگیرید،  نظر  در  که  را  شفافیت  از  شکلی  هر 
از آن  اجرا دارد که پیش  در صورتی شانس تصویب و 
شفافیت آرا اتفاق افتاده باشد. شاید گزاف نباشد بگوییم 
علت ردشدن خود این طرح هم، »رای گیری غیر شفاف 

خود طرح« بوده است .

چه باید کرد؟
یا  غیرقانونی  اقدامات  از  بسیاری  مجلس  شفافیت 
غیراخالقی )که هنوز به قانون تبدیل نشده( نمایندگان 
و مرتبطین آنها را محدود می کند. طبیعی است این امر 
چندان به مذاق باندهای قدرت و ثروت که از خالهای 
نمایندگانی  )زبانم الل!!!(  احیانا  یا  می برند،  نفع  قانونی 
تجربه ی  نیاید.  خوش  ارتباطند،  در  باندها  این  با  که 
»مهم ترین  عنوان  به  آرا  شفافیت  طرح  گیری  رای 
نشان  را  همین  هم،  شفافیت«  موضع  اساسی ترین  و 
مواضع  میشود  »چطور  که  اینجاست  سوال  می دهد. 

رضا امیرخانی، »خدا می داند گلوی چند مظلوم بی دفاع 
را دریده باشد«، بر همگان عیان شود. شک نکنید آن 
روز قیامتی زودهنگام در انتظار حضرات نماینده است، 
قیامتی که پیش از مرگ و پاسخگویی در محضر احدیت 
باید در برابر این ملت همیشه مظلوم پاسخگو باشند. تا 
آن روز پرده ای میان چشمان ما و چهره ی واقعی آنها 

کشیده شده به نام #عدم_شفافیت_آرا.

چه بر شفافیت آرا گذشت؟

شفافیت را به تصویب رساند در حالی که خود این رای 
گیری ها شفاف نیست و نمایندگان هم عموما میلی به 

تصویب این جنس طرح ها ندارند؟«

از  از کشورها  ما در بسیاری  از کشور  این چالش پیش 
پیشرفته تریِن آن ها تا عقب مانده ترین شان مطرح بوده و 
داده است.  آنها جواب  تقریبا در همه ی  راه حل«  »یک 
پیش  که  است  حلی  راه  یگانه  #شفافیت_داوطلبانه 
کارشناسان  که  تخصصی  بررسی های  ماست.  روی 
حاکی  اند  داده  انجام  ایران«  برای  شفافیت  »انجمن 
شفاف،  پارلمان  با  کشورهای  اکثر  در  که  است  آن  از 
و  #شفافیت_داوطلبانه  جاده ی  از  شفافیت  مسیر 
مجلس  داخلی  نامه  آیین  تصویب  و  قانون گذاری  نه 
از  کدام  #شفافیت_داوطلبانه هر  راهبرد  با  می گذرد. 
که  دسترسمان  در  کوچک  رسانه های  وسیله ی  به  ما 
میشوند،  بزرگتر  و  بزرگ  اجتماعی  شبکه های  لطف  به 
یکدیگر  به  شفافیت«  »آرمان  تحقق  در  می توانیم 
به  که  نمایندگانی  که  صورت  این  به  کنیم.  کمک 
بر  پتکی  »مانند  را  اند  پیوسته  #شفافیت_داوطلبانه
صریحا  آنها  از  و  بکوبیم«  شفاف  غیر  نمایندگان  سر 
به  حاضر  که  می ترسند  چیزی  چه  از  »دقیقا  بپرسیم 
خوشبختانه  نیستند؟«.  خود  فعالیت های  کردن  شفاف 
بالفاصله پس از رد یک فوریت طرح شفافیت آرا آقای 
که  مجلس،  رئیسه ی  هیئت  عضو  امیرآبادی«،  »احمد 

خود از پیشگامان امضای طرح حاجی دلیگانی بود خبر 
از تشکیل کمپین #شفافیت_داوطلبانه داد که تا این 

لحظه »۹۴« نماینده به این کمپین پیوسته اند.

با  طرحی  بار  نخستین  برای  گذشته  سال  ظاهرا 
محتوای شفافیت آرا از جانب »فراکسیون امید« تقدیم 
طرح  این  جزئیات  از  است.  شده  مجلس  رئیسه  هیئت 
قول های  نقل  و  نیست  دسترس  در  دقیقی  اطالعات 
ضدونقیض زیادی درباره ی آن مطرح است ولی چیزی 
بدلیل  یا  طرح،  این  که  است  این  است،  مشخص  که 
سنگ اندازی ها و کوتاهی های مغرضانه، یا احیانا سستی 
پیشنهاددهندگان نتوانست عده ی قابل قبولی را با خود 
خارج  مجلس  کار  دستور  از  بی سروصدا  و  کند  همراه 

علیپرویزی
ورودی۹4مکانیک

رأیت را بگو! 
شفافیتآراینماینگان

آنها درهمهی تقریبا راهحل« »یک
جوابدادهاست.

#شفافیت_داوطلبانهیگانهراهحلی
استکهپیشرویماست.

علیالظاهر۲۲5نفراز۲۸۸
نمایندهمجلسبهنحوینسبتبه
طرحاعالمموافقتکردهاند.در
نهایتطییکواقعهیپرمعنااین
طرحتنهابا5۹رایموافقدربرابر

۱۰۸رایمخالفردشد!

تیتریکروزنامهیخراسان،
باموضوعهمراهینکردن
نمایندگانمجلسدر

شفافیتآرا

در  نمایندگان  عملکرد 
و  شده  شفاف  مجلس 
چهره ی واقعی آن ها از پس 
ژست های دلربا، ظاهر موجه 
و آراسته، شعارها و ادعاهای 
تیزی  به  اتویی  خط  و  زیبا 
تیغ، همان تیغی که به تعبیر 

نمایندگانیکهتاکنونبه

طرح#شفافیت_داوطلبانه

پیوستهاند



دانشگاه

هفت
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بسیجرادرشبکههایاجتماعی
دنبالکنید

علمی-پژوهشی مراکز و دانشگاهها کشور هر در
وظیفهیپیشبردعلموتکنولوژیرادارندومهم
آن علمی هیأت اعضای را مراکز این افراد ترین
تشکیلمیدهند.پسفضایغالبموجوددربین
وجود به را کشور علمی غالب فضای افراد، این
میآوردکهاگربتوانبهنحودرستیآنراهدایت
کرد،پیشرفتکشوربسیارتسریعخواهدشد.اما
متاسفانهبهنظرمیرسداینجریاندرکشورما
پتانسیل از کامال و است نشده هدایت خوبی به
موجودبهرهبردارینمیشود.بهجایاینکهاین
استعدادهادرجهتحلمسائلومعضالتعلمی
کشوربهکارگرفتهشوند،صرفابهانتشارمقالهبا
محورژورنالهایبینالمللیمیپردازندوبهجای
خدمتبهکشور،مسایلکشورهایتوسعهیافتهرا

حلمیکنند.

تاثیرگذارترین  و  مهم ترین  شاید  ارتقاء  و  جذب  نظام 
هیأت  اعضای  علمی  کارهای  به  جهت دهی  در  عامل 
وجود  علمی  هیأت  در  مختلفی  مراتب  باشد.  علمی 
یا  استاد  و  دانشیار  استادیار،  مربی،  ترتیب  به  که  دارد 
از  نام گذاری شده اند. طبیعی است که یکی  تمام  استاد 
تا  باشد  سیستم  این  در  ارتقا  فرد  هر  هدف گذاری های 
دارای  هم  و  بهره مند  بهتری  مزایای  و  حقوق  از  هم 
جذب  موضوع  در  همچنین  شود.  بهتری  شغلی  تثبیت 
عضو  به  آزمایشی  عضو  تبدیل  و  علمی  هیأت  عضو 
قطعی)دائمی( نیز این مسائل صادق هستند. مشکل از 
آیین نامه های  مطالعه ی  با  که  جایی شروع می شود  آن 
مربوط متوجه می شویم تقریبا هیچ متر و معیاری برای 
بررسی  در  کشور  علمی  معضالت  حل  میزان  سنجش 

طرف  آن  از  اتفاقًا  و  ندارد  وجود  اعضا  این  صالحیت 
مهم ترین عامل، میزان مقاالت انتشار یافته از سوی فرد 
در مجالت علمی معتبر بین المللی است؛ به طوری که 
ترتیب  به  استادی  و  دانشیاری  مرتبه ی  به  ارتقا  برای 
حداقل ۲ و ۳ مقاله با شرایط گفته شده ضروری هستند. 
برای تبدیل عضو آزمایشی به عضو قطعی نیز با توجه 
از مدیر  )که متشکل  دانشکده  نظر هیأت جذب هر  به 
آن دانشکده و چند تن از اعضای دیگر هیأت علمی آن 
بخش است(، تعداد نسبتا زیادی مقاله الزم است. البته 
هستند  عمومی  آیین نامه های  به  مربوط  اطالعات  این 
مصوبات  که  شریف،  دانشگاه  مانند  دانشگاه هایی  در  و 
اوضاع  شاید  نمی شود،  عمومی  اعالم  آن  امنای  هیأت 

وخیم تر باشد.

به  خواه-ناخواه  را  علمی  هیأت  فرد  هر  نظامی  چنین 
مسائل  به  پرداختن  از  و  مقاله محوری می کشاند  سمت 
این فضا حال فعلی کشور  نتیجه ی  باز می دارد.  داخلی 
است که کاربرد علم در عمل کیلومترها عقب تر از علِم 
استادان  مفید  عمر  عمده ی  بخش  ماست.  کاغذ  روی 
و  می شود  کشور  در  بالاستفاده  مقاله ی  انتشار  صرف 
آن  نتیجه ی  که  می سازد  را  آنها  روحیه ی  مسأله  این 
موعد  و  بدهند  شعار  بلدند  فقط  که  می شود  مسئوالنی 
عمل که فرا می رسد خبری از آنها نیست. یکی از  این 
تا  در فضای مجازی  آن  پیش خبر  نمونه ها که چندی 
دوران  در  که  است  بهداشت  وزیر  شد،  پخش  حدی 
نوبل  جایزه ی  برنده ی  برابر  چهار  حدودا  خود  وزارت 
پزشکی در سال ۲۰۱۸، مقاله منتشر کرده است! حال آن 
که همه از مشکالت کشور در زمینه ی بهداشت و دارو و 

لزوم پرداختن به آن مطلع اند.
همان طور که در بیانات رهبر انقالب در دیدار با اساتید 

دانشگاه ها در ماه رمضان امسال مطرح شد، پژوهش ها 
از  باید  را  بی هدف  پژوهش های  و  شوند  باید هدف مند 
دایره ی کار خارج کرد. به طور مثال باید با افزایش سهم 
اساتید از درآمد پروژه هایی که از صنعت می گیرند، آنها 
یا  کرد.  زمینه ها  این  در  تحقیقات  انجام  به  تشویق  را 
درگیر  را  آنها  صنعتی،  مطالعاتی  دوره های  گذاشتن  با 
کمک  با  باید  حال  هر  به  کرد.  صنعت  مسأله های 
کارشناسان و متخصصان سیاست نظام جذب و ارتقا را 
تغییر داد و همچنین باید تدابیری اندیشه شود تا بتوان 

به تدریج این فضا را در بین اساتید شکست.

و  جدی  عزمی  نظر  به  که  است  این  فعلی  مشکل  اما 
اساسی  برای تصحیح  از سوی مسئوالن مربوط  عملی 
وجود  اساتید  ارتقاء  و  جذب  و  دانشگاه ها  اداره ي  مدل 
که  سال هاست  حرف ها  و  سخنان  در  اگرچه  ندارد 
و  کنند  برقرار  صنعت  با  ارتباط  می خواهند  می شنویم 
خود  اینکه  به خاطر  شاید   .  ... و  است  بد  مقاله محوری 
آنها هم پرورش یافته ی همین سیستم اند و به آن عادت 
کرده اند. اما ما امیدواریم باشند مسئوالنی که صدای ما 

را بشنوند و نگران مشکالت این چنینی کشور باشند

سید علی هاشمی

روایتتباهشدناساتیدجواندرنظامپوچمقالهمحوری

ورودی 96 صنایع

وانظام جذب و ارتقا انز

وزارت  دوران  در  ما  بهداشت  وزیر 
برنده ی  برابر  چهار  حدودا  خود 
سال  در  پزشکی  نوبل  جایزه ی 

2018، مقاله منتشر کرده است!

واحد دانشگاه


