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غالمرضا ظريفيان
استاد دانشگاه

 براي نقد قوا 
چه نهادي بهتر از دانشگاه؟

آنچه با عن��وان جنبش دانش��جويي 
شناخته مي شود يك تجربه 75 ساله 
را پش��ت س��ر دارد و مي توان آن را به عنوان يكي از 
پايدارترين و پيوس��ته ترين جنبش هاي كش��ور به 
رسميت ش��ناخت؛ جنبش��ي كه در بازه هايي اراده 
تغيير داش��ته و از دوره انقالب اسالمي به بعد با اراده 
اصالح فعاليت كرده است. جنبشي كه هيچ وابستگي 
حزبي و مالي نداشته و تالش كرده است تا در جريان 
نقدي كه ب��ه قدرت دارد هم��واره منافع ملي و خير 
عموم��ي را در نظر بگي��رد و به عن��وان مجموعه اي 
رصدگر، هم نكات مثبت تح��والت جامعه را در نظر 
بگيرد و هم نقدهايي را بر روندهاي نادرس��ت داشته 
باش��د. جنبش دانشجويي در س��ير تحول خودش 
كارنامه درخش��اني داشته است، هم در فراز و نشيب 
حوادث قب��ل از انقالب و هم پس از انقالب و در دوره 
دفاع مقدس در حس��اس ترين دوره ها همراه كشور 
بوده است. اين جريان همواره نقد دولت را در دستور 
كار خود داشته است چه دولت سازندگي، چه دولت 
اصالحات، چه دولت تدبي��ر و اميد و چه نقد دولتي 
كه موسوم به مهرورزي بود اما چندان مهري نورزيد. 
دانش��جويان تالش كرده اند با حف��ظ نقش كليدي 
خود در آگاهي بخش��ي، هرجا كه احساس كرده اند 
در دولت ها كمبودهايي وجود داشته است به حق و 

شجاعانه به نقد آن بپردازند. 
رييس جمه��ور در س��خنراني روز دانش��جوي خود 
اشاره كرد كه دانشجويان بايد به نقد دولت و ساير قوا 
بپردازند. درست اس��ت كه حاكميت متشكل از سه 
قوه است اما در ديد عمومي قوه مجريه نماد قدرت در 
عرصه سياست ش��ناخته مي شود و البته همان گونه 
كه آقاي روحان��ي گفت، اين قوه بس��يار نياز به نقد 
مش��فقانه و منصفانه دارد چرا كه ب��ا وجود كارهاي 
خوبي كه انجام داده اس��ت، ضعف ها و مشكالتي هم 
دارد كه به موضوع مديري��ت در حوزه هاي مختلف 
بازمي گ��ردد و چش��م هاي بينايي نياز اس��ت تا اين 
مش��كالت را ببيند و به نقد آنها بپردازد، دولت از اين 

موضوع استقبال مي كند. 
اما حرف درس��تي اس��ت كه نبايد قدرت را در دولت 
خالصه ك��رد. يك��ي از كانون هاي مهم ق��درت قوه 
قضاييه اس��ت. اين قوه بايد كانون امني باش��د براي 
احساس سالمت در جامعه، براي پيشگيري از فساد، 
مبارزه با زياده خواهي و عدول از حقوق عمومي. براي 
همين است كه اين قوه بسيار به نقد منصفانه نياز دارد. 
هرچند قوه قضاييه عملكردهاي خوبي هم داشته اما 
ن��وع برخوردهايي كه صورت گرفته نياز به بررس��ي 
دارد. به نظرم قوه قضاييه حت��ي از نقد غيرمنصفانه 
هم نبايد ناراحت شود چرا كه احساس امنيت جامعه 
به اين قوه بستگي دارد، در هر جامعه اي اگر آسيبي 
از س��وي ساير قوا به جامعه برسد، به دستگاه قضايي 
كشورشان پناه مي برند، به دس��تگاهي كه هم توان 
پيش��گيري دارد و هم قدرت مج��ازات و نهاد مهمي 
است براي توزيع عادالنه داوري در جامعه، پس نبايد 
از نقد اين قوه هراسيد. قوه مقننه هم از اين امر مستثنا 
نيست. جايي كه قدرت قانون گذاري و نظارتي دارد 
و به عنوان شاخص مردم ساالري شناخته مي شود. 

يكي از كانون هايي ك��ه همه اين قوا باي��د از آن دفاع 
كنند دانش��گاه است. دانشجويان نقد رايگان و معقول 
مي كنند، براي كارشان هزينه هم مي دهند بدون اينكه 
طلب قدرت و ثروت داشته باشند و بايد قدر اين كانون 
نقد را دانس��ت. نمي شود كه همه قوا در روز دانشجو از 
اين حركت و نقشي كه در طول تاريخ كشور داشته است 
تقدير كنند اما در مقام نقد و داوري آن را به رس��ميت 
نشناسند يا خداي نكرده هزينه اي به آن تحميل كنند. 
دانش��گاه ميزان الحراره جامعه اس��ت. هرگاه دانشگاه 
س��كوت كرد و در خود فرو رفت بايد نگران آسيب بود. 
دانشگاهي كه در خود بخزد و پرسشگري را كنار بگذارد 
مايه نگراني اس��ت. دانشگاه پرنش��اط نشان از جامعه 
پرنش��اط دارد، جامعه اي كه با آس��يب هاي كمتري 
روبه رو است. جامعه اي كه نقد نشود، اصالح نمي شود. 
چه بهتر كه اين نقد از سوي نهادي انجام شود كه محل 
اجتماع نخبگان است و چه بهتر اگر كمك كنيم تا اين 

نهاد بدون نگراني و دغدغه به نقد بپردازد. 

تيترهاي امروز نگاه روز وزير علوم در پاسخ به سوال نماينده عضو  جبهه پايداري درباره اردوهاي مختلط و فعاليت هاي سياسي دانشجويان: 

معاونانمراتغييرنميدهم

دانيال شايگان / اعتماد

قطـار
برنگشـت
بابانيامـد

گفت وگوي »اعتماد« با پسري كه در نوجواني 
مرتكب قتل و 25 روز پيش  آزاد  شد

 هيچ تصوري 
از اعدام نداشتم

همسر مهماندار 
مفقود شده 
حادثه قطار 

سمنان به 
»اعتماد« گفت : 
دخترم مي گويد 

بابا چرا از قطار 
نمي آيد؟
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خداحافظي با ريال پس از 87 سال
باتصويبدولتواحدپولايران»تومان«ميشود

 آغاز فعاليت 
دوباره » شل« در ايران 

تفاهمنامه  مطالعاتي دو ميدان 
آزادگان و يادآوران  امضا شد

شش به عالوه يك

شوراي نگهبان تركيب اعضاي 
را  هيات مركزي نظارت بر انتخابات 

مشخص كرد

 مطهري: اساسا
 آزادي بيان مربوط به 

آزادي مخالف است

 تذكرهاي سياسي سه نماينده 
و پاسخ هاي صريح نايب رييس

 روز انتقام 
درآزادي

 در هفته سيزدهم ليگ
 همه چيز تحت تاثير بازي 

استقالل- تراكتورسازي است

 تغييرات بزرگ
 ادامه تغييرات كوچك

يك اس��تخر ب��زرگ را در نظ��ر بگيريد 
كه كنار آن ايس��تاده ايم. آب آن زالل و 
شفاف اس��ت. حال اگر يك قطره مايع رنگي مثال خون 
در آن ريخته ش��ود، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ به ظاهر 
هيچ تغييري در ش��فافيت و زاللي آب رخ نخواهد داد، 
بنابراين نسبت به انجام آن بي تفاوت خواهيم بود. حال 
فرض كنيم كه اين كار براي ده ها سال ادامه يابد، حتما 
اگر روزانه يك قطره ريخته شود پس از 50 سال استخر 
مورد نظر يك اس��تخر خون است و نه آب. اگر كسي هر 
روز اين اس��تخر را با روز پيش يا هفته و ماه پيش از آن 
مقايسه كند، تفاوتي در رنگ آن نخواهد ديد. ولي اگر به 
هر دليلي يك نفر اين استخر را در 50 سال پيش ديده 
و اكن��ون نيز آن را ببيند، متوجه تحول بزرگ كيفيت و 

رنگ و بوي طعم و... آن خواهد شد. 
اين روزها فيلم سيانور در پرده سينماهاي كشور نمايش 
داده مي ش��ود. شايد نسل جوان ايران با تاريخ و حوادث 
پيش از انقالب آش��نايي كافي نداشته باشد و اين نيز به 
دليل دستوري شدن تحليل تاريخ در كشور است، ولي 
با ديدن اين فيلم متوجه مي ش��وند كه يك گروهي به 
نام سازمان مجاهدين خلق بود كه نيم قرن پيش بناي 
تاسيس آن گذاشته ش��د. آنان ارزش هاي گوناگوني را 
تبليغ مي كردند و صادقانه به آنها اعتقاد داشتند، يكي 
از مس��لط ترين ارزش هاي آنان مبارزه با امپرياليس��م 
امريكا، كشتن آنان و كشته شدن در اين راه بود. ارزش 
عملي اين گزاره چنان بود كه به تناسب انجام آن نوعي 
حقانيت نظري و عقيدتي نيز براي آنان فراهم مي كرد. 
هر گروه سياسي براي اثبات حقانيت خود به شواهدي در 
تاييد شدت و كيفيت و كميت مبارزه ضد امپرياليستي 
خود استناد مي كرد و اين را در صحنه اي از فيلم سيانور 

مي توان ديد. 
اكنون از آن دوران بيش از 40 س��ال گذش��ته است. آيا 
مي دانيم آن گروهي كه ديگران را به بزدلي در مبارزه با 
امپرياليسم امريكا متهم مي كرد و خود را نوك تيز مبارزه 
با امريكا و سركردگان داخلي اش مي ناميد، امروز افتخار 
آن را دارد! كه با بدترين حكومت امريكا در 200 س��ال 
گذشته، از حيث نژادپرستي، س��لطه گري و ضديت با 
دموكراسي و... همسو و تابع محسوب مي شود!؟ اشتباه 
نشود منظور اين نيست كه انسان ها يا گروه هاي سياسي 
نبايد دچار تغيير و تحول شوند. به طور قطع تغيير و تحول 
الزمه هر فرد يا گروهي سياسي و موجود اجتماعي است، 
ولي نه تا اين حد كه يك گروه به طور كامل 180 درجه 
چرخش كند و در هر دو موضع نيز حالت افراطي داشته 
باشد. حتي اين را هم مي توان تحمل كرد چرا كه فرد يا 
گروه متوجه اشتباه خود ش��ده و آن را جبران مي كند، 
ولي نمي شود كه افراد يا گروه ها در عين تغييرات 180 
درجه اي در همه حال حق باشند و هم به گذشته خود 
افتخار كنند و هم حال خود را افتخارآميز بدانند، در حالي 

كه گذشته و حال آنان قابل جمع نيست. 
مساله و نكته اساسي اين اس��ت كه اگر 40 سال پيش 
از ي��ك نفر كه عضو س��ازمان مذكور ب��ود يا حتي يك 

ناظر عادي پرسيده مي شد كه 
سرنوشت اين گروه را در 40 سال 

بعد چگونه مي بيند، بعيد بود كه به ذهن هيچ كس خطور 
كند كه اين گروه كارش به جايي برسد كه ...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگري )ع( را تسليت مي گوييم

 ميرسليم 
و بادامچيان 

در فينال 
موتلفه

آيا انتخاب موتلفه 
كانديداي نهايي 

اصولگرايان است؟

گروه اقتصادي| واحد پولي ايران پوس��ت 
مي اندازد. اگرچه اين تصميم هيات وزيران 
و برمبن��اي يك بند از اليح��ه اصالح قانون 
بانكداري اس��ت، اما با موافقت دولت نسبت 
به تغيير واحد پولي كشور از ريال به تومان، 
ب��ه زودي حاكميت 87 س��اله اي��ن واحد 
پولي بر اقتصاد كش��ور پايان مي يابد. واحد 
پولي كه به ش��كل غير رس��مي سال ها بين 
مردم اي��ران رايج بوده و اگ��ر اليحه دولت 
به تصويب مجلس برس��د، اي��ن واحد پولي 
رسمي مي شود. رس��مي شدن آن به معني 
آن است كه دولت پذيرفته يك صفر از پول 
رايج كشور حذف ش��ود. اين درحالي است 
كه طرح صفره��ا از پول ملي سال هاس��ت 
كه در دس��تور كار دولت قرار داشته اما هر 
بار به دلي��ل پرهزينه بودن، از دس��تور كار 
دولت خارج شده است. ريال از سال 1308 
واحد پول ايران ش��د اما هميش��ه تومان و 
قران در محاورات روزمره مورد استفاده قرار 
مي گرفت. اگر مصوبه هيات دولت به تصويب 

مجلس هم برسد يك صفر 
از واحد پول ايران كاس��ته 
مي ش��ود و در محاس��بات 
كشوري نيز تومان جايگزين 

ريال مي شود. 
تغيير واحد پول��ي در واقع 

يكي از 205 ماده اليحه بانكداري است كه 
بررس��ي ابعاد آن در هيات دولت آغاز شده 
است. اصالح قانون بانكداري 30 سال است 
در مرحله اص��الح متوقف ش��ده و با وجود 
آنكه پنج س��ال پس از تصوي��ب اين قانون 
در س��ال 1362 بنا بود اصالحي��ه آن ارايه 
ش��ود، ولي تمام دولت ها با تعل��ل و اهمال 
همان قان��ون آزمايش��ي س��ال 62 را اجرا 
كردند. محمود احمدي نژاد در سال نخست 
رياس��ت جمهوري دس��تور تدوي��ن اليحه 
اصالحي��ه را صادر كرد. لوايح��ي با نام هاي 
بانكداري و بانك مركزي در دس��تور تدوين 
قرار گرفت اما هيچ اصالحيه اي از دل دولت 
نهم بيرون نيامد و همچنان بانكداري هماني 

ماند كه بود. 
در ابت��داي س��ال ج��اري، 
مجلس هش��تم در آخرين 
روزهاي عمرش قصد داشت 
اليح��ه جدي��د بانك��داري 
اس��المي را تصوي��ب كند. 
نماين��دگان معتق��د بودند بان��ك مركزي 
نس��بت به اين موضوع برخ��ورد منفعالنه 
مي كند و به همين دليل خود براي اين كار 
پيشقدم ش��دند و در اين رابطه طرحي هم 
تصويب ش��د اما بانك مركزي از مجلسي ها 
خواست دست نگه دارند و فرصتي يك ماهه 
طلب ك��رد تا اليحه اصالحي��ه را بانكداران 
با نظر ش��وراي فقهي تهيه كنن��د. در واقع 
سياستگذار پولي كشور اعتقاد داشت طرح 
نمايندگان مجلس با اصول، قواعد و نيازهاي 
نظام بانكي خوانايي ندارد. مسووالن پولي هر 
چند با تاخير، سرانجام اليحه  را براي تصويب 
به هيات دولت فرستادند؛ اليحه اي كه حاال 
يك بند آن هم به تصويب رس��يده است اما 

تا زمان اتمام بررس��ي 205 ماده و ارايه آن 
به مجلس مشخص نيست چه مدت زماني 
سپري مي ش��ود و آيا باالخره اين اصالحيه 
به مجلس مي رس��د يا ب��از در نيمه هاي راه 

متوقف مي شود؟
حذف يك صفر به جاي چند صفر

حذف صفره��ا از واح��د پول مل��ي، طرح 
جديدي نيس��ت؛ بيش از يك دهه است كه 
درباره آن بحث مي ش��ود. هربار هم تجربه 
كش��ورهايي كه دس��ت به اي��ن كار زدند و 
موفق شدند، مطرح مي ش��ود. كشورهايي 
مثل آلمان، فرانس��ه و ايتاليا و نزديك تر هم 
تركيه. مي گويند، در آلمان هش��ت صفر و 
در س��ه كش��ور ديگر 6 صف��ر از واحد پولي 
حذف ش��د؛ تجربه اي بي نظي��ر كه يك بار 

براي هميش��ه اقتصاد اين 
كشورها نفس كشيد. 

بحث ح��ذف صفر از واحد 
پولي ايران و تبديل ريال به يك واحد ديگر 

نيز بحثي مسبوق به سابقه است. 
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  10 كيلومتر مربع
 تا رهايي» حلب«

 يك قدم تا تغيير ميداني بازي 
در سوريه باقي مانده است

6

الياس حضرتي-دكترمحبوب حضرتي-حجت طهماسبي-
صميد حضرتي-محمد عنايت شعار- محمد محموديان-
مسعودمددي-مهندس خلقت دوست-محمد نوري-  
يعقوب نوري  -عبداهلل عبدي

جنابآقاي

مظفرنيكومنش
درگذشـت همسـر خواهرگرامي تان را تسليت 
گفته ، بـراي آن مرحوم غفـران و آمرزش الهي 
و بـراي شـما و بازمانـدگان صبـر و سـالمتي 

خواستاريم .

 همراه با 
يادداشتي از 

مرتضي ايماني راد


