
اين وحوش نگران صلحند؟
سيد یاسر جبرائيلي با انتشار تصویر فوق در تویيتر نوشت: هشتم مي  ۱۹۴۵ 
چند هزار الجزایري به خيابان هاي دو شهر سيف و قالمه ریختند تا استقالل 
كشورشان از استعمار فرانسه را بخواهند. پاسخ كامالً دموكراتيك پاریس، 
قتل عام ۴۵هزار مرد و زن و كودك بي گناه ظرف كمتر از دو هفته بود. این 

وحوش نگران تجارت سالح توسط ایران یا صلح در منطقه و جهانند؟ 

قوه قضائيه به فوتبال هم ورود كند
علي خدابخشي توئيت كرد: كاش یه جيگر دار در قوه قضائيه پيدا بشه به حيف 
و ميل بيت المال در فوتبال و پرداخت دستمزدهاي نجومي به فوتباليست هاي 

درپيتمون ورود كنه ببينيم چه خبره و كيا دارن بيت المال رو هدر ميدن!

 »معتادا كرونا نمي گيرن«
 با ارزش تر از فرهيخته نمايي

دكتر فردین عليخواه، عضو هيئت علمي جامعه شناسي دانشگاه گيالن، 
در كانال تلگرامي خود نوشت: شاید این نوشته مرا كمي ظالمانه بدانيد، 
ولي فكر مي كنم نمي شود چند ميليارد دستمزد بگيري و به خاطر شهرت 
برخاس��ته از بازیگري ات به مردم توصيه كني كه چه آبميوه اي بنوشند 
و بعد كتاب مربوط به رنج ه��ا و زجرهاي یك انس��ان دردمند و بينوا در 
اردوگاه هاي ضدانساني كش��ور اس��تراليا را از روي كتاب بخواني)اشاره 
به انتشار كتاب صوتي »هيچ دوستي به جز كوهس��تان« با صداي نوید 
محمدزاده(. به هر حال كنار آمدن با این تناقض ها براي هر انساني آسان 
نيس��ت، ولي ظاهراً بعضي ها مي توانند و به ش��كلي با آن كنار مي آیند. 
فرهيخته نمایي و روشنفكرنمایي یكي از آفت هاي جامعه ما شده است. به 
همين دليل صداقت كساني مانند »معتادا كرونا نمي گيرن« را كه دقيقاً 
همانند سلبریتي ها، ولي شاید كمي سطحي تر و بي كالس تر، تي شرت 
و شورت بوتيك ها را تبليغ مي كنند و تالشي هم براي فرهيخته نمایي/ 
روشنفكرنمایي ندارند با ارزش تر مي دانم. آنها حداقل خودشان هستند. 
البته وقتي این كلمات را مي نویس��م ای��ده دیگري ه��م از ذهنم عبور 
مي كند. زماني احمدرضا احمدي، شاعر معاصر گفته بود كه براي فروش 
كتاب هایمان بيایيم از هدیه تهراني یا علي دایي كه در آن زمان سلبریتي 
بودند، بخواهيم ت��ا براي كتاب هایمان مقدم��ه اي پيش گفتاري چيزي 
بنویسند و نام آنها را درشت روي كتاب و حتي قبل از اسم خودمان بياوریم. 
به این شكل كتاب حتماً خوب به فروش خواهد رفت و از آن استقبال خواهد 
شد. شاید استفاده از سلبریتي ها حتي به شكل روخواني یك كتاب ایده 
بدي هم نباشد. هر چند اميدوارم براي آنها متن این كتاب ها با آبميوه فرق 
داشته باشد. اميدوارم دوستان نفرمایند كه در همه جاي دنيا سلبریتي ها 
این كار را مي كنند؛ پس تبليغ طبيعي است. در همه جاي دنيا هم هر سال 
صدها كتاب و مقاله، به مراتب بسيار بيشتر از ایران و با لحني گزنده تر، در 

نقد تبليغات تجاري سلبریتي ها منتشر مي شود و این هم طبيعي است.

   امين نيكدل:
دریافت رشوه چند ميلياردي جهت تسهيل 
تاراج بيت المال توسط مفسدان تنها الیه 
اول اتهام��ات س��جاد،مدیر س��ابق اداره 
بين الملل بانك مركزي است. نقش وي در  
بانك مركزي تا حدي براي رؤساي دولت 
با ارزش بود كه پس از آزادي اش با وثيقه، با 
هماهنگي محمود #واعظي، روحاني شخصاً 

در منزل سجاد حضور پيدا كرد. 
   امير سيدين:

رس��ول س��جاد، مدیر بين الملل س��ابق 
بانك  مركزي ك��ه متهم ش��ده به گرفتن 
صدها سكه، دو شمش طال، یك آپارتمان 
۷۰۰ه��زاردالري و وی��زا كارت ۳۰ه��زار 
دالري، گفت��ه وقت��ي رش��وه دهندگان 
مي رفتند، مي فهميدم به من رشوه داده اند! 
یعني مهموناش مي رفتن این یهو داد ميزده 
كي این آپارتمان رو گذاشته تو جيب من؟

   وحيد حاجي پور:
محسن صالحي و رسول س��جاد، دو مدیر 
ارش��د س��ابق بانك مركزي جمع��اً بيش 
از ۷۰۰ س��كه و صدها هزار دالر رش��وه از 
اس��دبيگي دریافت كردند و ام��روز خيلي 
شيك و مجلس��ي در دادگاه حاضر شدند. 
نكته جالبش اینجاست پيش از دستگيري، 
محاسني داشتند بس زیبا و تسبيح به دست، 

رشوه مي گرفتند! این است نفاق بانكي. 
  روح اهلل:

حمایت نادانس��ته از مفس��دان اقتصادي 
توسط رؤساي جمهور وجود داشت، ولي 
دیدار روحاني با رسول س��جاد كه با قيد 
وثيقه آزاد اس��ت، گاوصندوقي رشوه اخذ 
مي كرده و م��دارك این رش��وه هاي اخذ 
شده موجود اس��ت، دهن كجي آشكار به 
قوه قضائيه است و این مدل اختالف افكني 

ميان این دو قوه بي سابقه است. 

  كاربري با نام »رزنانس«:
صبح امروز در مجتمع قضایي امام خميني 
اتهامات سجاد، مدیر سابق اداره بين الملل 
بانك مركزي و صالحي معاون سابق اداره 
بين الملل، در پرونده تخلفات ارزي مورد 
بررس��ي قرار گرفت. دریافت رشوه چند 
ميلياردي از س��كه ت��ا دالر و كارت هاي 
بانك��ي بين المللي براي ت��اراج بيت المال 
تنها الیه اول این پرونده است؛ گویا نقش 
رسول سجاد در  بانك مركزي تا حدي براي 
رؤساي دولت با ارزش بود كه با هماهنگي 
محمود واعظ��ي، پس  از آنك��ه وي با قيد 
وثيقه آزاد شد، حسن روحاني شخصاً در 
منزل وي با او دیدار كرد. این دیدار و پيام 
آن تا حدي براي محمود واعظي با اهميت 
بود كه سایت نهاد ریاست جمهوري اقدام 
به انتش��ار تصاویر آن كرد، اما نكته جالب 
آن اس��ت كه امروز واعظي و تمام مدیران 

دولتي و غير دولتي پيام »مبارزه با فساد در 
هر جایگاهي كه باشد« را دریافت كردند. 

  محمد ساعد:
بين رشوه هایي كه مسئول سابق مبادالت 
ارزي بانك مركزي گرفت��ه در كنار هزار 
س��كه طال و ۵۰۰ه��زار دالر و خودروي 
BMW و... ی��ك قهوه س��از ۵ ميلي��ون 
توماني هم هست! فساد اصلي همين است 
كه ثروت ملي چنان در یك سازوكار بسته 
با اراده ی��ك اقليت بچرخد كه نان ش��ب 

هزاران نفر با یك قهوه ساز معامله شود. 
  جواد:

این همه سكه هاي ناقابل، رشوه اسدبيگي 
به صالحي و سجاد از مدیران بانك مركزي 
اس��ت! به بعضي دیگ��ه از مس��ئوالن هم 
رشوه هایي مثل ماشين BMW، آپارتمان 
و... داده! اون وقت همين اسدبيگي ميگه پول 
ندارم تا حقوق كارگرهاي هفت تپه رو بدم!
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آقاي بهجت نمي آيند؟
كانال تلگرام��ي »آیت اهلل بهج��ت)ره(« خاط��ره اي را از دیدار 
طلبه اي با ایشان به استناد صفحه ۴2 و ۴۳ كتاب »این بهشت، 

آن بهشت« منتشر كرد:
شنيده بودم آیت اللهي هست به نام آقاي بهجت كه اهل معناست. 
دوست داشتم ببينمش، جست  و جو كردم و خانه اش را یافتم. رفتم 
پشت درِ خانه و در زدم... پيرمردي با لباِس خانه و محاسني كوتاه 
در را باز كرد. در مورد آقا پرسيدم. گفت: »امري دارید؟« گفتم: »با 
آقا عرضي دارم. « گفت: »بفرمایيد مطلب را!« گفتم: »با خودشان 
عرضي داشتم. « پيرمرد لبخند زد و گفت: »همين مقدور است!« فكر 
كردم فایده ندارد؛ اجازه نمي دهد كه آقا را ببينم. ناچار خداحافظي 
كردم و برگش��تم. توي راه با خودم گفتم: »به مسجد مي روم و با 
خودش قراري مي گذارم. « غروب در مسجد نشسته بودم و در این 
فكر بودم كه چه هيئتي خواهد داشت؟ مدتي بعد از اذان، روحاني 
ساده اي وارد مسجد شد و به سمت محراب رفت. گفتم: »اینجا هم 
كه نشد. « كمي دلگير شدم. پرسيدم: »آقاي بهجت نمي آیند؟« 
همان روحاني ساده را نشان داد و گفت: »ایشان كه آمدند. « همان 
پيرمردي بود كه در منزل دیدم. 6۰ سال بود در وادي علوم دیني 
و معرفتي سير مي كردم؛ فكر مي كردم مي توانم با یك نگاه، یا یك 
جمله، ِسره را از ناِسره تشخيص دهم، اما نتوانستم بين حضرت آقا 
و یك خادم فرق بگذارم. تمام نماز مغرب و مقداري از نماز عشا را در 
این افكار غرق بودم كه روایتي از سيره پيامبر )ص( به یادم آمد: »در 
ميان اصحاب، چنان بود كه هيچ غریبه اي نمي توانست تشخيص 

دهد كدام رسول اهلل )ص( است. «
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اين است نفاق بانكي!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دادگاه مديران مفسد سابق بانك مركزي

مشاهده تصاوير مديران بانكي متخلف بر صندلي هاي قرمز دادگاه متهمان اقتصادي، 
شادي را به چهره هاي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي نشاند. مدت ها بود كه همه انتظار 
مي كش�يدند حاال كه دوران »بخور در رو« مفس�دان اقتصادي به پايان رسيده است و 
به حساب يكي يكي دانه درش�ت ها رسيدگي مي شود، نوبت به س�رحلقه هاي بانكي 
نيز برسد. محسن صالحي و رسول س�جاد، دو مدير ارشد سابق بانك مركزي بودند كه 
جمعاً به دريافت بيش از 700 سكه و صدها هزار دالر متهم هستند. در جريان اين پرونده 

مشخص شد اميد اسدبيگي، ديگر متهم اقتصادي، اميد داشته است با رشوه به اين دو 
نفر راه فساد ارزي خود را در بانك مركزي هموار كند. كاربران شبكه هاي اجتماعي ضمن 
استقبال از اين دادگاه از نحوه برخورد تيم دفتر رياست جمهوري با آنها انتقاد كردند. 
ظاهراً رئيس جمهور در بهمن ماه س�ال 98 و در حالي كه رسول سجاد متهم اقتصادي 
بود، با برنامه ريزي، محمود واعظي، رئيس دفتر رياس�ت جمهوري به بازديد از منزل او 
به عنوان جانباز دفاع مقدس رفته است. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   سبوي دوست

دكتر حسن سبحاني، اقتصاددان و استاد تمام اقتصاد 
دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي خود نوشت:

تجارب تاریخي نشان دهنده آن است كه عمدتاً 
كارآفرینان متعهد، ملي، شجاع و ریسك پذیر، 
نقش بس��يار تعيين كنن��ده اي در توس��عه 
اقتصاد هاي ملي خویش عه��ده دار بوده اند و 
آنها بوده اند كه دولت ها را ب��ه دنبال اقدامات 
مولد و سازنده خویش در عرصه هاي اقتصادي 
كش��انده اند تا به اجراي نقش بایسته خود در 
رفع موان��ع احتمالي بر س��ر راه فعاليت هاي 
اقتصادي اهتمام و موتور توليد و اش��تغال و 
تجارت و گسترش رفاه و باالخره ارتقای سطح 
زندگي مردم را كه به وسيله كارآفرینان ملي 
و هدفمند و خستگي ناپذیر روشن و به پيش 
مي رود، پشتيباني مقرراتي و نهادي نمایند. 
از این حيث است كه مي توان حمایت از حضور 
بخش خصوصي در اقتصاد را نشانه ادراك باال 
و فهم بایسته ملت و دولت هایي به شمار آورد 
كه این بخش را از پيشتازان و لوكوموتيوهاي 
رشد و مآال توسعه اقتصادي به شمار مي آورند 
و به نقش آفریني آنان در اقتصاد ملي افتخار 
مي نمایند. به عب��ارت دیگر بخش خصوصي 
در س��ابقه تاریخي خوی��ش از عامالن اصلي 
زمينه س��از و ارتقای سطح زندگي هموطنان 
خویش و حتي مردم سایر ملل از طریق دامن 
زدن به گسترش و تعميق امور مولد و به اقتضاء 
و متناسب با آن، توس��عه خدمات در خدمت 
توليد بوده و همين نقش آفریني هاي ماندگار 
هم بوده است كه اركان افتخار آن را ساماندهي 
نموده و سبب ساز مباهات ملي آن شده است. 
بر این اس��اس بخش هاي خصوصي ملي كه 
با چنين نقش و انتظارات��ي از خویش مواجه 
هس��تند، به ضرورت و به منظور پاسداري از 
اعتباري كه مي توانند و باید داش��ته باشند و 
عمدتاً هم دارند باید از هر آسيبي كه حيثيت 
تاریخي آنها را خدشه دار و تهدید مي كند بر 
حذر بمانند و با س��خت گيري بر كاركردهاي 

سازنده خویش، مسيرهایي را طي نكنند كه 
نه تنها نشانه اي از لوكوموتيو توسعه بودن آنان 
ندارد كه بعضاً اماره هایي پر رنگ از سوء استفاده 
از استيصال معيش��تي مردم گرفتار تحریم و 

ركود اقتصادي را عيان مي سازد. 
با كمال تأسف باید گفت كاركردهاي برخي 
از منتسبان به بخش خصوصي و تهدید شدن 
آنان به محاكمه قضایي ب��ه دليل عدم ایفاي 
تعهدات خویش، جایگاه بخش خصوصي را از 
اوج برخوردار بودن بالقوه از ظرفيت توسعه اي 
به حضيض آلوده شدن بالفعل به تدارك فالكت 
اقتصادي پيشرفته تنزل مي دهد و این آسيبي 

نيست كه قابل جبران و ترميم باشد. 
درس��ت اس��ت كه ملت به كارآفرینان مولد 
پيشه اي كه توليد و اش��تغال را از پيامدهاي 
اجتناب ناپذیر فعاليت هاي اقتصادي سودآور 
خویش ساخته اند، افتخار مي كند، اما ناگزیر 
اس��ت ت��ا نف��رت خوی��ش را از فعاليت هاي 
س��وداگرانه عاري از اخالق حرف��ه اي و حرام 
خواري ناشي از سوء استفاده از گرفتاري توده ها 
توسط برخي از منتسبان  به بخش خصوصي را 

ابراز و بر آن اصرار نماید. 
بخش خصوصي كارآمد نه تنها براي حمایت 
شدن از دولت ها التماس نمي كند كه با منش 
مولد كااله��ا و خدمات و اخ��الق معطوف به 
رضایت خوی��ش از تجارتي ش��رافتمندانه و 
گش��ایش دهنده امور اقتصادي ملت خویش، 
نقش مورد انتظار از خود را كه همانا نقش آفریني 
در توسعه و تأمين هزینه هاي دولت هاست از 
طریق پرداخت ماليات عملياتي مي كند. چنين 
بخش خصوصي است كه از آنچنان پایگاهي 
بر خوردار مي شود كه هيچ دولتي نمي تواند در 
خدمت وضع ضوابط و مقررات تسهيل آفرین 
براي او قرار نداشته نباش��د نه اینكه حرص و 
فزون طلبي بخشي از او به جایي برسد كه او را 
به جرم خطا كاري در مقوله هاي اقتصادي به 

محكمه فراخواني نمایند. 

 بخش خصوصي 
حيثيت تاريخي خود را حفظ كند

اندكي پس از ساعت ش��ش عصر به وقت واشنگتن، هنگامي كه مي خواستم به مقصد 
اندریوز پرواز كنم. كوپرمن تماس كوتاهي گرفت و گفت چند لحظه پيش یك پهپاد 
MQ-۹ امریكایي در نزدیكي الحدیده یمن با اصابت نوعي از موشك هاي زمين به هوا 
ساقط شده است. او احتمال مي داد كه این كار از سوي حوثي ها )یا ایراني هاي مستقر در 
خاك حوثي ها( صورت پذیرفته باشد. حوثي ها ادعاي اعتبار كرده بودند، بنابراین كوپرمن 
جلسه كميته نمایندگان را براي جمعه صبح ساعت هشت برقرار كرد تا درباره چگونگي 
پاسخ دادن به این حمله برنامه ریزي كنيم. همانطور كه انتظار مي رفت ما تصميم گرفتيم 
كه در مقياس بزرگ هيچ اقدامي نكنيم، زیرا ارتش و شخص معاون رئيس ستاد مشترك 
پائول سلوا، اصرار داشت كه ما مطمئن نيستيم كه چه كسي عامل سقول این پهپاد و 
سایر حمالت اخير است. برآورد من نمي توانست چيزي بيشتر از این باشد. سلوا مثل یك 
دادستان عمل مي كرد و مي خواست كه ما دالیل فراتر از یك شك منطقي براي مقصر 
بودن حوثي ها در این قضيه بياوریم! اما چه كسي به جز ایران و متحدانش مي توانستند این 
كار را بكنند؟! مهم تر اینكه، ما پرونده هاي جنایي را در دادگاه محاكمه نمي كنيم. ما در یك 
دنياي واقعي آشفته زندگي مي كنيم كه در آن هميشه دانسته هایمان ناقص بوده است. 
البته، این دنياي واقعي شامل بروكرات هاي نخبه نيز مي شود كه هميشه به خاطر مسئله 
مهم نوسان نظر رئيس جمهور مجبورند كارهایي را انجام بدهند كه نمي خواهند! گویا این 
به اندازه كافي بد نبود؛ چراكه غيرنظاميان وزارت دفاع نيز در حال تالش بودند تا با فشار به 
اسرائيل مانع اقدامات دفاعي خودجوش آن شوند. پمپئو به من گفت شخصاً در این مسئله 

ورود كرده است تا قضيه به درستي انجام شود! روح ماتيس در او حلول كرده بود. 
»یاچي« مشاور آبه شينزو، حدود ساعت هشت صبح روز جمعه ۷ ژوئن با من تماس 
گرفت تا درباره نكات سفر آبه به ایران گفت  وگو كنيم. او پيشنهاداتي را عرضه مي كرد 
كه از شدت سخاوتمندي بيشتر مي خورد از سوي ماكرون و مركل بيان شده باشند. 
ژاپنی ها نسبت به ایران و كره جنوبي دچار یك جنون شده بودند. از طرفي به خاطر 
نفت، به ایران نرمي نشان مي دادند و از آن طرف به خاطر اصالت ظالمانه كره جنوبي 
با آن خشن بودند. من مكرراً مي كوشيدم تا منطق این دو نوع رفتار متناقض را درك 
كنم. ژاپني ها به خوبي مي فهميدند كه فشار حداكثري، سياست درستي در مقابله 
كره جنوبي است و اگر یك كشور اروپایي مشابه پيشنهاداتي كه آبه براي ایران مي داد، 
درباره پيونگ یانگ مي داد قطعاً با آن مخالفت مي كردند. بر خالف آنچه در واقعيت 
رخ مي داد، من مي خواستم تا آنجا كه ممكن است فاصله ميان اروپایي ها و ژاپني ها 
را زیاد كنم؛ چراكه فكر مي كردم اهداف آنها بسيار متفاوت است. در طول گفت وگو با 
یاچي من سعي كردم براي او توضيح بدهم، همان طور كه ضعيف كردن تحریم ها در 
برابر كيم جونگ اون باعث مي شود بالفاصله آنها به سمت دستيابي به سالح هاي بهتر 
هسته اي سوق پيدا كنند، كاهش فشار بر روي ایران نيز نتایج مشابهي خواهد داشت. 
من مختصراً براي یاچي از تهدیدهایي گفتم كه از سوي ایران با آنها مواجهيم؛ با شرح 
حمله ایراني ها به پهپاد ریپر و سایر حمالتي كه پيشتر توضيح دادم، او متوجه شد كه 
ایراني ها چقدر خطرناك هستند. من همچنين به یاچي از اهميت ایده ترامپ براي 
سفر آبه، تبعات آن و راه هاي دستيابي به موفقيت گفتم. من به سختي قصد داشتم 
زیرآب مأموریت آبه را بزنم، اما من فقط مصمم بودم و هيچ اختياري نداشتم، به ویژه 

وقتي كه فرانسه و منوچين در تالش براي حفظ برجام بودند!
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علي س��رزعيم، تحليلگر اقتصاد و عضو هيئت 
علمي دانش��گاه عالمه طباطبای��ي، در كانال 

تلگرامي خود نوشت:
دستيار وزیر علوم با انتشار پستي از كشف بيش 
از ۳۰ هزار مدرك جعلي خبر داد! آن هم فقط در 
سال ۹۸ آن هم فقط در محدوده ميدان انقالب! 
تازه این آن مواردي است كه كشف شده! عمق 
فاجعه را خودتان تخمين بزنيد! كارشناس��ي 

ارشد 2۵ ميليون و دكتری ۳۵ ميليون تومان. 
نظام آموزش عالي ایران با مشكالت متعددي 
مواجه اس��ت كه مدرك گرای��ي، افت كيفيت، 
پایان نامه و مدرك/ مقاله فروش��ي از بارزترین 
نمودهاي آن اس��ت. این وضعيت باعث ش��ده 
برخي دانش��گاهيان خصوصاً جامعه شناسان 
تعبير كاالیي شدن آموزش عالي را به كار ببرند 
و آن را بهانه اي براي حمله به اقتصاد بازار كنند، 
اما آیا واقعاً مسئله این است؟ بيایيم دقيق تر به 

مسئله نگاه كنيم: 
چندي قبل یكي از دوس��تان جامعه شناسم - 
دكتر عباس كاظمي- ب��راي توصيف وضعيت 
تأس��ف بار آموزش عالي از تعبير مك دونالدي 
شدن آموزش عالي استفاده كرد. تعبير ایشان 
این بود كه رستوران هاي زنجيره اي مك دونالد، 
غذاي ارزان، كم كيفيت، در دسترس همه ارائه 
مي كند و مورد اقبال اقشار طبقه متوسط و عموم 
جامعه است. درست مانند آموزش عالي ما كه با 
فروش ارزان مدرك و بي كيفيت شدن آموزش 
و در دس��ترس قرار گرفتن آن براي همه، یك 

مك دونالد جدید شده است. 
اگر بخواهيم از همين تشبيه براي نقد این دیدگاه 
استفاده كنيم، باید پرسيد راز اقبال عموم به مك 
دونالد چيست؟ چه چيزي موجب شده مردم از 
مك دونالد خرید كنند و از بسياري از رستوران ها 

خرید نكنند؟ پاسخ تضمين كيفيت است. ایده 
مك دونالد آن اس��ت كه به مشتریان تضمين 
دهد كه در هر كجاي دنيا شعبه آن وجود دارد 
همان كيفيت را دارد و این باعث مي شود كه شما 
به مك دونالد مراجعه كني چون به حداقلي از 

كيفيت مي تواني مطئمن باشي. 
اگر مهم ترین مزیت مك دونالد تضمين كيفيت 
اس��ت آن وقت دیگر نمي توان وضعيت آشفته 
آموزش عالي ایران را به مك دونالد تشبيه كرد، 
بلكه تشبيه بهتر اكبرجوجه است. در ایران همه 
رس��توران ها مدعي اند ك��ه اكبرجوجه واقعي 
هستند! و هيچ كس واقعاً نمي داند كه چه كسي 
واقعاً درس��ت مي گوید. واقعاً اكبر جوجه لذیذ 
است و دوست داشتني، اما هيچ تضميني نيست 
غذایي كه از رس��توراني كه ادع��ا مي كند اكبر 
جوجه است، مي گيریم كيفيت مطلوب را داشته 
باشد، لذا باید از اكبرجوجه شدن آموزش عالي 

سخن گفت نه مك دونالدي شدن آن. 
اگر مس��ئله این اس��ت آن وقت شيوه تأمين 

مالي آم��وزش عال��ي متهم اصل��ي نخواهد 
بود، بلكه اته��ام اصلي متوجه نه��اد ناظر بر 
دانشگاه هاس��ت. وزارت آم��وزش عالي باید 
نقشي مثل مؤسسه اس��تاندارد ایفا كند كه 
محصوالت عرضه ش��ده توسط دانشگاه ها، از 
حداقل اس��تاندارد برخوردار باشد. روند لوث 
شدن مدارك تحصيلي به زماني بر مي گردد 
كه ش��هریه  دادن و دانش��گاه هاي خصوصي 
رواج نداشت و سازمان مدیریت دولتي نقشي 
فوق فعال در اعطاي مدرك تحصيلي به مدیران 
دولتي ایفا كرد. پس از آن دانشگاه آزاد به این 
نهضت پيوست و بعد دانشگاه هاي ممتاز ایران 
نيز دیدند كه اگر نجنبن��د از این قافله عقب 
مي مانند و شروع كردند به برگزاري دوره هاي 
آزاد و فروش مدرك ارش��د و دكتری. تعریف 
نادرست و پوپوليستي مسئله ممكن است از 
ما یك روشنفكر مردمي، شجاع، نقاد و دوست 
داشتني ایجاد كند، اما به حل اساسي »مسئله 

واقعي« كمك نخواهد كرد. 

   تجويز راهبردي
یكي از عناصر اصلي حكمراني )كش��ورداري( 
خوب، قاعده گ��ذاري، تنظيم گ��ري و نظارت 
است. هر چه از كاال )مثالً پنير( به سمت خدمات 
)مثاًل آموزش( حركت كنيم، مسئله دشوارتر 
و پيچيده تر مي ش��ود. تس��لط ب��ر چنين كار 
پيچيده اي نياز به تخصص، آشنایي با آخرین 
تجارب موفق و ناموفق جهان��ي و به كارگيري 
مشاوران كار كشته و تعامل بين رشته اي دارد. 
مي خواهم روي فاكتور مشاوران داراي تخصص 
و تجربه تمركز كنم. اگر مشاور كاركشته داخلي 
وجود ندارد، خوب بدیهي اس��ت كه باید برویم 
سراغ مشاور كاركشته بين المللي! به جاي آنكه 
س��عي و خطا كنيم و پول بيت الم��ال را بر باد 

بدهيم. 
در ایران كس��ي ابا ن��دارد كه براي ی��ك پروژه 
فني- مهندسي از خدمات مشاوره یك شركت 
خارجي استفاده كند، اما وقتي نوبت به حكمراني 
مي رسد، نياز به آن انكار مي شود یا جسارت انجام 
آن وجود ندارد. بالفاصله عده اي نداي وا اسالما 
س��ر مي دهند كه چنين و چن��ان! در حالي كه 
یك مشاور خارجي كه فقط در یك مسئله، 2۰ 
سال است كه كار كرده، تجربه ۳۰ كشور دنيا را 
مرور كرده است و خودش به پانزده كشور دنيا 
مش��اوره داده، از تجربه، دانش، شهود و عمقي 
برخوردار است كه ما هيچ گاه به آن نمي رسيم. 
آنچه خود داریم را ز بيگانه تمنا نمي كنيم، ولي 
آنچه نداریم را باید بپذیریم. براي این مقصود از 
بهترین و آخرین تجارب بشري استفاده كنيم 
و آن را با ش��رایط بومي و محل��ي خود تركيب 
كنيم. مي خواهيم علت توسعه نيافتگي خود را 
دریابيم باید ش��يوه حكمراني )كشورداري( را 

صادقانه نقد كنيم. 

مك دونالد يا اكبرجوجه؟ مسئله اين است!
   تحلیل
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 اروپايي ها و ژاپني ها را زياد كنم
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