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شهادت یک مرزبان ایرانی در منطقه مرزی ماکو

وزیر خارجه ترکیه
قول پیگیری داد
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جایگاه قرضالحسنه
در بانکداري اسالمي
فــرض کنیــد بــا نزدیکشــدن فصل زمســتان
ميخواهند پشــت بامها را قیرگوني کنند که نیاز
به وجهي است .مسئولیت این وجه در قبال نظام
بانکي اســت که باید آن را ســریعا براي خانوارها
تأمین کنند که اگر تأمین نشــود یا اگر ازدواج شکل
نگیــرد ،ناهنجاريهاي خاص خود را در ســطح
جامعه خواهد داشت.
اگــر ســرمایهگذاري صورت نگیرد و شــغلي
ایجاد نشود ،ميتواند بازتابهاي منفي را در حوزه
اقتصــاد بهوجــود آورد .بنابراین اگــر یک اقتصاد
ســالم و هنجــاري را ميخواهیم ،بایــد اقتصاد
از هــر چه ناهنجار اســت ،پرهیز کنــد که یکي از
آنها بیکاری اســت و شــغل ميتواند زمینههاي
قرضالحسنهاي مثل سرمایهگذاريهاي کوچک،
وامهاي کوچک و قرضالحسنهاي را ایجاد کند.
مثــال فــرض کنید در برخــي مناطق بــا ارائه
یــک چرخ خیاطــي حولوحــوش ســه میلیون
تومانــی یک خانــوار ميتواند درآمدي را کســب
کند و یک خانوار را در حد پوشــش هزینهها قرار
دهد .بنابراین قرضالحســنهها تا حدی ميتواند
شــغلهاي زودبازدهي را بهوجود آورد .مثال ارائه
دســتگاه تولید بســتنيهاي قیفي یا تولید ظروف
یکبارمصــرف در جاهــاي مختلــف ميتواند از
طریــق وامهــاي قرضالحســنه و مبالغ کوچک
شــغل ایجاد کند و با شغلي که ایجاد ميشود ،با
دادن وامهــاي ازدواج ،هــم ازدواج صورت گیرد
و هم برخــي ناهنجاريهاي جامعه را پوشــش
دهد .بنابراین این مسکنی است که ميتواند زمینه
شغلهاي پایدار را هم فراهم کند.
*معاون اسبق وزارت امور اقتصادي و دارایي

 ۲حاشیه قرعهکشی
البتــه انتظــار نداریم صداوســیما طبق روش
معمول خود به این نقد پاســخ دهد ،اما شاید این
بار با توپ پر پاســخ دهد که این مبلغ نه از بودجه
صداوسیما که مثال از سوی فالن اسپانسر پرداخت
شده اســت .در جواب باید گفت درهرصورت پول
این مملکت بوده که بدون کوچکترین بازدهی ،از
کشور خارج شده است است؛ آن هم در زمانی که
میشــود با چنین پولی نیاز بسیاری از زلزلهزدگان
را برطــرف کرد .اگــر اندک انصافی در کار باشــد
صداوسیما و بهویژه شخص فردوسیپور باید برای
این اشتباه بزرگ از مردم عذرخواهی کند.
politics@sharghdaily.ir
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اصرار بر انتقاد ،تأکید بر اتحاد

دانشگاه تبدیل به
مسئله شده است

از حصر و دانشجویان ستارهدار تا موي چهگوارا
شــرق :چهرههــاي سیاســي
اصالحطلــب و اصولگــرا بــه
مناسبت فرارســیدن  ۱۶آذر ،روز
دانشجو ،در دانشــگاههاي کشور
ســخنراني کردنــد .محمدرضــا
خاتمي کــه در دانشــگاه تهران
سخنراني ميکرد از اعتمادنکردن
به دانشگاهها انتقاد کرد و گفت:
»ميتوانیــم مدعي باشــیم آقاي
رئیسجمهور شــما شعارهایتان
این بود و چه شد؟«.
علیرضــا شــکوريراد ،دبیــر
کل حــزب اتحــاد ملــت ایــران
هم در دانشــگاه شــهید بهشتي
گفــت :کســاني کــه روبــهروي
اصالحــات بودنــد ،متشــتت
و پراکنــده و وارفتــه هســتند.
مســعود پزشــکیان ،نایبرئیس
مجلس هم در دانشــگاه شــهید
بهشــتي گفــت» :حصــر یکي از
ميدانستیم جامعه پذیراي یک اصالحطلب نیست.
دغدغههاي ماســت ،ولي ما در مجلس نميتوانیم
او با تأکید بر اینکه اکنــون ما به دنبال بهبودخواهي
کار خاصــي بکنیم ،البته در حال پیگیري هســتیم تا
هســتیم ،بیان کرد :مــن آمدهام بگویم قدر شــرایط
این موضوع حل شــود« .عــزتاﷲ ضرغامي ،رئیس
امروز را بدانیم و دســتاوردهاي خود را انکار نکنیم.
اســبق صداوسیما هم در دانشگاه تهران از این گفت
روحاني دســتاورد خود ماســت .مجلس ،شــوراي
که یك تــار موي چهگوارا را به نمازشــبخوانهاي
شهر و شــهردار امروز دســتاورد ماســت و ما نباید
ضربهزننده به انقالب ترجیح ميدهد.
این دســتاوردها را از بین ببریــم .دبیرکل حزب اتحاد
سرنوشت دانشجویان ستارهدار چه شد؟
ملت ایران با بیان اینکــه روحاني کاندیداي مطلوب
به گزارش ایلنا» ،محمدرضا خاتمي« ،نایبرئیس
من نیســت؛ ولي انتظارات ما باید براساس واقعیات
مجلس ششــم ،گفت :دانشگاه باید بتواند روشنگري
باشد ،گفت :شــما ميگویید  ۲۰۰نفر امسال ستارهدار
کند و نميشود دانشگاهها را بهخاطر ورود به مسائل
شــدند .ما هم اعتراض داریم .خانم منصوري و چند
مختلف به اســم ســیاهنمایي محدود کرد .نميشود
نفر دیگر از اعضاي حزب اتحاد هم ســتارهدار شدند؛
وقتــي یک انجمــن علمــي ميخواهد کنفرانســي
ولي نباید به خاطر یک مســئله دســتاوردهایمان را
درباره آســیبهاي اجتماعي برگــزار کند ،فالن نهاد
انکار کنیم .شــکوريراد ادامه داد :فراکســیون امید
مانع شــود .او در واکنش به شعار دانشجویان مبني
فراکسیون دوم خرداد مجلس ششم نیست .مجلس
بر اینکه »دانشــگاه امنیتي نميخواهیم« تأکید کرد:
ششــم تکرارشدني نیست؛ ولي شما رسایي ،زاکاني و
البتــه امنیــت را ميخواهیــم و بایــد بخواهیم ،اما
قدوسي را بیرون انداختهاید.
دانشــگاه امنیتي را نميخواهیم .این فعال سیاســي
او بــا بیان اینکه دانشــجو را آرمانخواه ميدانم،
اصالحطلب افزود :تازمانيکه به دانشــگاهیان انگ
اظهار کرد :اگر دانشجو آرمانخواه نباشد و فریاد نزند،
ضد انقالب و مســائلي ازایندســت بزنند ،دانشــگاه
دل نــدارد؛ ولي نباید این فریاد را به کســي بزنیم که
پویا نخواهد بود .دانشــگاه باید بتواند روشنگري کند
لزومي ندارد .درباره وزیر علوم ،روحاني از فرجيدانا
و نميشــود دانشــگاهها را بهخاطر ورود به مسائل
شــروع کرد و به غالمي رســید .این عدول بود؛ ولي
مختلف به اســم ســیاهنمایي محدود کرد .نميشود
ميدانیم نگذاشتند .این نماینده مجلس ششم با بیان
وقتــي یک انجمــن علمــي ميخواهد کنفرانســي
اینکه باید مطالبهگر بود ،تصریح کرد :دانشــجو باید
درباره آســیبهاي اجتماعي برگــزار کند ،فالن نهاد
مطالبهگر باشد؛ ولي باید این را هم بگوید که روحاني
مانع شــود .او اعالم کرد :تابهحال دیدهاید یک رئیس
بــا همه انتقادات از تو حمایت ميکند تا کســاني که
دانشگاه اختالس کرده باشــد؟ آیا دیدهاید جاسوس
درصدد انداختن تو هســتند ،امیدوار نشــوند .رابطه
باشد؟ چرا به دانشگاهها اعتماد نميکنید؟! این فعال
مــا با روحاني انتقاد و اتحاد اســت .شــما ميتوانید
سیاسي اصالحطلب خاطرنشان کرد :شما نميتوانید
رســاتر از من از روحاني انتقــاد کنید؛ ولي فکر نکنید
دانشــجویي را از ترس قبولشــدن در دانشــگاه زیر
فردا هم همینطور فکر ميکنید .شــکوريراد با بیان
فشــار قرار دهید که حرفي نزند .نایبرئیس مجلس
اینکه اصالحطلبان در شرایط کنوني نجیبانه برخورد
ششــم با بیان اینکــه اعتراض دانشــجو ،زبان و قلم
ميکنند ،افزود :ما از سالها قبل درباره مسائلي مانند
اوســت ،گفت :اگر یــک دولتي واقعا دلســوز مردم
نحــوه برخوردها ،بازداشــتها
باشــد در جــواب این خواســته
و ...گفتــه بودیــم؛ ولــي اکنون
دانشــجویان کــه ميخواهنــد
رضا خاتمي:
که احمدينــژاد این حرفها را
سیاســتها را اصالح کنند چه
تازمانيکه به دانشگاهیان انگ ضد
علیه رقیب مــا ميزند ،برایش
خواهــد بــود؟ خاتمي بــا بیان
انقالب و مسائلي ازایندست بزنند،
کــف نميزنیم و بــه او نزدیک
اینکه علم دستاورد بشري است
دانشگاه پویا نخواهد بود .دانشگاه
نميشویم.
و علــم غربــي و شــرقي ندارد،
باید بتواند روشنگري کند و نميشود
پزشکیان :به خیلي از بندهاي
خطاب بــه دانشــجویان گفت:
دانشگاهها را بهخاطر ورود به
قانون اساسي عمل نشده
دانشــگاه فضاي خــود را دارد،
مسائل مختلف به اسم سیاهنمایي
پزشــکیان،
مســعود
محدود کرد .نميشود وقتي یک
البته دانشــگاهها و دانشجویان
انجمن علمي ميخواهد کنفرانسي
نایبرئیــس مجلــس هــم که
نباید درگیر احساســات جناحي
درباره آسیبهاي اجتماعي برگزار
در دانشــگاه شــهید بهشــتي
خود باشــند .این فعال سیاسي
کند ،فالن نهاد مانع شود
سخنراني ميکرد ،گفت :بسیاري
اصالحطلــب گفت :نميشــود
از دانشجوهاي پیش از انقالب و
منکر این شد که اکثر دانشجویان
اول انقالب ميگفتند اگر قدرت را داشته باشیم ،فالن
اصالحطلب هســتند و در برخورد بــا اصالحطلبان
و بهمان ميکنیم؛ ولي اکنــون همه ما گرفتار پول و
مســامحه دارنــد و از آنــان طلب وعــده ميکنند.
پست و سمت شدهایم .او ادامه داد :وقتي ما دانشجو
نایبرئیس مجلس ششم افزود :آقاي رئیسجمهور
بودیــم مدعي بودیم که اگر شــاه بــرود ،مملکت را
ما محدودیتهاي شــما را ميدانیم .اختیار شما در
چنین و چنان ميکنیم .ما گذشتگان را نگاه و بررسي
رابطه با دانشــگاهها کامل نیست و از اختیارات شما
کردیم که چه کسي راست و چه کسي دروغ ميگوید.
درباره مســئله اســتقالل و امنیت دانشــگاه اطالع
این عمل ماست که نشــان ميدهد چه کسي راست
داریم و صبــوري ميکنیم ،اما آقــاي رئیسجمهور
و چه کســي دروغ ميگوید .این نماینده اصالحطلب
دانشــجویان ســتارهدار چه؟ این کار خالف قانون و
مجلس بــا بیان اینکه بــه خیلي از بندهــاي قانون
برخــالف صحبتهاي ظاهري وزیر اطالعات اســت
اساســي عمل نشــده و باید ما پاســخ دهیم ،اظهار
و انتظــار ميرود در این مــوارد قويتر عمل کنند .او
کرد :قانون اساســي را براي عمل نوشــتهاند؛ ولي ما
ادامــه داد :مگر یــک جوان ما کــه ميخواهد آینده
به بســیاري از اصول آن عمل نکردیم ،از آزادي زبان
خود را بســازد چه ميخواهد؟ ممکن است بگویند
تا آزادي اندیشــه آزادي راهپیمایي برابري و آموزش
قبال بیشــتر بوده ،اما االن کمتر شده است .در دولت
و . ...نایبرئیــس اول مجلس بــا تأکید بر اینکه قدم
روحاني حتي یک دانشجوي ستارهدار هم قابل قبول
اول براي ساختن کشور خودســازي است ،بیان کرد:
نیســت .خاتمي در پایان گفت :از نمایندگان مجلس
انقالبيبودن مهم نیســت؛ بلکه انقالبيماندن مهم
انتظار داریم نســبت به حقوق دانشــجویان حساس
است .پزشکیان درباره انتقاد از قوه قضائیه نیز عنوان
باشند .از آنها انتظار شــعار نداریم ،بلکه توقع داریم
کرد :قوه قضائیه دســت ما نیست؛ حتي قوه قضائیه
در عین آرامش بســیاري از مشــکالت را پیش ببرند.
هم اشــتباهات خود را قبول دارد .بیشترین اخراجها
امیدواریــم در چهــار ســال آینده که عمــر دولت و
هم در قوه قضائیه اســت .من براســاس قانون ،حق
مجلس به پایان ميرســد ،بخش درخور توجهي از
دخالــت در امــور قوه قضائیــه را ندارم .براســاس
مشکالت دانشجویان و دانشگاهها حل شده باشد.
جایگاهمان حق دخالت در قواي دیگر را نداریم .حتي
شکوريراد :شما رسایي ،زاکاني و قدوسي را بیرون
در بحث نظارت هم چندان دستمان باز نیست.
انداختهاید
نميشــود در دانشگاه کرســي آزاداندیشي برگزار
علي شــکوريراد ،دبیرکل حزب اتحاد ملت ،هم
کنیم و اسم نخستوزیر مملکت را نیاوریم
در مراســمي به مناســبت روز دانشــجو در دانشگاه
این عضو هیئترئیسه مجلس شوراي اسالمي در
شــهید بهشــتي گفت :مــا از دوره احمدينــژاد با
پاســخ به پرسشــی درباره حصر ،گفت :حصر یکي از
همــه ســیاهياش عبــور کردیــم و از اصالحات به
دغدغههاي ماست ،ولي ما در مجلس نميتوانیم کار
بهبودخواهي عدول کردیم .ما ميدانســتیم روحاني
خاصي بکنیم .در حال پیگیري هستیم تا این موضوع
اصالحطلب نیســت؛ ولي از او حمایت کردیم؛ چون

عهده تأمین مخارج این چادرها
برنميآیــد و بــراي دخترانــش
روپوشهــاي کوتــاه و تنــگ
ميگیرد .ضرغامــي همچنین از
شــفافنبودن اقتصاد گله کرد و
افزود :وقتي ميگویند پسر فالن
حاجآقا فالن وام را گرفته و مانند
بگمبگمهــاي احمدينــژاد که
زماني به آن نقد ميکردند ،عمل
ميکنند ،پســر همان حاجآقا یا
آقازاده به صورت شفاف به مردم
بگویــد چگونه وام گرفته و آن را
صرف چه کرده؛ وقتي همه چیز
براي مردم روشــن باشــد ،کسي
مخالــف وامگرفتن آقــازادهاي
بر اســاس قانون نیســت .او بار
دیگر به یکي دیگر از پســتهاي
اینستاگرامش اشاره کرد و گفت:
زمانــي خانمي را کــه در دولت
مشغول بود ،به اتهام جاسوسي
و همــکاري با آمدنیوز دســتگیر کردنــد .اول وزارت
اطالعات از او بازجویي کرد و بعد در اختیار سپاه قرار
گرفت .البته سپاه با او مهرباني کرد .مشکالت جسمي
فراواني داشــت .پس از آن در اختیار قوهقضائیه قرار
گرفت و بعد هم ثابت شــد او جاسوس نیست و آزاد
شــد .این خانم نه فامیل آقاي روحاني بود که زماني
ميگفتند خواهرزاده آقاي روحاني اســت و نه ارتباط
خاصي با جایي داشــت .حال کــه او را آزاد کردهاند
اعاده حیثیت او چه ميشود؟
رئیــس اســبق ســازمان صداوســیما گفــت:
انتقــادات گاهــي بــه یک مســئول ميشــود ،ولي
وقتي همه انتقادات به بوســهزدن بــه تابوت چاوز
و درآغوشگرفتــن مــادر چاوز تقلیــل ميیابد ،ظلم
اســت؛ آنهم به منتقدان این فرد .کساني که بهطور
جدي آقاي احمدينژاد را که عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام اســت ،نقد ميکنند بایــد بدانند که
چاوز آدم برجســتهاي بود .من یــک موي چهگوارا را
به کساني که نمازشــب ميخوانند و از صبح تا شب
مال و ثروت مياندوزند و به انقالب اســالمي ضربه
ميزنند ،ترجیح ميدهم.
ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﻼﻟﯽ ،اﯾﺮﻧﺎ

 عصر روز سهشنبه ،پیکر شــهید استوار توحید
ملکزاده ،مرزبان ایراني ،در تشــریفاتی به کشــور
منتقل و در زادگاهش ،ســلماس ،به خاک سپرده
شد .یک روز قبل ،در پی حادثه تیراندازی در شمال
منطقه مرزی ماکو ،یک مرزبان ایرانی به شــهادت
رســیده و چهار نفر زخمی شــدند .وزارت خارجه
ترکیــه عامل این تیرانــدازی را پکک اعالم کرده
است.
به گزارش »ایســنا« ،بهرام قاسمی ،سخنگوی
وزارت خارجــه ،در واکنش به این مســئله گفت:
»در پــی حادثه تیرانــدازی که عصر دوشــنبه در
شــمال منطقه مرزی ماکو رخ داد و به شــهادت
یک مرزبان و زخمیشــدن چند نفر دیگر انجامید،
مولــود چاووشاوغلو ،وزیــر خارجــه ترکیه ،در
تماس تلفنی بــا دکتر ظریف ،وزیــر امور خارجه
کشــورمان که اکنون در مسکو حضور دارد ،ضمن
اظهار همدردی و تســلیت به مناســبت شهادت
یکی از مرزبانان کشورمان گفت که تروریستهای
پکک عامل این حادثه بودهاند«.
او افزود» :به گفته وزیر خارجه ترکیه ،مأموران
این کشور در حال پیگیری مسئله هستند و نتیجه را
به اطالع مقامات ایرانی خواهند رساند .همچنین
وزیر کشــور ترکیه هم به سفیر جمهوری اسالمی
در آنکارا اطمینان داده است که موضوع با جدیت
در حال پیگیری است و نتیجه اعالم خواهد شد«.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد» :علت
دقیق حادثه از ســوي نیروهــای ذیربط و وزارت
امور خارجه در دست بررسی و پیگیری است«.
به گفته قاســمی ،تعداد مجروحان این حادثه
چهار نفر اســت که از ســوي نیروهــای ترکیه به
بیمارستان قارص منتقل شده و تحت درمان قرار
گرفتند.
به گزارش »مهر« ،شــاهین علیــزاده ،فرماندار
شهرستان ماکو ،هم گفته است» :در اثر تیراندازی
تروریســتها به مرزبانان و کارشناســان سازمان
آب در منطقه بــوراالن ماکو ،دو نفــر از مرزبانان
کشــورمان بههمراه دو نفر از کارشناسان سازمان
آب زخمی و به بیمارســتان منتقل شدند ،اما یکی
از مرزبانان به علت شــدت جراحتهای واردشده
به شهادت رســید« .وزیر کشور ترکیه همچنین در
تماس تلفنی با سفیر ایران در آنکارا اطمینان داد
موضوع با جدیت در حال پیگیری اســت و نتیجه
اعالم خواهد شد.
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حل شــود تا وحدت و انســجام کشــور بیشــتر شود.
حلشدن این کار هم بهسادگي نیست .وقتي بیرون از
کار ميایستید ،حرفزدن آسان است .به گزارش ایسنا
او در دانشــگاه تهران نیز در پاسخ به پرسشی درباره
اقدامــات و برنامــه مجلس براي رفــع حصر ،گفت:
کمیته حصر تشکیل شده و سرگرم مذاکره با سران قوا
هســتند .خود آقاي روحاني هم بهتازگی البته بدون
اینکه اسمي بیاورد ،به این مسئله اشاره کرد .نميشود
ما در دانشــگاه کرسي آزاداندیشي برگزار کنیم و اسم
نخستوزیر این مملکت را نیاوریم .نميشود از آزادي
حرف زد ،اما تاریخ را نادیده بگیریم .بههرحال پیگیري
ميشــود و قولهایي دادهاند که امیدوارم این قولها
به نتیجه برسد.
ضرغامي و موي چهگواراي انقالبي
به گزارش آنا ،عزتاﷲ ضرغامي نیز در دانشــگاه
تهران به علل بدحجابي اشــاره کرد و گفت :در پست
اینســتاگرامم  ۲۱علل بدحجابي را مطرح کردهام که
یکي از مهمترین آنهــا ،همین گرانبودن ابزار حجاب
است .یک قواره چادر معمولي  ۳۰۰ ،۲۰۰هزار تومان
ميشــود .حاال خانوادهاي کــه چهار دختــر دارد از

15

از عاقبت این پروژه متأســفانه چیزی نمیدانم
ولی فــرض کنید بــه نتیجــه برســد و بتواند در
گسترهای وسیع اجرا شود .گفتن ندارد که بازسازی
مناطق زلزلــهزده ،به مداخله رشــتههای فنی و
مهندســی ،پزشــکی ،اقتصاد ،کشــاورزی و علوم
اجتماعی نیاز دارد.
چرا دانشــگاه نتواند در این فرایند مشــارکت
کند؟ مثال با مردم در میان بگذارد که خانههاشان
را چگونــه میتواننــد بازســازی کننــد ،چگونه
میتواننــد کسبوکارشــان را از نــو راه بیندازد یا
کســبوکار جدیدی برپا کنند ،چگونــه میتوانند
زمینهای کشاورزیشان را به گونهای بهینهتر زیر
کشت ببرند یا دامهایشان را پرورش دهند ،چگونه
میتوانند از راه تجمیع ســرمایههای محدودشان
در قالــب تعاونیهای محلی بازســازی شــهر و
روستایشــان را پیش بیندازند یا چگونه میتوانند
از طریــق فعالیتهای جمعی بــا ترومای زلزله
ســر کنند یا از چه راههایی میتوانند خاطره شوم
زلزلــه را از روح و روان کودکان خــود پاک کنند.
علم میتواند ،در این فرایند گفتوگوی اجتماعی
سهمی ایفا کند.
از همینجاســت که علم میتواند پا از مرزهای
دانشگاه بیرون بگذارد و بهجاي خدمت به دولت
و بازار ،به جامعه خدمت کند و حتی دولت و بازار
را بهنفع جامعه هدایت کند .طبعا موانع اجرائي
ریز و درشتی پیش پای چنین فعالیتهایی وجود
خواهد داشــت .با اینکه در این دســت مداخالت
اجتماعــی ســخت بیتجربهایم ولی بــه گمانم،
گیرم در ســطحی محدود ،شــدنی اســت .روشن
اســت که دارم از »علم مردممدار« )public sci-
 (enceحــرف میزنــم ،از مهندســی مردممدار،
جامعهشناســی مردممدار ،پزشــکی مردممدار،
روانشناسی مردممدار و از همین دست .در اینجا
دیگــر دغدغه علــم انتفاعی نیســت و به فروش
خودش فکــر نمیکند و همه فکــر و ذکرش این
نیست که چگونه میتواند آینده شغلی خود را در
بازار تضمین کند .علم مردممدار ازطریق تصدیق
مســئولیت اجتماعی علم در قبال جامعه ممکن
میشــود .به نظر میرســد در زمانهای که شعار
تجاریســازی علم به شــعاری جدی تبدیل شده
اســت ،دفاع از اجتماعیشــدن علم چیزی کم از
یک ضرورت تاریخی ندارد.

