
حميد ميرزاده
رييس دانشگاه آزاد اسالمي

  خلط مبحث 
علم اندوزي و اشتغال

متاسفانه اين روزها موضوعيت آموزش 
عالي كه اصال موضوعيت علم اندوزي و 
دانش پژوهي است و با فرهنگ »اطلبوالعلم من المهد 
الي اللحد« مطابقت دارد و بس��يار با ارزش اس��ت، با 
امر اشتغال خلط مبحث ش��ده و در حقيقت آن را به 
فرودست برده اند. هر چند كه بسياري از دانشجويان 
ارش��د و دكترا داراي شغل هس��تند، تقاضاي باالي 
اجتماعي براي تحصيالت عاليه در كشور فقط براي 
ايجاد اش��تغال نيس��ت و اصوال در طول تاريخ، مردم 
ايران در حوزه علم و فرهنگ و هنر و فناوري يك نوع 
منزلت جويي اجتماعي داشته اند و گوي سبقت را از 

ديگران ربوده اند و مصداق اين شعر زيبا هستند:
گوي سبقت مي برند اين خاكيان

در عروج خويش از افالكيان
ايراني��ان هميش��ه مش��اركت باالي��ي در توليد علم 
جهاني داشته اند. مدارس نظاميه خواجه نظام الملك 
طوسي حدود هزار سال پيش و ربع رشيدي خواجه 
رش��يدالدين فضل اهلل همداني حدود هفتصد س��ال 
پيش و بعدها دارالفنون ميرزاتقي خان اميركبير و در 
عصر حاضر دانشگاه آزاد اسالمي كه به همت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني)ره( تاس��يس و با استقبال مردم 
مواجه شد، ش��اهد اين مدعاس��ت و به همين دليل 
م��ردم ما از نان ش��ب خود زده ان��د و هزينه تحصيل 
فرزندان شان را فراهم س��اخته اند. اصوال تحصيالت 
عاليه باعث كاهش ناهنجاري هاي جامعه مي ش��ود. 
مطالعات نشان مي دهد در ايران فقط 2 درصد زندانيان 
تحصيالت عاليه داشته اند. در كشورهاي پيشرفته بين 
33 تا 55درصد جمعيت آنها داراي تحصيالت عاليه 
هس��تند. با همه پيش��رفت هاي آموزش عالي بعد از 
انقالب، در كشور ما كمتر از 15 درصد جمعيت كشور 
تحصيالت عاليه دارند از طرفي چه كس��ي مي تواند 
بگويد كه يك ليسانس��يه يا دكت��راي بيكار خطرش 
براي جامعه بيش��تر از يك ديپلمه بيكار است؟ يك 
خان��م خان��ه دار درس خوان��ده فرزنداني س��الم تر و 
زندگي بهداشتي تر و اقتصادي تر و منظم تري دارد و 
هزينه هاي ملي كمتري در مقايسه با خانم خانه داري 
ك��ه تحصيالت عال��ي ن��دارد، براي جامع��ه خواهد 
داشت. ضمن اينكه دانش��گاه مسووليت مستقيمي 
در ايجاد اش��تغال ندارد اما مي تواند بسترهاي الزم، 
مثل مراكز رش��د و ش��ركت هاي دانش بنيان را براي 
فارغ التحصيالن خود فراهم س��ازد. م��ا طبق قانون 
اساسي نمي توانيم مردم را از ادامه تحصيل بازداريم. 
اگر بس��تر ادامه تحصيالت عاليه را در ايران به اندازه 
تقاضاي اجتماعي فراهم نكنيم، جوانان ما كه سال ها 
از اقتصاد ملي براي آنها هزينه شده به خارج مي روند 
كما اينكه هم اكنون بين 50 تا 80 هزار نفر از جوانان 
ايران��ي در خارج مش��غول ادامه تحصيل هس��تند. 
خوب است حساب كنيم س��االنه چقدر ارز از همين 
بابت به خارج م��ي رود و با پ��ول خانواده هاي ايراني 
دانشگاه هاي آن كش��ورها آباد مي شوند؟ تازه خيلي 
از اين دانش��گاه ها مخصوصا در كش��ورهاي آسياي 
ميانه و بعضي كشورهاي همسايه از امكانات و استاد 
و تجهيزات كافي و اس��تانداردهاي باالي بين المللي 
برخوردار نيس��تند و ارزيابي روشني از آنها در دست 
نيست. بگذريم از تبعات فرهنگي و اجتماعي حاصل 
از خروج جوانان ايراني كه سال ها دور از خانه و جامعه 
خود بوده و خدا مي داند چه مشكالتي براي آنها پيش 

مي آيد كه جاي بحث مجزايي دارد.
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بهمن،  جان امدادگر 
جاده ها را گرفت
 گفت وگوي »اعتماد« با

 راهداري كه در آخرين ماموريت 
محمدعلي طلوعي همراه او بود

 دنياي وارونه!
از هنگام��ي كه ترامپ ورود اتباع هفت 
كش��ور را ممنوع اعالم كرد، منتقدين 
اعالم كردند كه اين امر برخالف حقوق بش��ر يا سنت 
امريكايي است. اتفاقا گفته اند كه خود ترامپ هم فرزند 
يك مهاجر غيرقانوني اس��ت. جال��ب اينكه زن او نيز 
اصالتا غيرامريكايي و از اروپاي شرقي است. ولي به نظر 
مي رس��د كه اين موارد گرچه قابل توجه و درست هم 
است ولي نقد اصلي به اين سياست جاي ديگر است. او 
مدعي است كه اين كار را براي دفاع از امنيت كشورش 
انجام داده است. طبعا بايد از امنيت مردم و كشورش 
دفاع كند ولي اين ادعا دروغ محض و وارونگي حقيقت 
است، زيرا اين اتباع عربستان، كشورهاي حاشيه خليج 
فارس و مصر و پاكستان و تونس و مراكش و... هستند 
كه كارهاي مورد نظر ترامپ را انجام مي دهند. جالب تر 
اينكه بيش��تر از اتب��اع خارجي، اين اتب��اع امريكايي 
هس��تند كه بس��ياري از اين جنايت عليه امريكاييان 
را مرتكب ش��ده اند. و اتفاقا اتباع سفيدپوست آنان در 
اجراي اين كارها پيشگام هس��تند. در اروپا هم اتباع 
همين كش��ورها مش��غول اين نوع اقدامات هستند. 
آخرين م��ورد آن در پاريس و در حمل��ه به موزه لوور 
بود كه يك مصري اق��دام به تعرض كرد. جالب اينكه 
مردم كشورهايي كه مشمول دستور ترامپ شده اند، 

بيشترين خسارت را از تروريسم ديده اند. 
در همين چارچوب وزير جديد دفاع امريكا نيز جمله 
جالبي را گفته و ايران را بزرگ ترين حامي تروريس��م 
خوانده اس��ت. چه خوب بود اين جمل��ه را در ديدار با 
پادش��اه س��عودي اظهار مي كرد. اين اظهارات وقتي 
بيان مي شود كه تروريست ها در عراق و سوريه بيش از 
همه دشمنان شان از ايران واهمه دارند. در واقع مشكل 
اصلي در ممنوعيت ورود ايرانيان و ساير كشورها، در 
اصل اعمال چنين حقي نيس��ت، مش��كل در منطق 
به شدت متقلبانه و دروغ اين سياست است. ولي از اين 
مشكل مهم تر هم هست. اينكه يك جامعه بايد دچار 
زوال سياسي ش��ود كه رييس دولت آن بتواند به اين 
واضحي خالف بگويد و براساس آن نيز عمل كند. آنان 

كه ترامپ را تحليل مي كنند، بايد نسبت به اين وجه 
از دروغ گويي او و نداش��تن ش��جاعت در بيان منظور 

واقعي اش از اين تصميم نيز بپردازند. 
اين فرهنگ زش��ت به حكام منطقه نيز سرايت كرده 
است. برخي از كشورهاي منطقه نيز ايران را متهم به 
دخالت در امور كشورهاي عربي كرده اند. بزرگ ترين 
دروغ ماج��را اين اس��ت كه اعراب و فلس��طيني ها به 
اندازه اي كه به دس��ت همين كشورهاي عرب كشته 
و آواره و تارومار ش��ده اند، هيچگاه به دس��ت ديگران 
كشته نشده اند. از سپتامبر سياه سال 1967 كه ملك 
حسين، فلس��طيني ها را تارومار كرد تا جنايات اخير 
سعودي ها كه دو سال تمام در حال بمباران مردم عرب 
يمن هستند، تلفات اين اقدامات ده ها برابر كشته هاي 
اعراب به دست ديگران است. اتحاديه عرب چه معنايي 
دارد، وقت��ي ك��ه فقيرترين كش��ورهاي جهان يعني 
سومالي و يمن در كنار ثروتمندترين كشورهاي دنيا 
در اين اتحاديه حضور دارند؟ چرا عربستان و قطر منابع 
كش��وري خود را ميان مردم عرب توزيع نمي كنند، و 
اگر هم پولي در اين كشورها توزيع مي شود براي انجام 
كودتا و مزدورپروري است؟ آيا در اين مواقع چيزي به 

نام ملت عرب نداريم؟
خالصه كالم اين است كه چيزي به نام اتحاديه عرب 
وج��ود ن��دارد و در مهم ترين اتفاق��ات تاريخي براي 
كش��ورهايي با مردم و زبان عرب، اين اتحاديه يا غيب 
بوده يا در كنار متجاوزان به مردمان عرب بوده است. 
از نظر بين المللي نيز عضويت در چنين اتحاديه هايي 
مجوز دخال��ت در امور داخلي كش��ورهاي منطقه را 
ص��ادر نمي كند. به همين دليل س��عودي ها و س��اير 
شيخ نش��ين ها به صفت عضويت در اين اتحاديه حق 
ويژه اي براي دخالت در كشورهاي ديگر منطقه ندارند، 
و تنها حكومت هاي مشروع هر كشوري است كه حق 

درخواست حمايت از ديگران را براي 
مقابله با دخالت ه��اي خارجي دارد. 

دخالت سعودي ها در سوريه به همان ميزان غيرقانوني 
است كه هر كشور ديگري در آن دخالت كند. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

بحران بانك ها انعكاسي از مشكالت 
اقتصاد است

بحران بازار پول ايران، بحراني است مشابه با آنچه تمام 
بخش هاي دولتي ب��ا آن مواجه هس��تند و طبعا بدون 
اصالحات ساختاري، رفع اين دست مشكالت ممكن نخواهد بود. با اين 
همه تصور اينكه بازار س��هام نسبت به شاخص بانك ها واكنش مثبتي 
نشان دهد، تصوري باطل است. بازار سرمايه بر اساس شاخص هاي كالن 
و واقعي عمل مي كند كه با توجه به مس��ائل عديده حوزه پولي كشور و 
همچنين صورت هاي مالي بانك ها، نتايج به دست آمده، منطقي و درست 

است و براي رفع ايراد بايد تمركز را در جاي ديگري گذاشت. 
واقعيت مطلب اين است كه بازار پول ايران هم مانند ساير بازارهايي است 
كه دولت در آن دخل و تصرف دارد. همچنان كه توليد فرآورده هاي نفتي، 
توليد خودرو يا هر خدمت ديگر توسط دولت بسيار پر هزينه است و منجر 
به افزايش هزينه هاي عمومي كشور ش��ده، همين امر در بازار پول هم 
صدق مي كند. مثال بارز آن نوع خدماتي است كه بانك هاي خصوصي 
ارايه مي دهند، به لحاظ كيفيت از بانك هاي دولتي به ش��كل آش��كار 
متفاوت است. البته اين طبيعي اس��ت كه در هر سوي ماجرا مديران و 
نيروي انساني مشغول به كار هستند اما تفاوت در نظام اداري آنها است. 
آنچه امروز به نظام بانكي رس��يده، مربوط به عملكرد س��نوات طوالني 
فعاليت بانك هاي دولتي است. اينكه امروز نسبت مطالبات معوق به كل 
تسهيالت باال رفته، طبعا بخشي از اين مساله به دليل دستورات بخش 
دولت است و در همين سال جاري اگر بانك ها بيش از 15 هزار ميليارد 
تومان خريد تضميني محصوالت كش��اورزي را پرداختند، براس��اس 
دستور بخش دولتي بوده اس��ت. بنابراين آنچه مسلم است، اين است 
كه ش��اخص هاي كالن بانك هاي ايران مطلوب نيست و برخي هم در 
وضعيت نزديك به بحران است. بازار سرمايه نيز متناسب با شاخص هاي 
استاندارد عالمت نشان مي دهد؛ اگر شركت يا موسسه اي داراي تراز مالي 
مطلوب باش��د، حتما بازار به آن واكنش مثبت نشان مي دهد. برخي از 
شركت هايي كه امروز در بورس هستند، همواره مورد توجه سهامداران 
در بازار س��رمايه قرار دارند ولي با توجه به ترازهاي مالي بانك ها منتج 
به كاهش ارزش س��هام آنها ش��ده چون در دو س��وي دارايي بانك ها و 
هزينه هاي آنها، برخي از اقالم مطلوب نيس��ت كه يك مورد آن نسبت 
مطالبات معوق به كل تسهيالت است كه به جاي زير پنج درصد بودن، 
دو رقمي است. مادامي كه اصالحات ساختاري در بازار پول انجام نگيرد، 
به ويژه بانك هايي كه بخش��ي از سهام خود را واگذار كردند، توقع براي 

حركت به سوي شاخص هاي ايده آل، منصفانه نيست.

نگاه اقتصادي
هادي حق شناس

كارشناس اقتصادي

درباره »كي روِش امروز«
1- ما چه گناهي كرده ايم؟ ش��ايد عيب از ما اس��ت كه 
نمي توانيم ببينيم، شايد گرفتار نوعي نابينايي مادرزادي 
هستيم. مديريت فدراسيون فوتبال با س��ه ساختماني كه در خيابان 
س��ئول، ميدان شيخ بهايي و نزديك به ورزشگاه آزادي دارد، با نزديك 
به يكص��د كارمند، با ده ها كميته و دپارتمان اداري، با هيات رييس��ه و 
دبيركل و رييس، قاعدتا بايد نماد توس��عه باشد. نماد پيشرفت باشد. 
نماد اميد به آينده باشد. حتما اشكال از ما است كه ما، فقط به مشكالت 
خاص و عملكردهاي بخصوصي دقت مي كنيم. دليل عميق تري دارد 
كه ما نمي توانيم سوءمديريت ها را نبينيم كه ما »نامديران« را مي بينيم، 
فسادها، نااليقي ها، ناداني ها، بي سوادي ها را مي بينيم. مديرعاملي كه 
براي نامه هاي فيفا ارزشي قايل نيست. مديرعاملي كه از نامه فيفا و زبان 
انگليسي چيزي نمي داند. دبيركلي كه خبرنگار وقتي تماس مي گيرد، 
با لحن تمسخرآميزي پاسخ مي دهد: »اگر به دنبال مقصر هستيد ما با 
قوه قضاييه هماهنگ مي كنيم تا همه مقصران دستگير و اعدام شوند. 
اين طور خيال تان راحت مي شود؟« ما چه گناهي كرده ايم كه شما بايد 

مديران ما باشيد؟
2- خروجي همين مديريت، پديده »كي روش امروز« را مقابل مان قرار 
مي دهد. اصرار دارند كه نبينيم. نگوييم. كي روش هر روز به ما يادآوري 
مي كند چقدر جامعه نگون بختي هستيم. عامدانه فرياد مي كشد، حقوق 
مي خواهد، زمان مي خرد اما مسووليتي نمي پذيرد. مگر مسوول اتفاقات 
تبريز معلوم شد؟ مگر مقصر فاجعه ساختمان پالسكو مشخص شد؟ 
كي روش هم به خوبي آموخته كه نبايد مسووليت بپذيرد. سرمربي ايران 
كه در همه جاي دنيا، مسوول نتايج تيم ملي است، مسووليت آينده را 
نمي پذيرد و چقدر فوتبال ايران نگون بخت است كه صدا از فدراسيونش 
درنمي آيد. فوتبال ايران از دنياي كمبودها آمده و براي همين فراواني 
برايش مي ش��ود حضور در جام جهاني، نباختن، اول آسيا بودن، تندي 
كردن، براي همه شاخ و ش��انه كشيدن. تقصير ما نيست كه نديده ايم 
كش��ورهاي ديگر را. متري براي س��نجش نداريم. ما ميان دو دسته از 
ارزش ها گير كرده ايم، بر اس��اس ارزش هاي دسته اول انتقاد كردن از 
كي روش ممنوع است چون از جاي بهتري آمده و براساس ارزش هاي 
دس��ته دوم، كي روِش امروز محصول جامعه ايراني است؛ براي همين 

درست نمي دانيم با او چطور برخورد كنيم. 
3- پيداس��ت كه كارل��وس كي روش خي��ال دارد در 

»دموكراسي نوين« هم حق انحصاري رش��د و توسعه فوتبال ايران را 
براي خود حفظ كند. 

نگاه ورزشي
علي عالي
روزنامه نگار
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 كاهش تلفات برق 
در كردستان تك رقمي شد

مديرعامل شركت توزيع برق كردستان اعالم كرد 
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كميسيون تلفيق حداقل 231 ميليارد و941 ميليون تومان  بودجه براي  موسسات و سازمان هاي نظارت ناپذير فرهنگي تصويب كرد 
نايب رييس مجلس :نمايندگان مقصرند |   نماينده رشت:براي حذف بودجه نهادهاي نظارت ناپذير براي ما دعا كنيد

ابقاي»  بودجه فرهنگي«  نهادهاي خاص

مسعود اشتري
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همنشيني نصيريان  و  فرمان آرا
علی نصیریان از تجربه همکاری  با فرمان آرا در »دل دیوانه« گفت

 همراه با گفت وگو هایي با علیرضا داوودنژاد
محسن تنابنده و ترالن پروانه  درباره  »فراري«

صفحات ويژه 

 جشنواره

 فيلم فجر
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 برگ برنده  
روحاني

برجام است

 ابراهیم اصغرزاده 
در گفت وگو با تاریخ شفاهي:
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سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد معاون اول رييس جمهور: 

موحدي كرماني: كوهي از غم در غياب آيت اهلل هاشمي بر دل نشسته است 

نشست مجمع تشخيص مصلحت در غياب  هاشمي 

بررسي خارج از دستور نامه جديد فريدون سخنان نخ نماي امريكايي ها ارزشي ندارد
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