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حتی یک قدم
یک ســوی میدان لیســت و لیست کشی است و سوی 

مرتضی یاری

دیگــر میدان بی رغبتی و ســخن از رقابتی نبودن. این 
خالصــه کوتــاه انتخابات مجلس اســت. ناامیدی اما 
ســایه اش روی هر دو ســوی میدان سنگینی می کند. 
ســویی رأی دادن را بی فایده می داند، دفعات پیش را 
شاهد می گیرد که شرکت در انتخابات و حتی پیروزی ثمری که می خواست 
برایش به بار نیاورده، از تأیید اشــتباه می گوید و قهر با صندوق را راهی برای 
رساندن صدای اعتراضش می بیند. سوی دیگر هم ناامیدی کم رنگ نیست 
و خســتگی از اصالح نشدن ها زیاد، اما تکلیف محوری رفتن پای صندوق را 

ولو با رأیی نصفه نیمه واجب می کند. 
امــا اگر خوب نــگاه کنیم، هنوز انــدک امیدی در دل هر دو طرف هســت. 

عــده ای امید دارند با ترکیب و نفس های تازه پا به مســیر ســامان بگذارند و 
عده ای دیگر به شنیده شــدن صدای اعتــراض و تصمیم گرفتن عقالی قوم 
دل بســته اند. هر چند هر دو امید با مســیری دشــوار مواجهند؛ دشواری 
اصالح جدی و دشــواری شنیده شــدن و جدی گرفته شدن. اما خوش مان 
بیاید یا نیاید آینده را آنهایی می ســازند که دل به امید هرچند کوچک شــان 
می دهنــد؛ همان هایی که به گام های کوچک هم دلخوشــند هر چند قانع 
نیستند. در جریان انتخابات پیشین مجلس، در ستون حرف زیادی روزنامه 
از پنهان بودن رأی وکیل و نماینده برای موکل نوشتیم. حاال این یک خواسته 
عمومــی شــده و نامزدهای انتخابات هــم به ناچار در تأیید یا ردش ســخن 
می گویند. شــاید سرعت پیشــرفت با آنچه می خواهیم فرســنگ ها فاصله 
داشــته باشــد اما مگر راهی جز ادامه همین تغییرات کوچک و تالش برای 

بیشتر و شتابان شدن شان داریم؟ رأی دادن به شیوه سالح های شلیک کن و 
فراموش کن، آرزوی نامردان سیاست است. بشورانند، به جان هم بیندازند، 

رأی را بستانند و به کار خود بپردازند.
هر کســی که رأی بیاورد، باید لیست خواســته هایمان را هم از او بخواهیم. 
صبر می خواهد و حوصله. بسته به اینکه نماینده از کدام سو باشد، شاید به 
اجبار، ســطح و اولویت خواسته ها تغییر کند اما اصل دنبال کردن کسی که 
خودش را نماینده ما می نامد، تمام نخواهد شــد. هیچ چیز یک شبه درست 
نمی شود. شنبه ای که ما آدم دیگری شده ایم نمی رسد. خواسته هامان اگر 
دور از دسترســند، برای شان گام های کوچک تر بســازیم. ترک میدان بعید 
است کسی را متنبه کند تا به خودش بیاید؛ فقط راهش را با آرامش بیشتر و 

حس پیروزمندانه ادامه می دهد.
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4 دعواهای اساسی جامعه
در صحنه انتخابات حضور ندارد
گفت وگو با حمزه غالبی درباره انتخابات مجلس

5 حکمرانی در عصر فضای مجازی
متفاوت است
گفت وگو با رسول جلیلی

۶ ما برای برخورد سیستماتیک
با فساد برنامه داریم
گفت وگو با سید محسن دهنوی

۷ راه درست ورود به سیاست گذاری
کالن کشور انتخابات مجلس است
گفت وگو با پوریا علیمردانی



مسابقات قرآن و عترت دانشجویی
مرحله دانشــگاهی ســی وپنجمین دوره مســابقات قرآن و عترت 
دانشجویی اســفندماه امسال برگزار می شود. بخش آوایی )قرائت 
تحقیق، ترتیل، حفظ، اذان، دعا و مناجات خوانی و تواشیح(، بخش 
معارف قرآنی و سیره معصومین، بخش هنری، بخش ادبی، بخش 
فناوری و بخش پژوهشــی قســمت های مختلف مسابقات امسال 
هســتند که تا آخر بهمن برای ثبت نام در آنها فرصت باقی اســت. 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مسابقات و نحوه ثبت نام به کانال 
کانون قرآن و عترت به نشانی kanoonquransharif@ مراجعه کنید. 
برگزیدگان مرحله دانشگاهی به مرحله منطقه ای راه پیدا می کنند.

چند روزی خلوت با خود و خدا
روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب به ایام البیض مشــهور است و از 
جمله اعمال عبادی ســفارش شده برای آن اعتکاف در مساجد 
است. هیئت الزهراء )س( دانشگاه نیز به رسم سال های گذشته 
برنامه اعتکاف دانشــجویی را تدارک دیده تا در روزهای یکشنبه 
تا سه شنبه، ۱۸ تا ۲۰ اسفند مسجد دانشگاه میزبان معتکفینی 
باشــند که دنیا و مافیها را پشت درهای مسجد می گذارند و چند 
روزی بــا معبودشــان به خلوت می نشــینند. ثبت نام در مراســم 
اعتــکاف هم تا ۲ اســفند از طریق وب ســایت هیئت به نشــانی 

azzahraa.ir انجام می شود.

گزارشی از دوشنبه انتخاباتی دانشگاه

آهای نماینده مردم!
حاج قاسم ســلیمانی با عنوان »نخ 
تسبیح« است. در ادامه مقاله ای به 
قلم روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل 
فلسطین و موضوع معامله قرن و آینده 

منطقه نیز به چشم می خورد.

حرکت در منطقه ممنوعه
نشریه »حرکت« در شماره پنجم خود با 
عکس جلدی از پرچم ایران و اسرائیل و 
با عنوان »بایــد ببازیم؛ اما برای چه؟!« 
منتشر شــد. حرکت در این شــماره به 
دوران سرمربی گری آندره آ استراماچونی 
در اســتقالل و حواشــی آن، عملکــرد 
ســرمربی ســابق تیم ملی ایران، مارک 
ویلموتس، بازی بین دو تیم بســکتبال 
لس آنجلس لیکرز و لس آنجلس کلیپرز، 
ورزش ووشــو در ایران، ســابقه حضور و 
عملکرد مورینیو در لیگ جزیره و رابطه 
باشــگاه بارســلونا و اســتقالل خواهی 
کاتالونیا پرداخته اســت. بررســی عدم 
رویارویــی ایــران و اســرائیل در مجامع 
بین المللی ورزشی نیز پرونده ویژه این 
شــماره از حرکت را شامل می شود و در 
نهایت هم تیم بدمینتون بانوان و آقایان 

شریف را معرفی می کند.

حیات هم به پابوس رفت
»حیات« نشریه فرهنگی اجتماعی هیئت 
الزهراء )س( در شماره ۴۰ خود به مناسبت 
هم زمانی آن با چهلمین روز شهادت سردار 
سلیمانی عکسی از ایشان را روی جلد کار 
کرد و به همین بهانه به مطالبی همچون 
راز شــهیدانه زیســتن پرداخته است. در 
ادامــه متنی بــا عنوان »از لطــف نگاه تو 
چهل ساله شد این باغ« به مناسبت تقارن 
زادروز حضرت فاطمه زهرا )س( و پیروزی 
انقالب منتشر شده است. به دلیل اینکه 
این شــماره ویژه نامــه اردوی پابوس بود، 
بخشی از نشریه به دل نوشته هایی از این 
سفر ساده و صمیمی دانشجویی و ماجرای 
پذیــرش والیت عهــدی مأمون از ســوی 
امام رضــا)ع( اختصاص دارد. در آخر هم 
قسمتی از متن سخنرانی حجت االسالم 
شیرمحمدی در مراســم هیئت هفتگی 

آورده شده است.

شعر شریف
نخســتین دوره جشنواره کشوری شعر شــریف، به همت کانون 
شــعر و ادب دانشــگاه بهار ســال بعد قرار اســت پای شــاعران 
دانشــجوی کشــور را به شــریف باز کند. این جشــنواره در سه 
بخــش کالســیک، ترانــه و آزاد برگــزار می شــود کــه در بخش 
کالســیک داوری آثار فرســتاده شــده با محمدســعید میرزایی 
اســت، ترانه ها را عبدالجبار کاکایی قضــاوت می کند و داوری 
قســمت آزاد نیــز به عهده حافظ موســوی اســت. شــرکت در 
این جشــنواره برای تمــام دانشــجوهای در حــال تحصیل در 
دانشــگاه های کشــور آزاد اســت و مهلت ارســال آثار نیز تا ۱۴ 

فروردین اعالم شــده اســت. اختتامیه جشنواره نیز ۱۲ خرداد 
بوده و در آن در هر بخش، از ســه شــاعر برگزیده بــا لوح تقدیر 
و هدایای نقدی قدردانی می شــود. برای جــا نماندن از اخبار 
و اطالعیه هــای جشــنواره حتما ســری به کانال آن به نشــانی 
HafteAdabiatSharif@ بزنیــد و اگر خودتان هم دســتی در 
شــعر دارید، در هر بخش حداکثر دو اثرتــان را می توانید راهی 
جشنواره کنید. همچنین در حاشیه جشنواره کارگاه تخصصی 
 نقد اشــعار ۱۰ نفر برگزیده در هر بخش روز یکشنبه، ۱۱ خرداد 

برگزار می شود.

قرعــه اوج برنامه هــای انتخاباتــی دانشــگاه در 
هفتــه منتهی بــه انتخابات مجلــس یازدهم، به 
روز دوشــنبه افتــاد. پرحاشــیه ترین و احتمــاال 
پرسروصداترین برنامه هم »آیا وکیلم؟!« بسیج دانشجویی بود 
که در آخرین نشست سراغ چهار کاندیدای شریفی انتخابات 
رفت؛ دکتر رســول جلیلــی، اســتاد دانشــکده کامپیوتر که 
نامش در لیســت جبهه پایداری دیده می شــود، سید محسن 
دهنــوی، فارغ التحصیل دکترای مهندســی شــیمی و یکی 
از اعضای لیســت شــورای ائتــالف نیروهای انقالب، ســید 
میعاد صالحــی، فارغ التحصیل دکترای مهندســی مکانیک 
و مدیرعامل ســابق صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و پوریا 
علیمردانــی، فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد مهندســی 
عمــران و رئیس مرکــز حمل ونقل هوشــمند وزارت راه، چهار 
نامــزدی بودند که از ســاعت ۱۴:۳۰ تا حوالــی غروب  آفتاب 
در همکف ســاختمان شــهید رضایی مقابل دانشــجوها قرار 
گرفتند و از ســابقه خودشان، انگیزه شان برای ورود به صحنه 
انتخابات، تحلیل شــان از صحنه سیاسی کشور و عوامل بروز 
مشــکالت اقتصادی و سیاســی و برنامه هایشــان برای بعد از 

انتخابات گفتند.
قبل از این برنامه نیز جامعه اســالمی تریبــون آزادی در ضلع 
شمالی ساختمان ســلف قرار داده بود تا دانشــجوها بیایند و 
نظرشان را درباره انتخابات بگویند؛ اینکه اصال می خواهند رأی 
بدهند یا نه و کنش و رفتارشان در برابر انتخابات چه خواهد بود؟ 
این تریبون برخالف تریبون های معمول دانشجویی زیاد با شور 
و حرارت شروع نشد ولی رفته رفته جمعیت را جذب خودش کرد 

و حدود یک ساعت و نیمی به طول انجامید.
حرف ها متفاوت بود و بیشــتر افرادی که میکروفون را به دست 
گرفتند، از ناامیدی از صندوق رأی و تصمیم شان برای حضور 
نداشــتن در انتخابات و بی تفاوتی نســبت به آن یا مردد بودن 
گفتند؛ موضوعی که از استقبال نه چندان زیاد از خود تریبون 
هم قابل دریافت بود. یکی برداشت های حاکمیت از رأی مردم 
را نمی پســندید، یکی حضور عدالت خواهان را جذاب و عامل 
احتمالی رأی دادنش اعالم کرد و دیگری هم از فســاد و دزدی 
نماینده ها شاکی بود که باعث شده یک سوم آنها رد صالحیت 
شوند و می گفت با این وضعیت بهتر است مجلس بسته شود. 
نظر یکی از دانشــجوها این بود که شکی در فساد و ناکارآمدی 
وضعیت فعلی مان نیســت ولی بدیهی هم نیست که نباید رأی 
داد، چراکه جامعه میان چیزی که حاکمیت می خواهد و آنچه 

غرب دنبالش اســت، گیــر افتاده و هیچ کدام هــم مطلوب ما 
نیســت ولی وجود آدم ها و گفتمان هایی با ادبیات متفاوت در 

حاکمیت می تواند جذاب باشد.
دانشجوی دیگری هم به این مسأله انتقاد کرد که اگر انتخابات 
آزاد اســت، چرا رأی دادن و ندادن در شغل آینده او تأثیر دارد. 
اعتراض به حوادث آبان ماه کشور و وجود ابهامات حول وحوش 
آن نیــز دیگر انگیــزه برخی افــراد برای حضور نداشــتن پای 

صندوق بود.
نبود احزاب قوی و رسانه های آزاد و مستقل، کافی نبودن فرصت 
یک هفته ای برای شناخت نامزدهای انتخابات، انتقاد به فرایند 
تأیید صالحیت ها در شــورای نگهبان و فسادهای ساختاری، 
دیگر مواردی بود که از سمت مخالفان رأی دادن مطرح می شد 
و در مقابل از دست ندادن فرصت اثرگذاری در سرنوشت خود، 
تأثیرگذاری رأی مردم در چینش افراد داخل مجلس و امیدواری 
به آدم ها در عیــن ناامیدی از ســاختارها انگیزه های موافقان 
رأی دادن را شــکل مــی داد. یکی از دانشــجوها هــم این طور 
استدالل کرد که در هر حال فرستادن یک آدم سالم به مجلس 

هم بهتر از رأی ندادن است.

گزارش

اقتصاد هم نشریه دار شد
نشریه دانشجویی »اقتصاد شریف« 
اولین شــماره خود را در زمستان 9۸ 
منتشر کرد. در سرمقاله این شماره به 
توضیح روند پیش رو و آینده این نشریه 

پرداخته شده است. بنا را بر این نهاده اند 
که در هر شماره با فارغ التحصیالن موفق 
دانشکده مصاحبه کرده و برای شروع در 
این شــماره با دکتر محمد وصال و آقای 
فرهاد خان میرزایی مصاحبه ای را ترتیب 
داده اند. عالوه بر این موضوع قرار بر این 
اســت که در هر شماره از نشریه، ستون 
ثابتی برای معرفی یکی از برندگان جایزه 
نوبل اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی در 
نظر گرفته شود. اگر به اقتصاد عالقه مند 
هستید، پیشنهاد می کنیم این نشریه را 

دنبال کنید.

انرژی در اگزرژی
»اگــزرژی« نشــریه انجمــن علمــی 
دانشکده مهندســی انرژی در شماره 
هفتــم دوره دوم خود بــه گفته خودش 
بــه موضوعاتــی همچون اســتحصال 
انرژی از اورانیوم تا زباله پرداخته است. 
همچنیــن در حوضــه )حــوزه البته!( 
سیاســت گذاری انــرژی از ایســلند تا 
تهران سفر و به سرنوشت گوشی همراه 
و سایر وسایل الکتریکی در دست شما 
فکر کرده است. در مقاله »بخاری که دم 
به تله نمی دهد« نیز به بررسی اهمیت 
تله بخار در صنایع بزرگ اشاره می کند.

میدان انقالبی
نشــریه »میدان انقالب« در شماره 7۰ 
خود با تصویری از بنیان گذار انقالب و 
در آستانه ۲۲ بهمن منتشر شد. در مقاله 
این شماره با عنوان »او بودگی« گفتاری 
پیرامون اصل و مقصــد انقالبی گری و 
اســالم خواهی به چاپ رســیده است. 
یکی از پرونده های این شــماره درباره 
رویکرد تبلیغی امام موسی صدر و حرکت 
محرومین در لبنان بــا عنوان »انقالب 
اســالمی لبنان« است. موضوع بعدی 
پژوهش و تحلیل پیرامون شورای انقالب 
و پرداختن به شخصیت سیاسی شهید 

زهرا طائفی

میز 
نشریات
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گزارشی از تریبون آزاد نقد و بررسی اردوی ورودی های ۹۸

این قصه سر دراز دارد
از عجایــب بــود که دقیقــا رأس ســاعت به 
برنامه ای می رســیدم و عجیب تر آنکه حتی 
یک نفر هــم ســاعت ۱۵:۰۰ در آمفی تئاتر 
نبود. شاید این ترم استادان تصمیم گرفتند 
از آخرین دقایق کالس هم نهایت استفاده را 
ببرند. هرچند گذشــت چهارونیم ماه از اردوی وروردی ها 
دیگر آن را از مرکز توجه عامه دانشــگاه خارج کرده و توقع 
شــلوغی سالن انتظار بی جایی ا ســت. در هرحال پس از 
بیست دقیقه جمعیت قابل قبولی گرد آمده بودند و کم کم 
برنامه با وجود خأل حضور برخی افراد کلیدی شروع شد.

این یک مناظره نیست
اندیشــکده مهاجر با مدیریت دکتر بادامچی و به سفارش 
معاونت فرهنگی دانشــگاه، پژوهــش اردوی ورودی ها را 
بر عهــده دارد و در تاریخ ۲7 بهمن مــاه میزگرد یا تریبون 
آزادی حول بررسی همین موضوع تدارک دیده بود و هدف 
از این گردهمایی را رســیدن به یک الگوی مناســب برای 
اردویی دانست که در کمتر دانشگاهی برگزار می شود اما 
دانشگاه شریف سابقه ای طوالنی )از سال ۸۵( در آن دارد 
و اذعان داشــت با توجه به صرف هزینه بســیار زیاد برای 
اردوی ورودی ها، باید ایــن برنامه به بهترین و دقیق ترین 

نحو برگزار شود.
همچنیــن مجری برنامــه پیــش از فراخــواِن داوطلبان 
صحبت، بر این نکته تأکید کرد که جلســه امروز پژوهشی 
اســت نه مناظره ای، و از آن جهت که ســواالتی که امروز 
مطرح خواهد شد، مبنایی و عمیق است و پاسخ در لحظه 
به آنها ممکن نیســت، حضور نداشــتن اعضــای کمیته 
ســه نفره را توجیه کــرد و قول رســاندن صحبت های این 

میزگرد را به مسئوالن ذی ربط داد.

انجمن علمی، پیش قدم صحبت
محــور اصلــی صحبــت حمیدرضــا هدایتــی، نماینده 
بــر ضعــف اردو در شــکل دادن  انجمن هــای علمــی 
جمعیت های دوستی بود. وی از آنجا که اردوی ورودی ها 
را بهترین بســتر برای شــروع ارتباط دانشــجویان با هم 
می دانــد، برگزاری برنامه هایی بــا متکلم وحده را مذمت 
کرد، چراکه گذشــت زماِن بچه هــا در چنین برنامه هایی 
در تناقض بــا این هدف قرار می گیرد: اصال این ســبک 
برنامه موجب شده بود جنس سواالت ورودی ها تغییرکند 
و مسیر صحبت اســتادان به سمتی برود که خود آنها نیز 
از این اتفاق چندان راضی نباشند. از طرف دیگر کمبود 
ســرگروه ها موجب شــده بود تمامی انــرژی آنها صرف 
هدایــت دانشــجویان از برنامه ای به برنامه دیگر شــود و 
نتوانند به ایجاد صمیمیت بین بچه ها کمک کنند. اینکه 
دانشجو پس از اردو همچنان فقط با هم مدرسه ای هایش 
دوســت باشــد و هم دوره ای هایش را نشناســد، دردناک 
اســت. ایــن اردو نه تنها کمکــی به افرادی کــه تنها وارد 
آن شــده بودند، نکرد بلکه به شــکل گیری جمعیت های 
جدید در انجمن های مختلف دانشکده ای هم صدمه ای 
جبران ناپذیــر زد که آسیب شناســی آن از توان این جمع 

خارج است.

بی برنامگی آشنایی 
محمدحســین بهمنی با اعتراض به برگــزاری دیرهنگام 
چنین تریبونی و نبود برخی مسئوالن صحبت خود را آغاز 
کرد، به بی برنامگی فاحش در بخش آشنایی دانشجویان 
و خانواده هایشــان بــا دانشــگاه و بدل شــدن آن به یک 
شــبه راهپیمایی، ضعیف بودن محتوای شــریف ســالم، 
وضعیت بسیار بد ثبت نام و عدم تطابق لیست ثبت نامی ها 
با افراد حاضر در اردو اشــاره کرد و عمده علت بروز چنین 
مشکالتی را حضور افرادی ناشناخته و با رزومه ضعیف در 
مسئولیت های کلیدی این پروژه فرهنگی دانست. بهمنی 
بزرگ ترین نکته مثبت اردوی امســال را انحصارشکنی در 
انتخاب ســرگروه ها دانست که موجب شــد به افرادی که 
در تشکل ها فعال نیســتند، اما توانمندی های الزم برای 

سرگروهی را دارند، فرصت داده شود.

شکار دانشجو
مجیــد پورنقش بند از حرف دل ســرگروه ها گفت؛ تعداد 
کم ســرگروه ها کــه بــا افزایش تعــداد اســتادان توجیه 
شــده بود ولــی بالعکس بــه افزایش زحمت ســرگروه ها 
انجامید، فشردگی برنامه ها که عمال سرگروه ها را به کادر 
اجرایــی بدل کرد و نبــود فرصت گفتمان و شــکل گیری 
ارتبــاط مناســب میان ورودی هــا و ســرگروه ها به عنوان 
سال باالیی هایشان. اما اصل صحبتش انحصارشکنی ای 
بود که متأســفانه به کارشــکنی برخی منجر شد و دعوا و 
تفرقه را چاشــنی اردو کرد: متأسفانه آنهایی که این اتفاق 
به مذاق شــان خوش نیامــده بود، به طرقی غیررســمی 
 اقدام به ارتباط گیری با ورودی ها و جذب شــان به تشکل 

خود کردند.

دختران در حاشیه
صحبت های بهــار غالمی حول تفاوت هــای دختران و 
پســران و لزوم مشــارکت هم وزن آنها در مسئولیت های 
اردو گذشــت. او از درصــد کــم دختران ســتاد اصلی و 
کم رنگ نشان داده شــدن نقش دختــران در کلیپ اردو 
گالیه کــرد: اینکه دختران طوری پرورش پیدا می کنند 
که بــه کمال گرایــی عالقه مندند، موجب شــده تا فقط 
زمانی برای پذیرش مســئولیتی داوطلب شوند که بالغ 
بــر 9۵درصد توانایی الزمه را در خود ببینند اما پســران 
که همیشــه به شــجاعت تشویق شــده اند، با 6۰درصد 
توانایی مورد نیاز به راحتی قدم پیش می گذارند. غالمی 
پیشنهاد داد در ســال آتی جایگاه هایی در ستاد اصلی 

اردو برای دختران تعریف شود تا آنها را به سمت پذیرش 
مســئولیت هدایت کند. در نتیجه می توانیم هم الگویی 
مناســب به دختران ورودی نشــان دهیــم و آرم آرام آنها 
را به ســمت ریســک پذیر بودن ببریم و هم اردو از مزیت 
هم فکری بانوان برخوردار شود و نوع تفکر جزیی و دقیق 

آنها به کمک پسران بیاید.

تابو را شکستیم
فاطمه امینی که سابقه خوبی در اردوی وروردی ها دارد، 
پس از بیان مختصری از پشــت صحنه طرح اردو، از عدم 
تمایــل برخی به ایجاد تغییر در ســاختار اردو گالیه کرد. 
او اســتفاده سیاســی و تشــکیالتی از اردویی را که با پول 
بیت المال در حال برگزاری اســت، محکوم کرد و هدف از 
انحصاری کردن اردو را فراتر از مسائل دانشگاهی دانست: 
»امسال خارج شدن اردو از دست یک تشکل خاص موجب 
شــده بود شاهد کارشــکنی های بســیاری باشیم، وقتی 
تالش شان برای برگزیده شدن سرگروه های منتخب خود به 
نتیجه نرسید، از هم زمانی اردوی حوزه با اردوی ورودی ها 
اســتفاده کردند تا با ورودی ها ارتباط بگیرند و به نوعی از 
تأثیرپذیری آنها در این مقطع سوءاستفاده کنند و آنهایی 
را که پتانســیل مورد نظر را دارند، بــرای مقاصد آتی خود 
جذب کننــد. حتی کار به همین جا هم ختم نشــد و پس 
از اردو نیــز در تالش برای کســب اطالعــات ورودی ها از 

سرگروه ها بودند.«
امینی این طور ادامه داد که امسال در گذار بودیم که این 
خود مشکالتی را به وجود آورد و ضیق زمان به آن دامن زد. 
از دکتر حسینی بابت ایستادن پای حرف هایشان و دادن 
هزینه بابت آن تشــکر کرد، هرچند که انتقاداتی به دکتر 
حسینی هم داشت. در نهایت خواستار حفظ این دستاورد 

و تالش برای رفع اشکاالت آن شد.

گالیه های آخر
احمدحسن مساح آخرین نفری بود که پشت تریبون رفت. 
او به کارا نبودن ایده افزایش استاد به جای سرگروه و بی جا 
بودن توقع ایجاد رابطه دوســتانه میان اســتاد و دانشجو 
طی اردو، مســأله ســرگروه نداشــتن برخی رشــته های 
کم جمعیت مثل مهندسی دریا و به تبع آن از بین رفتن شور 
و عالقه ورودی ها به رشته خود، مناسب نبودن معیارهای 
انتخاب سرگروه ها و ترجیح دادن درس خوان بودن آنها بر 
مالک های مهمی چون هوش اجتماعی اشاره کرد. مساح 
البته انتقادهای صریحی را هم نسبت به اندیشکده مهاجر 
به عنوان مسئول انجام این پژوهش وارد کرد و به کنایه آن 

را سفارشی خواند.

تا بلوغ فاصله ها هست 
از اینجا که منم!

در ابتدا باید بگویم که بنده به عنوان 
شخص حقیقی این جوابیه را به نامه 
وارده شماره پیشین روزنامه می نویسم؛ 
نه در جایگاه عضو انجمن اســالمی. از 
پارســال که در جایگاه دبیر کانون شعر 
و ادب، همــکاری با مدرســه را شــروع 
کــردم، اندکی مشــکالت هماهنگی را 
حس می نمودم اما متأســفانه امسال به 
حّد اعالی خود رســید. آنچــه در ادامه 
می آید، شــرِح اندکی از ماوقع مدرســه 

امسال است.
انجمــن از دو مــاه پیش بــرای اعتالی 
و علی رغــم  کــرده   تــالش  مدرســه 
نامالیمتی ها از جانب برخی دوســتان 
در تیــم اصلی کار، تــا لحظه چاپ متن 
ذکرشــده در روزنامــه، از هیچ تالشــی 
فروگذار نکرد. بهانه فورواردنکردن پست را 
می آورند و بعد می گویند چرا آی دی کانال 
انجمن اســالمی را زده اید؛ درحالی که 
جامعه اســالمی و کانون شعر و ادب نیز 
در ابتدا همیــن کار را کرده بودند. بهانه 
تغییر کپشن را می آورند و می گویند شما 
برنامه را برای خودتان مصادره کرده اید؛ 
درحالی کــه هــر کانــال یــک پروتکل 
بارگــذاری پیام هــا دارد؛ مانند پســتی 
که کانال روزنامه برای مدرســه کار کرد. 
بهانه دوباره کارکردن پست  در روز شنبه 
را می آورند؛ درحالی که مدیر مدرســه، 
عضــو کانال انجمن هم نیســت و حتی 
آن را چــک نکرده تا به او ثابت شــود این 
ادعایش نادرست است. بهانه عدم انجام 
کارویژه انجمن را می آورند ؛ درحالی که 
ما منتظر نهایی شــدن پوسترها بودیم؛ 
حتی هرجایی نیاز به کمک بود، با تمام 
قوا حاضر شدیم؛ نه اینکه صرفا یک نفر 
از ما در برنامه باشــد و لوگوی گروه مان را 
داخل پوستر بزنیم! بهانه عدم همکاری 
تشــکیالتی را می آورند و می گویند باید 
سریعا پست مربوطه را حذف می کردیم؛ 
درک نمی کننــد انجمــن قوانینی دارد 
که مانع خودســری افرادش می گردد؛ 
گرچه دست وپاگیری بوروکراتیک دارد، 
سبب می شود مانند فالن تشکل نباشد 
که هر سال گروهی از راه می رسد و آن را 
فتح می کند؛ لیکــن چه کنیم که وصل 

خورشید، به شب پره اعمی نرسد...
با این وجود، ما به خواسته های دوستان 
عمل کردیم اما گویا تمایلی از جانب شان 
بــرای ادامه همکاری نبــود. انجمن نیز 
برای عدم اختالل در کارهای مدرســه، 
پاســخی به این ماجرا نداد تا کار، بدون 

تنش پیش برود.
»ادبیات« نقطه مشترک همگان است؛ 
گرچــه این بــار برایم معشــوقی بود که 
وصالش ممکن نشد. در کانال تلگرامی ام 
)sharifdetails@(، بــه شفاف ســازی 

اتفاقات رخ داده خواهم پرداخت.

سید 
محمدحسین 

قاسمی

نامه وارده

بهار غالمی

گزارش

z	 بحث دعواهای تشکیالتی باعث شده بود مسأله
خود ورودی ها و دغدغه هایشان در بیشتر اوقات 

به حاشیه برود.
z	 دکتــر حســینی، حاج آقــا طباطبایــی و دکتر

افشین به عنوان اعضای کمیته سه نفره به علت 
گرفتاری امکان حضور در برنامه را نداشتند.

z	 بــا وجود دعوت از هر چهار تشــکل دانشــگاه
برای حضور در این نشست، هیچ یک در برنامه 
نماینده ای نداشتند. حتی آرین فالح که پیشتر 
برای صحبت به عنوان نماینده جامعه اسالمی 
داوطلــب شــده بود، حضــور نیافــت. حضور 

نداشتن منتقدان اردو نیز تعجب انگیز بود.

در حاشیه
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بخش خبری



در کنار گفت وگو با کاندیداهای شریفی حاضر در رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم تصمیم گرفتیم درباره فضای انتخابات و طیف های حاضر در آن با یک فعال 
سیاسی هم گفت وگویی داشته باشیم. حمزه غالبی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسالمی دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حاضر یک کارآفرین ساکن 
پاریس اســت. یک شــنبه این هفته از طریق پخش زنده اینستاگرام با او به پرسش وپاســخ نشستیم و نظرش را درباره انتخابات روز جمعه جویا شدیم. غالبی 

معتقد است اینکه رأی می دهیم یا نه، سوال درستی نیست و باید مشخص کرد دنبال چه هستیم که بر اساس آن کنش مان را مشخص کنیم.

  اگر در ایران بودید، در انتخابات جمعه شرکت 
می کردید یا نه؟

با یک نه و بله مســأله حل نمی شــود. مــن از انتخابات 
مجلس ششــم حق رأی داشــتم، در انتخابات مجلس 
ششــم شــرکت کردم، مجلس هفتم فاز شرکت نکردن 
داشتم، مجلس هشــتم به صورت فعال شرکت داشتم، 
مجلس نهم دوباره فاز شرکت نداشتم و در مجلس دهم 
هم فاز شــرکت داشتم ولی فرانسه بودم. برایم مشخص 
اســت که از هیچ رأی ندادنی هیــچ نتیجه ای نگرفتم و 
چیزی به دست نیاورده ام. خیلی هم نمی توانم توضیح 
دهم که رأی دادن در این دوره چه دســتاوری می تواند 
داشته باشــد ولی برایم مشخص اســت که رأی ندادن 
قطعــا نتیجه ای ندارد. جواب به ســوال شــما ســخت 
است، از این جهت که ترتیب گزینه های روی میز برای 
انتخابات به نحوی ا ســت که با هر نوع رفتار انتخاباتی 
قرار نیست درباره سیاست های اصلی که در سطح ملی 
سر آن دعواست، به یک جواب متفاوتی برسیم. هم رأی 
دادن و هم رأی ندادن در ســطح ملی بی اثر است، زیرا 
سیاســت کالنی در جامعه وجود ندارد که ســر آن دعوا 
باشد و بخواهیم این دعوا را در انتخابات با گرایش های 
مختلــف حل وفصل کنیم ولی در عین حال در ســطح 
مناطق ممکن است اثرگذار باشد. احتماال اگر در تهران 
بودم، زیاد فعال نبودم ولی ممکن بود در یزد رأی بدهم.
یعنــی یک دیــد نتیجه گرایانــه و عملگرایانه 

درباره انتخابات دارید؟
اینکه رأی دادن یا ندادن تبدیل به ســوال شود، درست 
نیســت. ســوال درســت این اســت که شــما چــه کار 
می خواهیــد انجام بدهیــد که بــرای آن رأی بدهید یا 
ندهید؟ شما طرفدار چه طرحی هستید که با انتخابات 
می خواهید به کرسی بنشانید؟ سوال ها باید این باشد و 
متأسفانه سوال به سمت رأی دادن و ندادن رفته است. 
اینکه ســر رأی دادن یا ندادن بحث کنیم، مســأله ای را 
حل نمی کند. اگر شــما بگویید طرفدار چه هستید که 
می خواهید رأی بدهید و من بگویم با آن موافق هستم 
یــا خیر، در این صورت می توانیم یک قدم در راســتای 
درک مســائلی که انتخابات قرار اســت آنها را حل کند، 
جلــو برویم یــا به راه حل هــای توافقی برســیم، چراکه 
الزاما انتخابات برای انتخاب بهترین راه نیســت، بلکه 
مکانیزمی برای جامعه ای اســت که اختالف دارد. این 
مکانیزم صلح آمیز برای حل وفصل اختالف ها در جامعه 
از نظــر من در حــال حاضر بحــران دارد و این بحران از 
شرکت یا عدم شرکت ما تأثیر نمی پذیرد. ما سر موضوع 
بنزین و یارانه سوخت دعوا داشتیم و مردم به خاطر آن به 
خیابان آمدند و االن در انتخابات مجلس باید در موردش 
صحبت می کردیم که کدام تفکر به مجلس برود ولی حاال 
این بحث مطرح نیســت. اختالفات اساســی در اداره 
کشــور را باید از این طریق حل می کردیم ولی این طور 
نیســت و به این معنا می گویم که نهاد انتخابات ضعیف 
شده است؛ نهادی که قرار بود ثبات بخش جامعه در عین 
اختالفات بخش های مختلف آن باشد و از طریق آن به 
راهکارهای توافقی برسیم و دعواهای قبلش هم احتماال 
می تواند در رسیدن به راه حل های توافقی کمک کند. 
همیــن مکانیزم اســت که باعث می شــود آن ۲7۰ نفر 
در آن ســاختمان محل قدرت باشــند، چون دعواها و 
اختالف های ســطح جامعــه را بازنمایی می کنند. من 
احساس می کنم این مکانیزم تضعیف شده و در سطح 
کالن و ملی رفتــار متفاوت انتخاباتی به نتایج متفاوتی 

منجر نمی شود.
در مــورد نامزدهــای انتخابــات و طیف های 

مختلــف چــه نظــری داریــد؟ اصولگرایان، 
پایداری ها، اصالح طلبــان و عدالت خواهان 

که سروصدای زیادی می کنند.
اقبــال مردم وقتــی زیاد می شــود که احســاس کنند 
انتخابات روی سرنوشت شــان تأثیر دارد. نماینده ها با 
لیســت ها و ترکیب های فعلــی روی حوزه های کوچک 
اثــر دارند و آنجاها مشــارکت احتماال بــاال خواهد بود 
و جاهایــی که نماینــده اثری روی زندگی و سرنوشــت 
جامعه ندارد، مشارکت احتماال پایین است. از نظر من 
این انتخابات از دعواهای اصلی و اساسی خالی ا ست. 
غیــر از عدالت خواهان که تا حــدودی می توان برنامه 
و رفتار و عملکردشــان را فهمید، رفتــار باقی افراد زیاد 
روشن نیست و دعوا سر ایده نیست و بحث های هویتی 
و قبیله ای مطرح است. فقط عدالت خواهان تا حدودی 
برنامه مشخص ارائه کرده اند. در مورد آنها می توان تصور 
کرد که اگر به مجلس راه پیدا کنند، روندهای متفاوتی 
را ببینیم ولی در سطح همین دعواهایی که االن هست 

و نه دعواهای بزرگ تر.
عدالت خواهان بیشتر داد و فریاد دارند یا در 
عمل هم برنامه ای دارند که دنبالش باشــند و 

تغییر ایجاد کنند؟
از آینده خبر ندارم ولی معموال کسی که موقع انتخابات 
می گوید فالن کار را انجام می دهم، بعد از انتخابات آن 
را انجــام نمی دهد، یعنی موقعیت، افراد را به این رفتار 
ســوق می دهد و آدم های متفاوت در موقعیت مشــابه، 
رفتار مشــابه بروز می دهند ولی اگر فرایند در موقعیت 
قرار گرفتن متفاوت باشد، یعنی در فرایند تبلیغ و تالش 
برای رسیدن به کرسی مجلس متفاوت باشند، احتماال 
در مجلــس هم رفتــار متفاوتی خواهند داشــت؛ مثال 
رئیس جمهورهای ما در دوره دوم شان از نظر اقتصادی 
رفتار مشابه داشته اند، چون مقهور ضروریات موقعیت 
شده اند. در نتیجه کسی می تواند متفاوت عمل و رفتار 
کنــد که مدل انتخاب شــدنش هم متفاوت باشــد. اگر 
کســی االن در تبلیغات و ســازمان دهی رفتار متفاوت 
دارد، بعد از انتخاب شدن هم احتماال می تواند متفاوت 

رفتار کند.
بعــد از اتفاقات آبــان درباره جایــگاه مجلس 
بحــث پیــش آمد. بــه نظرتــان مجلــس االن 
جایگاه واقعــی و رأس امور بــودن خودش را 
دارد؟ مجلــس بعدی می توانــد این جایگاه را 

برگرداند؟
مجلس تا حد زیادی تضعیف شــده است. مجلس باید 
جایی باشــد برای حل وفصل اختالف هــا و دعواهای 

چالشــی جامعه ولی االن این طور نیســت. شــما اگر 
بخواهیــد برجام را تصویب کنید، مجلس بازیگر اصلی 
نیســت یا اگر تصمیم ســخت است، در شــورای عالی 
امنیت ملی گرفته می شود یا برخی قانون های مهم در 
مجمع تشخیص تصویب می شــود. مکانیزم انتخابات 
االن طوری ا ســت کــه بعضی دعواهــا و اختالف های 
سطح جامعه در انتخابات وجود ندارد و حذف شده اند 
و همین باعث تضعیف نهاد انتخابات می شود. بنابراین 
می گویم کنش شما در انتخابات تأثیر چندانی بر آینده 
و سرنوشــت تان ندارد. پارلمــان و حل وفصل دعواها از 
طریق صندوق رأی دســتاورد مشــروطه بوده و احیای 
ایــن پارلمان کــه در دوره پهلوی صوری شــده بود، از 
افتخارات بزرگ انقالب است. متأسفانه سیر تحوالت به 
ســمت تضعیف بیشتر مجلس می رود و مجلس یازدهم 

هم احتماال ضعیف تر خواهد بود.
ضعیف شــدن نهــاد انتخابات فقــط مختص 
مجلس است یا در انتخابات ریاست جمهوری 

و... هم دیده می شود؟
شما ببینید که اگر فالنی رئیس جمهور شود یا بهمانی، 
فرق اساسی می کند یا نه؟ به نظر همچنان فرق می کند 
و رئیســی با روحانی و جلیلی بــا روحانی فرق دارند. از 
همین منظر انتخابات ریاست جمهوری هنوز مهم است، 
چون رفتار متفاوت در آن به نتایج متفاوتی منجر می شود 
و دعواهای اصلی و اساسی در آن دیده می شود؛ مثال در 
سال 9۲ بحران رابطه با آمریکا و غرب مسأله اصلی کشور 
بود و دو نگاه در انتخابات با هم دعوا کردند و مردم بین 
آنها انتخاب کردند و انتخابات مبنای عمل کشــور شد. 
اینکه روحانی شکست خورد، نهاد انتخابات را تضعیف 
نمی کند. االن در مجلس این طور نیست که ما دو راه حل 
متفاوت داشته باشیم و مردم بین آنها انتخاب کنند. به 
نظرم انتخابات ریاســت جمهوری هنوز مهم است و در 
دور بعدی هم مهم خواهد ماند ولی مجلس در ســطح 

ملی در حال تضعیف شدن است.
در مورد سازوکار انتخابات از ثبت نام تا نظارت 
شورای نگهبان و ردصالحیت ها و حوزه های 
انتخابیــه نظرتــان چیســت؟ تضعیــف نهاد 
انتخابــات مجلس به این ســازوکار ربط دارد؟ 

چه اصالحی می توان انجام داد؟
اصل ماجرا این اســت که بپذیریم در جامعه طرح های 
متفاوتی برای اداره کشور وجود دارد و دعوا هست و ما 
می خواهیم یک مکانیزم مسالمت آمیز برای حل وفصل 
این دعوا طراحی و اجرا کنیم که انتخابات است، یعنی 
مــردم یک راه و روش را انتخــاب می کنند. پس دعواها 

و اختالف هــا بایــد در انتخابات وجود داشــته باشــد. 
اینکه استدالل برای رأی ندادن به یک تفکر با استدالل 
برای ردصالحیت یک کاندیدا شبیه است، یعنی اصال 
مکانیزم انتخابات را برای حل وفصل دعوا نپذیرفته ایم. 
این مهم ترین مسأله است. انتخابات بازتر هم فسادهای 
خاص خودش را دارد ولی االن با ســازوکار ما انتخابات 
از داوری دعواها کنار گذاشــته شده. صندوق رأی باید 
جایی برای داوری و انتخاب بین راه های مختلف باشد.
در رابطــه با حوزه هــای انتخابیه هم اینکــه تهران ۳۰ 
نماینــده دارد، امتیازی برای تهرانی ها نیســت، چون 
هیچ نســبتی با نماینده ها ندارند و این ۳۰ نفر تأثیری 
در سرنوشــت  تهرانی ها نمی گذارنــد و به همین خاطر 
است که مشارکت در تهران همیشه پایین تر است. یک 
نماینده نمی تواند هم مناســبات اسالمشهر را در نظر 
بگیرد و هم امیرآبــاد را. من فکر می کنم تهران باید ۳۰ 
حوزه انتخابیه و هر نماینده برای یک حوزه داشته باشد، 
تــا اثرگذاری نماینده در آن حوزه زیاد شــود. همچنین 
باید یک پیوستگی بین دوره های مختلف مجلس باشد 
تا مردم بتوانند از یک نماینده انتظار داشــته باشــند و 
او را بازخواســت کننــد. اینکه لیســت های این دوره با 
لیســت های دوره قبل هیچ ارتباطی ندارد، یعنی ما از 
روش های درســت و غلط دوره قبــل نمی توانیم درس 
بگیریم و اصالح کنیم و هیچ گروهی هم جوابگو نیست. 
وقتــی احزاب قوی وجود ندارد، نماینده در شــهرهای 
کوچک بــا بودجه آوردن رأی مــی آورد و در نتیجه نگاه 
ملــی به توســعه متالشــی می شــود، نماینده ها فقط 
منافع حوزه های خودشــان را در نظر می گیرند. از یک 
طرف انتخابات در شــهرهای بزرگ باید شکســته شود 
و از طــرف دیگر باید کاری کنیم که در ســطح ملی هم 
نماینده ها پاسخگو باشند. این شیوه انتخابات مجلس 
فسادزا و مانع توسعه ملی ا ست، چون نگاه های محلی 
وجــود دارد. بنابرایــن اوال نوع تأییــد و رد صالحیت ها 
باید مشــخص باشد تا دعواهای اصلی سطح جامعه در 
انتخابات حضور داشــته باشــد، ثانیا نقش گروه هایی 
که در ســطح ملــی برای کشــور برنامه و طــرح دارند، 
اهمیت پیــدا کند و ثالثا نماینده در شــهرهای بزرگ با 
مردم حوزه اش ارتباط داشــته باشــد و مناسبات آنها را 

در نظر بگیرد.
چرا شــور و شوق مردم برای انتخابات در این 

دوره کمتر است؟
بــه هر حال رد صالحیت و... تأثیر دارد، چون بخشــی 
از دعواهای جامعــه در انتخابات حضور نــدارد. البته 
ما مردمی هستیم که ســیکلی و متناوب رأی داده ایم، 
چون زیادی امیدوار می شویم و سریع ناامید. شکست 
روحانی در عمل به قول هایی که داد هم در این ناامیدی 
موثــر بوده. معموال ما یک انتخابــات خوب داریم و بعد 
یک انتخابــات بد، چون بــرای رأی آوردن در انتخابات 
قول های بــزرگ و امید واهی می دهیم و بعد شکســت 
می خوریم و ناامیدی در جامعه شــکل می گیرد. اساسا 
مســائل و مشــکالت جامعه ما راه حل های کوتاه مدت 
ندارند و کســی نمی تواند در یک سال و دو سال معجزه 
کند. حضور نداشتن دعواهای اصلی جامعه در صحنه 
انتخابــات هم در پرشــور نبودن فضا موثر بوده اســت. 
تجربــه اعتراض و برخورد خشــن بــا آن در آبان ماه هم 
می تواند تأثیر داشــته باشد و بعد از انتخابات با بررسی 
آمار مشارکت در حوزه هایی که همیشه مشارکت باالیی 
داشته اند و سرکوب خشن هم در آنها رخ داده، می توان 
این مســأله را بررســی کرد. مردم ما به صورت کلی زود 

امیدوار می شوند و البته زود هم ناامید.

گفت وگو با حمزه غالبی درباره انتخابات مجلس

دعواهای اساسی جامعه در صحنه 
انتخابات حضور ندارد
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  ســوابق کاری شــما چه بــوده و در چه 
حوزه هایی فعالیت داشتید؟

از سال ۱۳7۴ عضو هیئت علمی دانشکده 
کامپیوتر هســتم. ارشدم را سال 66 در همین دانشکده 
شروع کردم و ورودی دومین دوره ارشدش بودم. آن زمان 
دانشــکده دوره دکتری نداشت و برای ادامه تحصیل به 
استرالیا رفتم و سال 7۴ برگشتم و همان موقع هم جذب 
هیئت علمی شــدم. یک دوره فرصــت مطالعاتی هم در 
دانشــگاه یوســی دیویس کالیفرنیا حضور داشتم. وجه 
غالب زندگی کاری من هیئت علمــی بوده ولی دو وجه 
دیگر هم وجود دارد که این دو بعد در کنار شغل اصلی ام به 
من جرأت می دهد که کاندیدای مجلس شورای اسالمی 
باشم؛ یکی تجربه ۲۰ سال گذشته در حوزه کار و صنعت 
و اشتغال و نیروی انسانی است ، به طوری که در تأسیس 
و اداره 6 مجموعه دانش بنیان نقش اصلی داشتم و حتی 
یکی از آنها یک پژوهشــکده خصوصی اســت که تجربه 
جدیدی به حســاب می آید که بخــش خصوصی بتواند 
بخشــی از درآمدش را صرف تحقیق و توسعه و پژوهش 
کند. ُبعد دیگــر هم حضورم در تعداد زیادی کمیته های 
تخصصی تصمیم سازی و کارشناسی در وزارت صمت، 
معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و وزارت 
علوم از اواخر دهه 7۰ است و به همین دلیل آشنایی خوبی 
با قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و فرایندها دارم و در 
چند شورای عالی هم حضور داشتم؛ یکی شورای عالی 
فناوری اطالعات که به انتخاب آقای احمدی نژاد، یکی 
از ســه عضو حقیقی شورا شــدم و چند سالی آن شورا به 
کار خودش ادامه داد. از ســال 9۰ هم طی دو دوره عضو 
حقیقی شورای عالی فضای مجازی بودم. در نتیجه دید 
و تجربه تصمیم گیری و تصمیم سازی، سیاست گذاری و 

وضع سیاست را دارم.
چرا مجلس و نه جایی مثل معاونت وزارت؟ فکر 
می کنید مجلس چه ویژگی یا شأنی دارد که از 

آنجا می خواهید شروع کنید؟
مجلس یک شــأن قانون گذاری دارد و یک شأن نظارت 
بر اجرای مصوبات. این ویژگی های ســه گانه ای که من 
در خودم جمع می بینم، هــم برای تدوین و ایجاد قانون 
مناســب و تخصصی و فناورانه و متناســب با رشد سریع 
فناوری به خصوص در حوزه فضای مجازی الزم اســت. 
درصورتی که جوان ترها می توانند مثال معاون وزیر باشند 
و دانســتن اینها بــرای آنها الزم نیســت، یعنی جای آن 
جوان در معاونت وزارت اســت و جای من میان ســال در 
وضع قوانینی که کار و قوانین مرتبط با او را تسهیل کند. 
یــک جوان تجریبات من را ندارد؛ مثال کســی که تجربه 
کار با تأمین اجتماعی را نداشــته باشد، آگاه نیست که 
تأمین اجتماعی برخی جاها مزاحم کســب وکار است. 
کســب وکار نوین با ایــن فرایندها و ســازمان های کهنه 
همخوانی ندارد. بر این اســاس بایــد جایی مثل تأمین 
اجتماعی با کسب وکارهای نوین همراه شود و تجربه من 
در این موضوع خیلی کمک می کند. من در شورای عالی 
فضای مجازی هم حضور دارم ولی بخشی از کار را انجام 
می دهد و بخشی از کار حتما باید در مجلس انجام شود؛ 
چون برخی از قوانین ما شأن و جایگاهش فقط مجلس 
هست، یعنی قانونی که به آحاد مردم برمی گردد، مختص 
مجلس هست و وقتی مجلس کمیسیون مربوط به آن را 
نداشته باشد یا کارگروهی از افراد مرتبط نداشته باشد، 
نمی تواند این کار را انجام دهد. من قائل به این هســتم 
که تقریبا همه کاری که مجلس می خواهد انجام بدهد، 
از اشــتغال تا انرژی و ترابری و محیط زیست حتما متأثر 
از فضای مجازی ا ست. بر این اساس می توانم کاندیدای 
همه کمیسیون های مجلس باشم و در آنها تأثیر بگذارم.

به نظــر من مجلــس آینــده عالوه بــر آنچه کــه عمده 
ثبت نام کرده ها به درستی قائل اند که باید مجلسی در تراز 
گام دوم انقالب اسالمی و دشمن شناس باشد، باید نوآور 
و فناور و متناسب با فناوری های نو نیز بتواند زیست کند. 

زیست مجلس آینده ما به شدت تحت تأثیر فضای مجازی 
خواهد بود؛ مثال در مورد ارجاع به آرای عمومی ما تا حاال 
امکانش را نداشته ایم اما با گسترش فضای مجازی ما در 
بعضی از امور می توانیم نظر مردم را بپرســیم و مشارکت 
مــردم را در وضــع قوانین افزایش بدهیــم تا تصمیمات 

بهتری بگیریم.
بحث مهم دیگر این اســت که حکمرانی در عصر فضای 
مجازی متفاوت است. ما حتما قوانینی در مجلس برای 
رایاحکمرانی می خواهیم، ما باید خودمان را برای ساخت 
رایاجمهوری اســالمی آماده کنیم. اینها اجتناب ناپذیر 

است و ما باید به ستمش برویم.
اگر نماینده مجلس شوید، اولویت شما تمرکز 
روی چه حوزه ای خواهد بود؟ اولویت هایتان 

در مجلس چیست؟
اصلی ترین دغدغه من اشــتغال فناورانه است. ما تعداد 
قابل توجهی فارغ التحصیل داریم که بیکارند. چند دلیل 
دارد: اوال ما فارغ التحصیالن الیق از نظر سواد، توانایی 
و مهــارت برای نیازهــای جامعه و نیازهــای بین المللی  
کــم داریم، مــا آمادگی الزم بــرای ورود به بــازار کار را به 
فارغ التحصیــالن نداده ایم. ثانیا فضای کســب وکار ما 
کوچک است و باید فضای کســب وکار را بزرگ کنیم، به 
این معنی که تقاضای مصرف را باال ببریم. ما متأســفانه 
این بازار مصرف نســبت بــه دنیا کوچــک ۸۰میلیونی 
خودمان را هــم در اختیار تولید داخل قــرار نداده ایم و 
مصرف کننده کاالی چینی و غیرچینی شده ایم. ما باید 
هرجا امکان مصرف کاالی داخلی داریم، تا حدودی در 
کشــور را ببندیم، البته از راه هــای نرم مثل وضع قوانین 
مالیاتــی و عوارض گمرکی. با هر هزینه ای باید قاچاق را 
کاهش دهیم، چون قاچاق آفت اقتصاد است. وقتی هم 
تولیدکننده داخلی توانست بازار داخلی را بگیرد و سرپا 
شــود، بالفاصله باید او را وادار به تحقیق و توسعه کنیم، 
یعنی افزودن بال تحقیق و توســعه بــه هر نوع تولید. در 
نتیجه ما به مرور یک بســتر و زیســت بوم فراهم کنیم که 
فارغ التحصیل ما یا مســتقیم یا بــا کارآموزی و کارورزی 
آماده می شــود کــه وارد این صنایع شــود. مــا در حوزه 
اشتغال باید تکلیف اتباع بیگانه را مشخص کنیم. بخشی 
از جامعه ما باید متقاعد شــوند که کارهای انجام شونده 
در ایران را ایرانی ها انجام دهند. اقتصاد مقاومتی یعنی 
کارمان را با مغز و ید خودمان انجام دهیم. اگر روزی ما به 
این رسیدیم که کارگر وارد کنیم، روزی ا ست که ما مسأله 

اشتغال نداریم.
بحث دیگر درباره اشــتغال حمایــت قانونی از کارآفرین 
است که قوه قضائیه باید انجام دهد، یعنی هیچ کارگاهی 
را که چند نفر در آن مشــغول کار هستند، نباید به خاطر 
شــکایت درش را ببندند. شــکایت باید مسیر خودش را 

بــرود، کارگر هم باید کار خودش را انجام دهد. مدیر این 
کارگاه جریمه اش را بدهد ولی کارگر باید کار کند. 

در بحث دانشگاه و آموزش عالی هم تحصیالت تکمیلی 
ما با وضعیت مطلوب فاصله دارد. ما نمی توانیم دانشجوی 
دکترایی داشته باشیم که از شرق و غرب عالم طالب دارد، 
باید پژوهش کند، چندتا مقاله هم بدهد، متأهل هم باشد، 
از پدرش هم پول نگیرد، استادش هم پول نداشته باشد 
که به او بدهد، دانشگاه هم امکاناتی به او ندهد. حداقل 
بایــد در کوتاه مدت تعــدادی دانشــگاه را ممتاز کنیم و 
دانشجویان دکترای آنها با گرنت صنعتی پذیرش شوند. 
دانشجوی دکترا بدون گرنت در دنیای امروز معنی ندارد.
حوزه فضای مجازی چه؟ اولویت تان برای کار 

در مجلس هست؟
فضای مجازی هم در خدمت این بخش هاست و هم یک 
سرفصل جدا. ما به عنوان ایران در فضای مجازی یا باید 
مقتدر و عزیز باشیم یا ذلیل، و راه بینابینی وجود ندارد. 
مقتدر و عزیز به این معنی که به اندازه سهم یک درصدی 
خودمان نقش ایجابی نوآورانه داشته باشیم. ایفای نقش 
مستلزم جلوداربودن است. کشور ما باید اول یک الگوی 
موفــق از کاربری فناوری اطالعات برای ارائه خدمات به 
شهروندانش باشد. به همین جهت من واژه ایرانت را در 
ماه های اخیر مطرح کردم، ایرانت یعنی تصویر اینترنت در 
نقشه جغرافیایی ایران، یعنی ما هر آنچه را که در اینترنت 
خوب و مفید اســت، در ایران می خواهیم. اگر نســل ۵ 
موبایل تکنولوژی مدنظر دیگر کشــورهای توسعه یافته 
است، ما حتما باید در فاصله ۵ سال آینده این تکنولوژی 
را حتی شــده به صورت پایلوت در بخشی از کشور آورده 
باشــیم. مردم ما فناوری دوست هســتند، نسل۵ یعنی 
پهنای باند بیشتر، یعنی عمر باتری بیشتر، یعنی تأخیر 
انتشــاری کمتر. وقتی پهنای باند زیاد شــد، خدمات و 
محتوا هم باید زیاد شود. اگر ما این خدمات و محتوا را در 
داخل تأمین نکنیم، الجرم مصرف کننده از بیرون مصرف 
می کند و سودش برای کسی خواهد بود که آن خدمات و 

محتوا را تولید کرده است.
برخــی طرح هــای بــزرگ اقتصــادی مثــل 
هدفمندی یارانه ها و اصالح قیمت حامل های 
انرژی در کشــور هنوز وضع شــان مشــخص 

نیست. نظر شما درباره آنها چیست؟
من در این زمینه پژوهشــکده سیاست گذاری شریف را 
به عنوان یک بازوی فکری قبول دارم، خدمت شــان هم 
رفته ام و هم از آنها نقشه راه خواسته ام و هم بعدا به عنوان 
اتاق فکر بهشان نگاه می کنم. من در حوزه فضای مجازی 
بــه اندازه کافی دید و تجربه دارم ولی در حوزه های دیگر 
تجربــه ندارم و این اتاق فکرها می توانند کمک کنند. در 
مــورد یارانه ها معتقدم بایــد دریافت کنندگانش محدود 
شوند. این حق مستمندان و افرادی  است که شغل ندارند. 
باید بیشتر ولی محدودتر شود. پرداخت پول ناگهانی به 
درصد زیادی از جمعیت اقتصادمان را نابود می کند و فقط 

به جیب تولیدکننده چینی می رود.
من از عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضربه 
خورده ام. کاالی رقیب امریکایــی که ما را تحریم کرده،  
در بازار با قیمت ارزان تر از داخلی پیدا می شود. به خاطر 
همین روی موضوع اقتصاد مقاومتی حســاس هستم و 
ِعرق دارم. هرجا که بتوانم چرخ واردات کاالی مصرفی را 

که در داخل امکان تولید دارد، پنچر می کنم.
در مــورد انــرژی معتقدم اســتاندارد مصــرف انرژی ما 
خیلی از متوســط دنیا باالتر است و باید اصالح شود. ما 
انرژی را مفت به دســت می آوریم و حرام می کنیم. قطعا 
بایــد مردم را متقاعد و مجاب کرد ولی ما در یک شــرایط 
انتخاباتــی و تبلیغاتی نباید قول هایــی بدهیم که بعدا 
نتوانیم تصمیمات عقالنی بگیریم. همه دولت ها نگران 
هستند که یک مسأله عمده کشور را حل کنند و دوره بعد 
رأی نیاورند در حالی که حل کردن مســائل اصلی کشور 

افتخار آمیز است و آیندگان این را قضاوت خواهند کرد.

ارتبــاط شــوراهای عالــی با مجلــس را چطور 
می بینید؟ در برخی امور مانع و مزاحم مجلس 
نیستند؟ نهادهای موازی مثل همین شورای 
عالی ســران قوا مجلــس را از رأس امور خارج 

نکرده اند؟
اگر مجلس قوی باشــد، تحــت تأثیر نهادهــای موازی 
کارکــردش را از دســت نمی دهــد. مجلــس قــوی 
کمیســیون های قــوی دارد، طرح هــا و لوایــح قوی در 
صحن آن مطرح می شود، یعنی طرحی که بعد از شش 
ماه تبصره و اصالحیه نخواهد و این مستلزم به کارگیری 
جامعه نخبه کشــور و اتاق فکرهایی اســت که طرح ها و 
قوانین خوب و مفیــدی را به مجلس ارائه کنند. مجلس 
قوی حافظ شأن و جایگاه خودش است و اجازه نمی دهد 
در جایی که تنها مجلس حق ورود دارد، دیگران دخالت 
کننــد. نهادهایی که بــه آنها موازی گفته می شــود نیز 
می تواننــد در کنــار مجلــس و مکمل مجلس باشــند و 
حواس شان به جایگاه مجلس و دیگر قوا نیز باشد. یعنی 
این توازی باید مکمل باشــد و نه مزاحم. روسای این سه 
قوه هم حافظ این اســتقالل و درهم ناتنیدگی هستند. 
این شــوراها و نهادها برای این تأسیس شــده اند که در 
بعضی امور تخصصی ما بتوانیم به صورت ویژه و ســریع 
تصمیم گیری و تکلیف کشور را مشخص کنیم. این نهادها 
طبق قانون الزم هســتند و باید هم از مجلس و هم از این 

نهادها محافظت کنیم.
در مــورد ســاختار انتخابات فکــر نمی کنید 
مثــل  بگیــرد؟  بایــد صــورت  اصالحاتــی 
استانی شــدن انتخابات یا نظارت استصوابی 
که زیاد شــفاف و روشــن نیست و تفسیرهای 

متفاوت می شود.
اصالح قانون انتخابات را هم شورای نگهبان و هم مجلس 
دنبالش هســتند و من هم با اتکا به نظرات کارشناســی 
آنها قائل به این هســتم که باید به روز شــود. حتی شیوه 
انتخابــات هم باید بــه روز و الکترونیکی شــود. در مورد 
شفافیت من به شــدت قائل به شفافیت آرای نمایندگان 
هستم. مردم باید رأی نماینده ها را بدانند. اولش سخت 
خواهد بود ولی مــردم ظرفیت پیدا می کنند. اگر قانون 
انتخابــات اصالح شــود، طبــق شــنیده هایم برخی از 
دغدغه های شــما حل می شود. قانون االن کلی است و 

برای شرایط کنونی نقص دارد که باید رفع شود.
موافــق شفاف شــدن منابــع مالــی تبلیغات 
انتخاباتی هســتید؟ خودتان این کار را انجام 

می دهید؟
بله، چون من با پول ســروکار داشــته و دارم و شخصا هم 
پول خاصی برای این کار ندارم. حتما شفافیت را مثبت 
می دانــم و حتی به عنوان الگو حاضرم ایــن کار را انجام 
بدهم. در مــورد احزاب و ائتالف ها هم شــفافیت مالی 
انتخابات یک نیاز مبرم است. در شهرستان ها بحث های 

مالی انتخابات به شدت نگران کننده است. 
فرض کنید یک الیحه یا طرح در مجلس مطرح 
اســت و حرف یا نامه ای به مجلس می رسد که 
نظر رهبری را چیز دیگــری اعالم می کند که 
با نظر کارشناسی شما در تضاد است. تصمیم 

شما در این موارد چیست؟
من در بحث های کارشناسی در حوزه تخصصی ام خودم 
را مجتهــد می دانم و در حوزه های دیگر هم به اتاق فکرم 
مراجعه می کنم. مادامی که رهبری چیزی را رسما و کتبا 
به من ابالغ نکنند، اتکا به شــفاهیاتی که نقل شده را بر 
نظرات کارشناســی خودم اولویــت نمی دهم ولی طبق 
قانون اساســی حکم ولــی فقیه اولی اســت و باید از آن 

تبعیت کرد.

گفت وگو با رسول جلیلی 

 حکمرانی در عصر فضای مجازی 
متفاوت است
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از خودتان و سوابق کاری و تحصیلی تان 
بگویید، کجا بوده اید، چه کرده اید و امروز 

کجا هستید؟ 
ورودی ۸۱ رشته شــیمی هستم. ترم ۵ تغییر رشته دادم 
به مهندسی شیمی. ۸۵ ارشد مهندسی شیمی گرایش 
جداســازی و ۸9 دانشــجوی دکتــری نانوبیوتکنولوژی 
شــدم. االن هــم عضو هیئــت علمی دانشــکده علوم و 
فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی هستم. در دوران 
دانشــجویی اول عضــو انجمن علمی، و ســال ۸۳ عضو 
شــورای صنفی خوابگاه شــدم و ۸۴ عضو و دبیر شورای 
صنفی دانشــگاه. در همین ســال  های ۸۳ و ۸۴ اردوی 
ورودی  هــا را با یک ســبک تازه برگزار کردیم. ســال  های 
۸6 و ۸7 مســئول بســیج دانشــجویی شــدم. در دوره 
دکتری وارد پژوهشــکده شهید رضایی شدم. سال ۸۸ تا 
9۲ معاون پژوهشــکده بودم و مدیر چند پروژه. از ســال 
9۲ هم مدیرعامل پژوهشــکده شدم. االن برای هزار نفر 
در پژوهشــکده، زیرمجموعه هایــش و شــرکت  هایی که 
اسپین آف کرده، بیمه رد می شــود. به همین میزان هم 
نیروی پاره وقت و پروژه ای هســت. بالغ بر 7۰درصد این 
افراد فارغ التحصیل شریف هستند. البته ستاد پژوهشکده 
۲۰ نفر نیرو هم ندارد. اقماری  ها و اســپین آف  ها زیادند. 
زمانی که این مدل در پژوهشکده دنبال شد اصال ادبیات 

دانش بنیان و استارت آپ و این چیزها رایج نبود. 
در طول دوره دانشجویی همیشــه کار سیاسی کرده ام. 
برای مثال در بسیج دانشــجویی، در انتخابات سال 9۲ 
زمانی که هنوز معاون پژوهشکده بودم، مسئولیت ستاد 
دکتر جلیلی در انتخابات ریاســت جمهــوری را بر عهده 
گرفتم. بعد از این در سطح کالن تری با مسائل کشور درگیر 
شدم. بعد از دوره دکتری تصمیم گرفتم برای پسادکتری 
به خارج از کشور بروم. ابتدا از MIT پذیرش گرفتم که به 
دلیل مشکالت شخصی رفتنم منتفی شد. سال 96 برای 
هاروارد اپالی کردم و موفق شدم. رفتن ما به آمریکا دو سه 
هفته بعد از محدودیت ورود مسلمانان به آمریکا از سوی 
دولت ترامپ بود. با اینکه دو بار ویزا گرفتم دیپورت شدم. 
بعد از برگشت، معاون تولید و تجاری سازی ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
شــدم. حوزه وسیعی اســت شــامل دارو، واکسن، انواع 
محصوالت ژنتیک، بیوتکنولوژی کشاورزی و دامی و.... 

از دســتاوردهایی بگویید که در معاونت تولید 
و تجاری ســازی ستاد توســعه زیست فناوری 

داشتید. 
بعد از مشــکالت تحریم برای صنعت داروی کشور، ما با 
کمک بچه  های شریف در معاونت علمی یک نقشه کامل 
از وضعیت دارویی کشــور ترسیم کردیم. در نهایت به این 
نتیجه رســیدیم که حدود ۱۴۰ قلــم داروی اصلی نایاب 
است. برای تولید این داروها در کشور فراخوان زدیم. البته 
نه تنها به شــرکت  های بزرگ. به دانشگاه ها، شرکت  های 
دانش بنیان نوپا و شرکت  های کوچک هم فراخوان دادیم. 

در نهایت همه این ۱۴۲ دارو را تقسیم کار کردیم. 
بعد ســراغ حمایت مالی و بانک مرکزی رفتیم. در فاز اول 
۵6 دارو را که ۳۵۰میلیون دالر ارزبری دارد هدف گذاری 
کردیــم. ارزبری ایــن تولید را هم ۲۰میلیــون دالر برآورد 
کردیم. نهایتا با کمک و پیگیری دکتر ســتاری این منابع 
تامین شد. از ۵6 قرارداد فاز اول ۴۲ قلم به تولید رسیده و 
االن ما به بانک مرکزی نامه زده ایم که جلوی واردات این 
موارد گرفته شود. ان شاءالله تا پایان ۱۴۰۰ باید کل ۱۴۰ 

قلم داخلی سازی شود. 
البته این به معنای ارزبری صفر نیســت. ما هنوز در مواد 
اولیه خیلــی از این داروهــا واردکننده هســتیم. عمده 
ارزش افزوده دارو در مراحل پایانی تولید آن اســت. اصال 

نمی خواهم بحث شــعاری کنم. امــا پیچیده ترین بحث 
تحریم دارو بود. چون اصال شوخی ندارد، یک روز نباشد 
جان انسان  ها به خطر می افتد و مسأله امنیتی برای کشور 
دارد. از نظر فنی هم خیلی پیچیده است و سطح دانشی 
باالیی دارد. ما در پیچیده ترین موضوع تحریم ورود کردیم 
و ســی،چهل درصد مســأله را حل کرده ایــم. نمی گویم 
همه چیز حل خواهد شد. بیماری  های نادری هست که 
تنها ۴۰۰ نفر در کشــور به آن مبتال هستند و در کل دنیا 
فقط یک شرکت داروی این بیماری را تامین می کند. این 
قبیل داروها هم با ناجوانمردی آمریکا االن تحریم است. 

چرا مجلس را انتخاب کردید؟
من االن بعــد از تجربه در یکی، دو مــورد به این نتیجه 
رسیده ام که مسائل بزرگ کشور راه حل دارد. از نظر من 
نیاز اصلی کشــور امروز یکی مبارزه سیستمی با فساد 
اســت، من خیلی موافق مبارزه موردی نیســتم چون 
جواب نمی دهد. باید از شــکل گیری فساد پیشگیری 
کرد. نیاز دوم هم بهبود فضای کسب وکار است. کشور 
منابع و پول زیاد دارد و مشــکل ما مدیریت اســت. ما با 
بچه  های اقتصاد و مدیریت خوانده در شــریف طرحی 
برای پیشگیری سیســتماتیک از فساد در کشور آماده 
کرده ایم که یک پیوست و فاز دوم هم برای بهبود فضای 
کسب وکار دارد، اما این کار به زیرساخت قانونی نیاز دارد 
و باید در مجلس انجام شــود. ما قانون داریم اما قانون 
جامع نداریم. صرفا از طریق قانونی هم حل نمی شود. 
برای اجرای این قانون خیلی باید تالش کرد. اما نقطه 

شروع مجلس است. 
چه طرح  هایی در اولویت کاری شماست؟

اولویت اول پیشگیری از فساد است چون به نظرم اولویت 
اول کشور این است که اعتماد عمومی ایجاد کند که بنای 
پیشگیری درست و ساختاری از فساد را دارد. این اعتماد با 
برخورد با چند دانه درشت و مسئول سابق ایجاد نمی شود، 
بلکه با جلوگیری از وقوع فســاد ایجاد می شود.  ما برای 
برخورد سیستماتیک با فساد برنامه داریم. پول فساد یا از 
طریق بانک جابه جا می شود که بانک باید اخطار بدهد، 
یا با امالک و اسناد جابه جا می شود. اگر سامانه ای باشد 
که داده  های بانک مرکزی، ثبت، گمرک و مالیات را یک جا 
تجمیع کند همه چیز قابل رصد اســت. دوســتان ما در 
دانشگاه این سامانه را طراحی کرده اند. از بسته سیاستی 
و قانونــی تا بخش فنــی اش طراحی شــده. اگر چنین 
سامانه  هایی ایجاد شود و همه چیز برای دولت و حاکمیت 
شفاف باشــد، زمینه فســاد از بین می رود. هر ریالی که 
جابه جا می شود باید حاکمیت بداند دلیل این جابه جایی 
چیست و باید مالیاتش را بگیرد. اگر این کار انجام شود آمار 
ما می گوید بیش از 7۰درصد فسادها به شکل سیستمی 
و خودکار از میان مــی رود. طرح دومی هم برای مجلس 
داریم. طرح تحول نظام سالمت کشور که حوزه تخصصی 
خودم است. نظام سالمت ما به جد ایراد دارد. طرح تحول 
سالمت دولت هم در نهایت پاسخ مشکالت نبود. ما هنوز 
مسأله پوشش بیمه داریم. در بیماری  های خاص مشکل 
داریم. در جراحی  های خاص و درمان ســرطان هزینه  ها 
باالست. در عدالت سالمت کشور مشکل داریم. ما برای 

تحول نظام سالمت هم طرح آماده داریم. 
نماینده جوان برای مجلس مناســب اســت یا 
صاحب تجربه؟ چرا به جای نماینده شدن معاون 

وزیر نمی شوید؟
تصویــب قانون خوب انرژی زیادی می خواهد. باید البی 
کنید، منافع عده ای در خطر اســت. عده زیادی اصال به 
اهمیت موضوع واقف نیســتند و درکش نمی کنند. پس 

تصویب قانون انرژی زیاد و انرژی جوانی می خواهد. 
مهم تر از این، نگاه من این اســت که مصوب شدن قانون 
ابتدای مســیر اســت. شــما باید پیگیری کنید تا قانون 
عملی شــود. مجلس یک بــازوی نظارتی قــوی دارد که 
امروز به درستی اعمال نمی شود. اگر بسته نظام سالمت 
تصویب شد من نماینده باید برنامه پیگیری منظم از وزارت 

بهداشت داشــته باشم. این پیگیری و نظارت هم نیروی 
جوانی می خواهد. 

البته عده ای معتقدند مجلس باید قانون تصویب کند. من 
می گویم چنین مجلسی به کار ایران نمی آید. این تعریف 
برای کشــوری اســت که اگر قانون تصویب شــد، دولت 
بالفاصله آن را به آیین نامه اجرایی تبدیل می کند و کسی 
از آن تخطی نمی کند. شأن قانون گذاری تنها شأن مجلس 
نیست و نظارت هم مهم اســت. عالوه بر این من وظیفه 
خــودم را در مجلس تصویب چند قانون خوب نمی بینم، 
وظیفه من اصالح چند موضوع در کشور است. معتقدم 
مجلس پایه این کار اســت و از آنجا باید این اتفاق بیفتد. 
همه اینها انرژی جوانی می خواهد. ما در داستان دارو این 
کار را از نزدیک دیدیم. تا وقتی می گفتیم باید انجام شود 
هیچ اتفاقی نمی افتاد، اما وقتی رفتم و چندین جلسه با 
کارشناس سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی نشستم، کار 

پیش رفت. این نگاه کلی من به مجلس است. 
به نظرتان مجلس امروز در رأس امور اســت؟ با 

ساختارهای موازی چه می کنید؟
قطعا االن در رأس امور نیست. اگر من هم در مجلس قبلی 
بودم کاری از پیش نمی بردم. من امیدوارم در مجلس جدید 
یک تیم باانگیزه و جوان شکل بگیرد. تیم جوان، نخبه، با 
تجربه مناسب و متعهد برای مجلس الزم است. منظور از 
تجربه به اندازه جوانی و آشنایی با سازوکار اجرایی کشور 
اســت. تعهد هم الزم است چون زمینه برای فساد فراهم 

است و اگر تعهد نباشد فرد به فساد کشیده می شود. 
ســاختارهای موازی چطور؟ چه شواری عالی 

انقالب فرهنگی چه جلسه سران قوا؟
من این ساختارهای موازی را به دلیل عملکرد خود مجلس 
می دانم. وقتی سطح عملکرد پایین بیاید همین می شود. 
مجلس به قدری ضعیف عمل کرده است که نظام به ایجاد 
ســاختارهای موازی مجبور شــده است. ســران قوا هم 
تصمیمات شان را جای دیگری می گیرند. اما اگر مجلس 
قدرتمند عمل کند و ترکیب قوی داشته باشد جایگاهش 
را هم به رأس امور بازمی گرداند. یک جمع ۴۰ نفره جوان 

متخصص متعهد کار را به سرانجام خواهد رساند. 
در مورد طرح  های بزرگ اقتصادی کشور مثل 

هدفمندسازی یارانه  ها نظر شما چیست؟
بــرای اصــالح حامل  های انــرژی طرح مــا همان طرح 
اندیشــکده سیاست گذاری شریف است. نقطه مزیت ما 
این اســت که در اطراف دانشگاه شریف بسته مان کامل 
است. از سیاســت گذاری و قانون گذاری تا اجرا و فنی و 
شرکت  های اطراف دانشگاه. کشوری که 9۰۰هزار میلیاد 
تومن یارانه پنهان انرژی می دهد واضح اســت که توانی 
برای کار دیگر ندارد. این باید اصالح شود. اساسا معتقد 
به آزادسازی قیمت هستم. اما معتقدم این پول را به مردم 

بدهیم. نه به وجهی که مثال گفته می شــود سهم هرکس 
ماهانه ۱.۲ میلیون تومان اســت و باید همه را به حساب 
مردم واریز کرد. ما در حوزه پزشــکی دیدیم که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی چه بر سر کشور آورد. این ارز باید حذف شود حتی 
از کاالهای اساسی. اما نمی توان یک روزه این کار را کرد. 
کار دولت در بنزین غلط بود. آزادســازی باید انجام شود 
اما با مدل درســت. در مدل فعلی ما بیشــترین نفع را به 
ثروتمندترین  ها می رسانیم. اما باید حواس مان به اقشار 
آسیب پذیر جامعه باشد؛ از مدیریت روانی گرفته تا نظام 

سالمت، تامین اجتماعی و...
در بسته ما تمام نهادهای اجتماعی یکی خواهد شد تا یک 
نظام تامین اجتماعی قوی داشته باشیم. االن چند نهاد 
موازی است و در نهایت هیچ کس پاسخگو نیست. بخش 
بزرگ منابع حاصل از آزادسازی قیمت  ها هم باید در این 
نظام تامین اجتماعی هزینه شود تا اقشار ضعیف در این 

تحول له نشوند. 
قانــون انتخابــات نبایــد تغییر کنــد؟ نظارت 

استصوابی با این روند درست است؟
دربــاره اصالح ســاختار من چند نظر کلــی دارم. اگر ما 
دموکراســی را پذیرفته ایم باید لوازمــش را هم بپذیریم. 
ما نمی توانیم بدون داشــتن احزاب قدرتمند در کشــور 
انتخابات شــورا و مجلس برگزار کنیــم چون نتیجه اش، 
روآمدن خلق الساعه عده ای و پایین کشیده شدن عده ای 
دیگر است. حزب به معنای تشکیالتی که نیروها و افراد را 
برای جامعه پرورش می دهد، مسئولیت اجتماعی دارد، 
مســئولیت کار افراد را می پذیرد. اگر مــردم از او ناراضی 
بودنــد قدرت از دســتش خارج می شــود و اگــر دوباره 
خودش را اثبات کند به قدرت بازمی گردد. اسم و هویتش 
تغییر نمی کند. از ۸۴ تا امروز ما هزار اســم سیاســی در 
کشور داشته ایم و هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد و قبول 
نمی کند که قدرت را در دســت گرفته است. وقتی حزب 
نداریم تربیت نیرو نداریم، کسی مسئولیت مثال دهنوی 
را نمی پذیــرد که من ۱۵ ســال این نیرو را رشــد داده ام و 

پاسخگوی عملکردش هم هستم. 
در ســاختار فعلی معتقدم نظارت استصوابی باید باشد. 
باالخره یک نفر باید مسئولیت بپذیرد. ساختار فعلی کامل 
نیست، اما چون حزب نداریم مجبوریم به همین روال تن 
بدهیم. معتقدم اگر قانون انتخابات را تغییر دادیم و حزب 
قوی آمد، آن وقت به حداقل  ها بسنده می کنیم اما حزب 

به مردم پاسخگو خواهد بود. 
شما منابع مالی انتخاباتی تان را اعالم می کنید 
و اگر در لیستی بودید از لیست هم می خواهید 

این کار را بکند؟
اعالم می کنم و معتقدم لیست هم حتما باید اعالم کند. 
در شفافیت بنده معتقدم اول باید خود مجلس را شفاف 

کرد، بعد قوه قضائیه و دولت هم بعد از اینها. 
فرض کنید طرح یا الیحه ای در دستور کار است. 
رئیس مجلس مثل برجام یا بنزین می گوید نظر 
رهبری این است، یا ایشان گفته اند نظر شوای 
عالی امنیت ملی لحاظ شود، و این نظر مخالف 

نظر شماست. چه کار می کنید؟
من معتقدم کشور ســازوکارهایی دارد. مصوبه سران قوا 
سطحی را دارد که من بپذیرم. یا نظر ولی فقیه طبق اصل 
۱۱۰ قانون اساســی برای من مشروعیت دارد. من طبق 
همین قانون اساسی کار می کنم و این اختیار به رهبری 
داده شــده اســت. در سازوکار کشــور هم یک عقالنیت 
حاکم است. چیزی به نام شواری عالی امنیت ملی ایجاد 
شده که همه بخش  های نظام در آن هستند، رئیسش هم 
رئیس جمهور است. پس اگر چیزی بگوید پذیرفتنی است. 
ممکن است اقتضای امنیت ملی ما چیزی باشد که من 
نبینم. البته تعداد اینها نمی تواند دو سه تا بیشتر باشد. 
نمی شود هر روز و در هر موضوعی باشد. پس اگر برای من 
درستی نقل قول ثابت شود من حتما به آن عمل می کنم 

حتی در موضوعی مثل برجام. 

گفت وگو با سید محسن دهنوی

ما برای برخورد سیستماتیک با فساد 
برنامه داریم 
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برای شروع از سابقه خودتان بگویید؟
ورودی 79 کارشناســی مهندســی عمران 
شــریف هســتم و بعد از آن هــم ورودی ۸۳ 
ارشد حمل ونقل شریف. اگرچه عمران خواندم، هیچ وقت 
کار عمرانــی نکــردم و همه کارهایم در حــوزه مدیریت و 
برنامه ریزی حمل ونقل بوده که بیشتر مرتبط با مدیریت و 
اقتصاد است. بین سال های ۸۳ تا ۸9 در بخش خصوصی 
و در زمینه طرح های جامع شهری و طرح های حمل ونقل 
شهری و برنامه ریزی شهری برای شهرداری ها کار کرده ام. 
با بنادر هم در زمینه طرح های مشاوره همکاری داشته ام. 
بیشــتر فعالیتم در بخش خصوصی طرح های مشاوره و 
پیمانکاری و نظارتی در حوزه حمل ونقل شهری و دریایی 
و... بوده اســت. سال ۸۵ در یک دوره یک ساله وارد ستاد 
حمل ونقل و سوخت شدم. آن زمان موضوع سهمیه بندی 
بنزین مطرح بود و اولین تجربه من در سطح کالن مدیریت 
کشــور محســوب می شــد. از ســال ۸9 وارد وزارت راه و 
شهرسازی شدم و در حوزه حمل ونقل جاده ای مشغول به 
کار شدم؛ بیشتر هم در حوزه حمل ونقل هوشمند و تحلیل 
اطالعات و مدیریت سیستم های حمل ونقل هوشمند. 
در این مدت تجربه های مختلف مدیریت بحران در زمینه 
حمل ونقل داشته ام که از جنس تحلیل اطالعات و عملکرد 
سیستم بر اساس آنها در حوزه حمل ونقل هوشمند بوده 
است. مدتی هم در مرکز پژوهش های مجلس کار می کردم 

که در حوزه مدیریت حمل ونقل و سوخت بود.
چرا مجلس را انتخاب کردید؟ مجلس چه ویژگی 
خاصی دارد که شما احساس کردید نیاز است 
وارد آن شوید و از جایی مثل وزارتخانه پتانسیل 

بیشتری دارد؟
یک مســأله که از ابتدا نصب العین کار خودم قرار داده ام 
این است که همیشه در صف ایستاده ام و بلیت خریده ام 
و هیچ وقت نه توی صف زده ام و نه بدون بلیت خواسته ام 
به هدفی برســم. ســاختارهای فساددار و فســادزا مانع 
کارهای جدی در کشور می شود و من هم احساس کردم 
می توانم کاری برای مقابله با این وضعیت انجام دهم و در 
شیوه مدیریت و اقتصاد کشور تحولی ایجاد کنم. جایی 
کــه می توان این کار را انجام داد، مجلس اســت. ورود به 
بقیه مراکز نیازمند البی کردن و پیوندخوردن با افراد است 
ولی مجلس جایی  اســت که دموکراســی می تواند ورود 
کند و حرف خودش را بزند. می خواستم در صف بایستم 
و مجلس جایی  اســت که می توان در صف ایســتاد و در 
سیاست گذاری و تغییرات کالن کشور وارد شد. راه درست 
و تمیز ورود به سیاست گذاری کالن کشور همین است و 
راه های دیگر آلوده به شبهه و خطا و رانت. پیش بردن کارها 
با البی شیوه درست و پایداری نیست. شیوه پایدار شیوه 
قانون اساسی، شــیوه دموکراتیک و شیوه مردم ساالرانه 
اســت که نمادش می شود مجلس. انگیزه اصلی من هم 
همین مســأله است. البته مجلس که باید محل مبارزه با 
فسادها و خطاهای ساختاری باشد، خودش االن محل 
تولید این فســادها و خطاها شــده و خیلی از خطاهای 
اتفاق افتاده در مدیریت کشــور با توصیه مجلس است و 

یکی از انگیزه های من هم اصالح همین سیستم است.
مجلس در حال حاضر جایگاه »در رأس امور«ی 
خودش را دارد؟ وجود ساختارهای موازی مثل 
شوراهای عالی به این جایگاه آسیب نزده است؟
مجلس االن در این جایگاه نیســت. یک دلیلش در خود 
مجلس است؛ چون نمایندگان مجلس حریت خودشان 
را از دســت داده اند. شــما جدیتی را کــه در مجلس اول 
می دیدیــد دیگر نمی بینید. البته همه اش این نیســت. 
بخشی از آن هم مربوط به ساختارهای موازی است؛ مثال 
در همین اعتراضات آبان خطای فاحش و روشنی رخ داد 
و قابل کتمان نیســت که شورای ســران قوا به نوعی نهاد 

تصمیم گیری موازی مجلس بود.
یعنی شــما با ســاختارهای موازی مجلس در 
قانون گذاری و تصمیم گیری مشــکل دارید و 

معتقدید باید حذف شوند؟
من در صورت نماینده شدن توان حذف شان را ندارم ولی 
سعی می کنم راجع به آنها در حد توان و اختیارم گفت وگو 
کنم و به راحتی با آنها و دخالت شــان در کار مجلس کنار 

نمی آیم.
شــوراهای عالی مثل شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی را هــم مصــداق ســاختار مــوازی 

می دانید؟
هر چیزی که در قانون اساســی پایگاه محکمی نداشته 

باشد یک ساختار موازی  است.
در صــورت ورود به مجلس در چــه حوزه ای از 
قوانیــن می خواهید متمرکز شــوید و فعالیت 

کنید؟
من در وزارت راه کار کرده ام و دیده ام آدمی که ســواد الزم 
را ندارد، مسئول بخش مهمی از سازمان راهداری است. 
شــما اخبــار را می ببینید که هر روز حادثــه ای برای یک 
اتوبوس بین شــهری پیش می آید. این یعنی اشکالی در 
مدیریت وجود دارد ولی هیچ مدیری عوض نمی شــود، 
چون مجلس پشت مدیران است. هدف اصلی ام از ورود 
به مجلس این اســت که ساختار مربوط به مدیریت حوزه 
تخصصی خودم را اصالح کنم و مانع بروز فسادها و خطاها 
در این سیستم شــوم. در حوزه های کالن تر هم کارهای 
زیادی می توان انجام داد که ممکن است شعاری باشد. 
در موضوع شفافیت دســتمزدها و شفافیت هزینه های 
دولتی می توان کار کرد. با کمک سایر نمایندگان می توان 
شــفافیت را عملیاتی کرد. بحث دیگر هم اقتصاد است. 
اینکــه ما در ســال ۲۰۲۰ تورم داریم مثل این اســت که 
هنوز طاعون داشــته باشیم. ریشــه خیلی از مشکالت 
کشــور همین تورم اســت. فرض کنید تورم صفر بود، در 
این صورت بنزین را ۲۰۰۰ تومان هم می کردند، اتفاقات 
تلخ آبان رخ نمی داد. خیلی از مسائل که آرامش روانی را 
از جامعه سلب می کند، به نحوی مرتبط با تورم و متأثر از 
سقوط ارزش پول ملی  است. راه حل هم دارد. ریشه تورم 
هم به خلق پول برمی گردد. جلوی تورم را با مهار خلق پول 
در سیستم بانکی می توان گرفت. در مجلس می توان کار 
کرد، می توان جامعه را نسبت به آن حساس کرد. مجلس 
ابزار کافی برای کنترل دولت در این زمینه را دارد ولی االن 
از آن استفاده نمی کند. عالوه بر آن مجلس می تواند موج 
روانی در جامعه ایجاد کند که دولت را ملزم به برخی کارها 
و رفتارها نماید. االن مجلس از این موج روانی هم استفاده 
نمی کند، چــون نمایندگان بعضــا دغدغه های دیگری 
دارند. آمار رد صالحیت نمایندگان به دلیل مسائل مالی 
هم همین موضوع را نشــان می دهد. تمرکز دیگر من بر 
حوزه قوانین اقتصادی خواهد بود که باعث کنترل تورم 
و دیگر شــاخص های کالن اقتصادی شــود و همچنین 

برای رشــد اقتصاد کشور و بازشدن فضای اقتصاد کشور 
و آزادشدن رقابت در این فضا زمینه سازی کند. مفهومی 
که من از عدالت در ذهن دارم، تســاوی درآمدها نیست و 
به معنای برابری فرصت هاست، یعنی فرصت های رشد 
را حکومت به طور مساوی در اختیار همه مردم قرار دهد، 
یعنی آزادسازی رقابت اقتصادی و حذف رانت که نیاز به 
اصالح ســاختاری دارد. اینها البته حداکثری و شعاری 
ا ست، حداقلش این است که من شریف درس خوانده ام 
و می توانم بــه آدم های متخصص مراجعه کنم، کاری که 

االن به دالیل سیاسی انجام نمی  شود.
نظرتان دربــاره طرح های بزرگ اقتصادی مثل 
هدفمندی یارانه ها و اصالح قیمت حامل های 

انرژی در کشور چیست؟
من در زمــان اعتراضات آبان ماه هــم در توییتر گفتم که 
االن آهنگ پت و مت در کشور در حال پخش است. شما 
به رفتار دولت نگاه کنید که چقدر ســال 9۸ از ســال ۸6 
بدوی تر بوده است. یکی از موضوعاتی که من قبال درباره 
آن کار کرده ام، همین بحث قیمت بنزین و سهمیه بندی 
سوخت بوده اســت. دولت مدرن اینطور نیست. یکی از 
کارویژه هــای اصلی دولت تأمیــن امنیت جانی و امنیت 
اقتصادی شــهروندان است، یعنی ارزش پول هر دولتی 
بایــد ثابت باشــد. وقتی در عرض چند ســال ارزش پول 
ملی کشــور یک سوم می شــود، یک فاجعه رخ داده. در 
این فضا سیاست گذاری و افزایش قیمت ها معنی ندارد. 
اول شما باید به وظایف دولتی خود عمل کنید و بعد وارد 
این فاز شوید. قطعا اگر من در مجلس بودم، به هر ابزاری 

که داشتم متمسک می شدم تا جلوی این کار را بگیرم.
نظر کلی تــان درباره این طرح هــای اقتصادی 

چیست؟
اگر اقتصاد آزاد شود، این طرح ها بد نیست ولی به شرطی 
که دولت از منافعش در جاهای دیگر هم صرف نظر کند. 
دولت اول دســتش را از جیب مردم دربیاورد، ارزش پول 
ملــی را ثابت نگه دارد، تعرفه خودرو را بردارد و بعد ســراغ 
افزایش قیمت حامل های انرژی برود. من با اینکه یارانه 
به صورت نامتوازن توزیع می شــود، مثل هر عقل سلیم 
دیگری مخالفم. ریشه مشکالت خلق پول از سوی دولت 
است و اول دولت باید آن مشکل را حل کند. فرقی نمی کند 
که قیمت بنزین چند باشد. تا وقتی تورم در کشور به این 

شکل وجود دارد، اصالحات اقتصادی شعار است.
ســاختار قانون انتخابــات نبایــد تغییر کند؟ 
نظارت اســتصوابی، مدل ثبت نام، مدل تأیید 
صالحیت و دیگــر موارد خودش مشــکالتی 

ایجاد نکرده است؟
ثبت نام انتخابات که از دهه ۵۰ هیچ پیشرفتی نکرده است، 

فرایند ثبت نام نامزدها کامال سنتی و دستی بود.
شما االن به انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید؛ عمال 
تبدیل به انتخابات غیرمستقیم شده است، یعنی ۱۲۰۰ 
کاندیــدا داریم که از بین آنها تعــداد معدودی به صورت 
غیرشفاف و سلیقه ای جلوی مردم قرار می گیرند، قانون 
مشــخص و شــفافی برای رد صالحیت وجود ندارد. این 
فرایندها باید شفاف بشــود و مجلس می تواند این کار را 
انجام دهد؛ مثال اگر هیچ محکومیتی نداشــته باشــی و 
یک سری امضا هم بتوانی جمع کنی، می توانی کاندیدا 
شوی. تا جای ممکن از رأی دومرحله ای باید پرهیز شود؛ 
اینکه چند نفر بنشینند و خودشان چند نفر را انتخاب کنند 
و بعد مردم از بین آنها مجبور به انتخاب شوند. معیارهای 
احراز صالحیت مشخص و روشن نیست و آخرش به سلیقه 
فرد خیلی بســتگی دارد و این بســتگی به سلیقه افراد تا 
حد امکان باید کاهش یابد. االن وجدان عمومی جامعه 
با این روش اقناع نمی شود. من آدم حالل خوری هستم و 
این طوری خیالم هم راحت تر می شود که درآمدم از مجلس 
حالل است و بر اساس شرع. برخی ردصالحیت ها به نظر 
خطا می رسد و این خودش فضای رقابتی برای این شغل 

را از بین برده و پول من از این شغل را شبهه ناک می کند.

درباره ســاختار انتخابات هم باید بگویم که تولد احزاب 
برای کشور اتفاق خوبی است، به شرطی که بتوان احزاب 
را توســعه داد و احزابی قدرتمند داشته باشیم که بتوانند 
کار کنند و با مردم ارتباط داشته باشند. ما باید فضا و زمان 
مناسب برای رقابت سیاسی را در اختیار مردم و احزاب قرار 
دهیم؛ مثال در همین انتخابات مجلس من فقط یک هفته 
فرصت دارم خودم را به مردم تهران بشناسانم. در عمل این 
می شود که رقابتی شکل نمی گیرد و همین افراد حاضر 
در لیســت ها می روند و دوباره انتخاب می شــوند. مردم 
عادی باید زمان کافی داشــته باشند که وارد فضا شوند و 
افراد را بشناسند. من به مهندسی انتخابات اعتقاد دارم، 
بــه این معنی که حدود و ثغوری بــرای انتخابات چیده و 
رعایت شود. اگر قرار است ما جناح غربگرا و اصالح طلب 
را از انتخابات کنار بگذاریم باید به مردم بگوییم که اینها را 

کنار گذاشته ایم.
به شفافیت منابع مالی انتخابات اعتقاد دارید؟ 
خودتان منابع مالی تان در انتخابات را شفاف 

اعالم می کنید؟
خیلی از خطاها و فســادها ناشی از همین حمایت هایی 
است که منابعش مشخص نیست. خیلی دوست داشتم 
حزبی وجود داشت که من هم در آن مشارکتی می کردم و 
بر مبنای حق عضویت این حزب شکل می گرفت. خیلی 
از جاهایی که مراجعه کردم تا در فهرست و لیست آنها قرار 
بگیرم، منابع مالی شفافی نداشتند. من خودم پول خاصی 
برای انتخابات ندارم و شاید چند بروشور فقط چاپ کنم. 
سعی می کنم در فهرستی هم باشم که با منابع ارزان قیمت 
کار خــودش را پیش ببرد، چون پایبنــد به حالل خوری 
هستم و حقوقم در صورت انتخاب شدن از راه نمایندگی 

خواهد بود.
فرض کنید نماینده مجلس هستید و می گویند 
نامه ای از طــرف رهبری درباره فــالن قانون یا 
الیحه ای که مجلــس روی آن کار می کند آمده 
است و نظر ایشان در این موضوع این طور است 
یا ایشــان می گویند نظر فالن شورای عالی در 
نظر گرفته شود. واکنش شما به این گونه موارد 

چیست؟
ما باید به طور شفاف و روشن به ساختار قانون اساسی مان 
عمل کنیم. اگر مقام رهبری و والیت فقیه را در نظر بگیریم، 
مجلس یک جایگاه مشــورتی برای این مقــام دارد. اگر 
رهبری صراحتــا می گویند این قانــون را انجام ندهید و 
یا فــالن کار را بکنید، مجلس دیگر در آن موضوع شــأن 
مشــورتی برای مقام والیــت ندارد و قول مولوی ا ســت و 
دســتور والیی. در این حالت از نظر شرعی وظیفه داریم 
به آن دستور عمل کنیم، هرچند نظر کارشناسی خالفی 
داشته باشــیم. البته اینکه فالنی از دفتر رهبری به فالن 
نماینده نامه نوشته معنی ندارد، چون در مجلس نماینده 
و نماینده تر نداریم. شــخص رهبری بــه نماینده ها نامه 
می نویسند و نظرشان را می گویند. اما یک موقع رهبری 
می گویند بهتر است این کار را نکنید یا نظر من این است 
که این کار را نکنید. در این صورت وظیفه ما این است که 
نظر کارشناسی خودمان را بگوییم، حتی اگر خالف نظر 
رهبری باشد. مثال در مورد برجام نظر رهبری نظر مشورتی 
بود. رهبــری در مورد برجام به مجلــس گفتند خودتان 
بررسی کنید و تصمیم بگیرید. در مورد قضایای آبان چون 
جلسه غیرعلنی بوده، من نمی دانم موضوع دقیقا چه بوده 
و نامه رهبری نظر مشورتی بوده یا دستور والیی. البته هنوز 
هم به نظرم مجلس اشتباه کرد که دولت را سر این قضیه 
بازخواست نکرد. وظیفه مجلس عالوه بر حمایت از دولت 
نظارت بر تصمیمات و اجرای آنها در دولت و حذف وزیرانی  

است که بلد نیستند کار کنند.

گفت وگو با پوریا علیمردانی

راه درست ورود به سیاست گذاری کالن 
کشور انتخابات مجلس است

گفت وگو
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اسفند دونه دونه
دوم اسفند یا به طور ملموس تر 
جمعه همین هفته، انتخابات 
مجلس شورای اسالمی است. 
البته اینکــه رأی می دهید یا 
رأی نمی دهیــد بــه خودتان 

مربوط اســت، ما خبرنگار بیست وسی 
نیستیم که بیاییم و در خوابگاه از شما 

بپرسیم که رأی می دهید یا نه؟
z	 ،چند ســال پیش یک بنــده خدایی

یــک فایــل ُورد را در کامپیوتــرش 
بــاز کــرد و به قــول خودش لیســت 
اموالش را نوشت و همین کار آغازی 
بــر ماجرای شــفافیت شــد. نزدیک 
همین انتخابات مجلس هم عده ای 
آمدند و برای شفاف ســازی لیســت 
دارایی هایشــان را منتشــر کردنــد. 
بعضی  از این لیســت دارایی ها را اگر 
نگاه کنید، شــاید بیشــتر یاد گدای 
مســکین در اشعار شــهریار بیافتید 
تا کاندیداهــای نمایندگی مجلس. 
عده ای هم فرصت را غنمیت شمرده 
بودنــد و ماشــین مــدل 9۱ بــدون 
خوردگی و بدون رنگ شان را هم برای 

فروش گذاشته بودند.
z	 بــازار وعــده و وعید هم که حســابی

داغ است. شــعارهایی می شنوید که 
یحتمل شــما را یاد انتخابات شورای 
دانش آموزی مدرســه تان می اندازد. 
ایران آبادتر، آینده روشــن، گسترش 
عدالت و... مثل نقل و نبات، جمالت و 
شعارهای کلیشه ای انتخابات هستند، 
عده ای هم برای خاص شدن می آیند 
و وعده هــا و شــعارهایی می دهنــد 
که صد رحمت به انتخابات شــورای 

دانش آموزی مدرسه ما.
z	 اگر یک روز خواستید برای نمایندگی

مجلس اقدام کنید، این موضوع را در 
نظر داشته باشید که برای پوسترهای 
انتخابات حتما باید در عکس به افق 
نــگاه کنیــد. در صورتی کــه چنین 
عکس هایی نداشته باشــید، امتیاز 
این مرحله را از دست می دهید. اصال 
از قدیم گفته اند »پوستر بی افق به چه 

ماند؟ به زنبور بی عسل«.
z	 اگــر از طیــف آدم هایی هســتید که

می خواهیــد لیســتی رأی بدهیــد 
و مقدار زیــادی از اشــخاص داخل 
لیست مربوطه را نمی شناسید، حتما 
اسامی آنها را در یک گوشه ای داشته 
باشید و در چهار سال نمایندگی شان 
مقــداری حواس تان به آنها باشــد و 
این را مد نظر داشــته باشید که شما 
هم در تصمیم ها )چه خوب و چه بد( 
این افراد سهیم هستید. خالصه یک 
مقدار حواس تان به رأی هایتان باشد.

z	 ترجیحا هــم روز انتخابــات، ازدواج
نکنیــد. اگر ازدواج هــم کردید لطفا 
نزدیک حوزه های انتخاباتی نشوید. 
مــا واقعــا دیگر کشــش دیــدن این 
صحنه هــا را در اخبار نداریم. همین 
که بــا لباس عروســی می روید ســر 

جلسه کنکور کافی  است.

بیدل! شکسته رنگِی خاصان، مقرر است /  باشد شکستگی، ورِق انتخاب را تا چند رشته ی نفس از وهم، تافتن؟ /  دیگر به پاِی خویش مپیچ این طناب را 
)عبدالقادر بیدل دهلوی، قرن یازدهم، غزلیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به شــروع ترمی که مثل ترم های قبل نیست و انگار 
چیزی از ما کم شده. تقدیم می شود به شمع که در سکوتش می سوزد و کم می شود و کم 
می شود. تقدیم می شود به شمع هایی که ۴۰ روز پیش در یک لحظه سوختند و شمع هایی 
که هنوز عزادارند و کم کم می ســوزند. تقدیم می شود به جنب وجوش اول ترم و تاالرهای 

پر و صف های شــلوغ سلف. تقدیم می شــود به انتخاباتی که با شروع این ترم گره خورده 
و همه را از تلگرام و توییتر تا ابن ســینا و ســالن جباری و شهید رضایی پای بحث کشانده 
که رأی بدهند یا ندهند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به همه کسانی که چه رأی 

می دهند و چه رأی نمی دهند، پشت تصمیم شان فکر و ایده هست.

845****0935: سالم
خواســتم از این تریبون استفاده کنم و به دوستم تولدش 

رو تبریك بگم. "دوستم تولدت مبارك"
  ســالم. مــن نمی دونم ایــن ســوءتفاهم کجا 
شکل گرفته که شما این جا تریبون دارید ولی به هرحال 
ادب حکــم می کنه که بگم تولد شــما هم مبارک باشــه 

ان شاءا...

852****0912: ســالم .روز بــه خیر. مادر ۲ شــریفیم. 
خیلی وقت گذاشتم. خودم را وقف کردم. طال فروختم... 

ولی .... (; 
  ســالم. بله متأسفانه شریف با مادر بچه هاش 

مهربون نیست!
899****0919:  آقــا چرا با ترم دهی ها این طوری رفتار 
می کنید؟ بــه هر کی می گم ترم دهــم، ۵ قدم ازم فاصله 

می گیره. ما مجرم نیستیم بابااا
  بنــده خــودم یادمه مــن ورودی بــودم پام رو 
جلــوی ترم دهی هــا دراز نمی کــردم ولــی االن احتراما 
از بیــن رفتــه. اون روز یکــی از ایــن ورودی ها تو ســلف 
منــو دیــد برگشــت خیلــی وقیحانــه گفــت حواســت 
 بــه غــذای مــن باشــه بــرم دستشــویی! چــی شــدیم 

ما واقعا؟

تقدیم می شود به ...
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 8. از این دانشکده 
انصراف بده!

)صفحه نمایش همکف 
 دانشکده مهندسی 

شیمی و نفت(

عکس و 
مکث

وصله پینه

رضا علیپور

	z اســتاد شــریف ما وقتی از او خواســتیم تا کالس جبرانی را به روز پنج شنبه موکول
 کنــد، با بغضــی در گلویش برگشــت و گفــت: »آخه زنــم فقط به این پنج شــنبه ها 

دلخوشه!«

	z!»دانشجوی شریف ما به سری فوریه می گوید: »سری ِفوریه

	z اســتاد شــریف مــا بعد از ســوار شــدن به آسانســور دســت خــود را روی دکمه ها
 گذاشــت تا دانشــجویی نتواند طبقه دیگری را انتخاب کند؛ بــه این بهانه که: »من 

دیرم می شود!«

	z از بین حدود 20 نفر دانشجویان شریف ما که سر کالس بودند، تنها سه نفرشان
خــودکار یا مداد برای پر کردن فرم های نظرســنجی اســتادها و TAهــا همراه خود 

داشتند.

	z اســتاد شــریف مــا در پاســخ به دانشــجویی که بــه او گفــت: »یکــی از فاکتورها
تــوی ایــن نظرســنجی ها بــرای امتیــازدادن به اســتادها پایــان به موقــع کالس 
اســت ولی شــما مقداری زیاد ما را ســر کالس نگــه می دارید«، گفت: »اگر شــما 
 تــازه داریــد ایــن نظرســنجی ها را می بینید، من چهل ســال اســت کــه دارم آنها 

را می بینم.«

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک
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