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نانتان آجر نمی شود...
چه باور کنید و چه نکنید؛ باید بگویم نانتان 

میگویم  آقایانی  برای  را  این  منی شود.  آجر 

خدایی  یک وقت  که  می ترسند  می ترسند؛  که 

شود  باز  دانشجو  دهان  الل،  زبانم  نکرده، 

این  آقا،  »ای  که  بگشاید  اعرتاض  به  لب  و 

خرج های بیخود برای چیست؟« 

شام  آن وقت  کنیم،  شفاف  ما  اگر  میگویند 

شام  می دهید؟  را  این ها  جواب  می آیید 

باید  که  می دهید  توضیح  این ها  به  می آیید 

فالن جا فالن قدر خرج می کردیم؟

شد  سؤالی  اگر  اصالً  من،  برادر  میگویم  من 

آخر  می دهم.  را  جوابشان  می آیم  من خودم 

کارها؟  این  به  چه کار  را  صنعتی  دانشجوی 

آوردن ها  منره  و  گرفنت ها  جزوه  که  زمانی  تا 

دانشجوی  دارد؛  وجود  نشسنت ها  پل  روی  و 

صنعتی بیکار است بیاید به صورت حساب شام 

دانشجوی  کردید  فکر  شام  اصالً  بدهد؟  گیر 

بوم  و  خاک  این  آبادانی  هدفش  که  صنعتی 

را  خود  ارزشمند  وقت  می شود  حارض  است؛ 

و چند  روزی چندین  اینکه  به جای  و  بگذارد 

را  کالس  باالی  منرات  و  بخواند  درس  ساعت 

تصاحب کند و تی اِی فالن استاد شود؛ بیاید 

و چوب  کند  برانداز  را  شام  و صورت حساب 

الی چرخ امورات شام بکند؟ واقعاً که بسی در 

اشتباه هستید عزیزان من.

اصالً من منی فهمم شام چطور به خود اجازه 

که  صنعتی  دانشجوی  کنید  فکر  که  داده اید 

و  خاک  این  دانشجوی های  ارزشمندترین  از 

می خواند  را  ما  نرشیه  و  می آید  است؛  بوم 

نام  به  دارد  وجود  چیزی  که  می فهمد  و 

و  شام  پیش  می آید  آن وقت  و  شفاف سازی 

طلبکار می شود که »پس چه شد این شفافیت 

مالی؟«

نرسیده  آن  وقت  آیا  می پرسم  شام  از  من 

است که این خیاالت را کنار بگذاریم و قدری 

شفاف سازی کنیم؟

تاریخ کشورمان را که نگاه می کنیم، نزدیک 

به 200 سال است فساد به متام معنا فلجامن 

کرده است. هر حکومتی، هر دولتی و هر 

با  نشسته  قدرت  مسند  بر  که  شخصیتی 

دل خوشامن  فساد  کردن  ریشه کن  وعده ی 

کرده است اما ادامه ماجرا گفنت ندارد، که 

چه بر رس کشور و مردمانش آورده است!

چرا این همه ادعا و متنا بی مثر است؟

ارائه  شاید یکی از دالیل عمده ناکامی ما 

راهکارهایی از جنس منرب و موعظه است. 

بازدارندگی  قدرت  چه بسا  که  راه حل هایی 

چه  ندارد  هم  وعظ  گویندگان  خود  برای 

رسد به شنوندگان وعظ.

این گونه راه حل ها مانند گفتاردرمانی برای 

غلبه بر رسطان است. بی فایده و مضحک.

)اگر منصف باشیم و نگوییم مغرضانه(

اما به نظر می رسد آنچه به عنوان مؤثرترین 

می شود  مطرح  فساد  با  مقابله  برای  راه 

شفافیت  موانع  اما  است.  شفاف سازی 

چیست؟

و  پیش فرض ها  اساسی  موانع  از  یکی 

تصورات ما در مورد شفافیت است.

اولین تصور نادرست ما در مورد شفافیت 

این است که باید قدرت سیاسی به صورت 

خودجوش، خودش را شفاف کند. صاحبان 

که  غافل اند  کلیدی  نکته  این  از  ایده  این 

یک  مدیر  -از  قدرت  صاحبان  از  هیچ یک 

اداره کوچک تا باالترین مسئول حکومتی- 

هرگز زیر بار این مسئولیت عظیم نخواهند 

رفت.

حتی پاک دست ترین و کارآمدترین مدیران 

چه  منی بندند  دستامل  را  خود  بی درد  رس 

رسد به آن ها که منفعتی درگرو این فضای 

تاریک دارند.

روند  مورد  در  ما  نادرست  تصور  دومین 

شفافیت است. یعنی هرگاه مسئله شفافیت 

گامن  می شود  مطرح  ساختارها  اصالح  و 

شود  رشوع  رأس  از  اصالح  باید  می کنیم 

مجموعه های  به  و  شود  فراگیر  ذره ذره  و 

کوچک رسایت کند.

نهادهای کالن  که  است  این  واضح  مسئله 

یعنی  هستند.  کوچک  نهادهای  از  برآمده 

دانشگاه ها  مثل  کوچک  نهادهای  همین 

آماده  مسئولیت  برای  را  فرد  که  هستند 

می سازند. چگونه توقع داریم برآیند سلسله 

شود  افرادی  به  منجر  ناصوامبان  رفتارهای 

که بیایند و ساختارها را اصالح کنند. از این 

جامعه ای  در  است  ممکن  چگونه  گذشته 

نهادها  خرده  شفاف سازی  پس  از  ما  که 

برنیامده است نهادهای کالن را اصالح کند؟

اصالح  روند  مفهوم  نگارنده،  نظر  به  البته 

دالیلی  به  اما  است،  روشن  بسیاری  برای 

ترجیح  می طلبد  مفصلی  مجال  خود  که 

می دهند شیپور را از دهانه گشادش بدمند، 

یعنی دور گود بنشینند و به قدرت سیاسی 

و حکومت خرده بگیرند.

سومین تصور نادرست ما در مورد شفافیت، 

می کشیم  را  آن  انتظار  که  است  رشایطی 

به عبارت دیگر  بپردازیم.  آن  مطالبه  به  تا 

پیچ  از  که  هستیم  فردایی  منتظر  هرروز 

طرح  به  و  کنیم  عبور  کنونی  حساس 

که  فردایی  بپردازیم.  اساسی  مسئله  این 

هیچ وقت نخواهد آمد!

است،  مسلم  که  چیزی  میان  این  در  اما 

شفاف سازی  مسئله  نفس  که  است  این 

و  مشکالت  همه  باوجود  و  است  مبارک 

این  تحقق  مقابل  در  که  مشکل تراشانی 

این  پیاده سازی  با  دارد،  وجود  موضوع 

خودبه خود  فسادها  از  بسیاری  سیستم 

مرتفع خواهند شد.

توهمات کالن



شفافیت  لزوم  از  صحبت  که  زمان  هر 

این  به  مالی می شود، خیلی رسیع ذهن ها 

شفافیت  اگر  به به!  که  می چرخد  سمت 

حیف ومیل  شاهد  دیگر  شود،  محقق  مالی 

بیت املال  از  آن، دزدی  از  بدتر  و  بیت املال 

حفظ  مسئله ی  البته  بود.  نخواهیم 

حفظ  حتی  و  دست اندازی  از  بیت املال 

کالن  سطوح  در  بی جا،  ریخت وپاش  از  آن 

مدیریتی کشور، مسئله ی مهمی ست. چون 

در آن سطوح، ارقام بیت املال، دود از کله ی 

همه بلند می کند و طبیعتاً نباید نسبت به 

آن بی تفاوت بود.

اما مسئله ی شفافیت مالی در دانشگاه، چه 

از  رصف نظر  شام،  نظر  به  دارد؟  رضورتی 

پول  این  معتقدند  عده ای  مثالً  که  مواردی 

نباید اینجا هزینه می شد و اسمش را اتالف 

از  دزدی  در حیطه ی  می گذاریم،  بیت املال 

چه  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  در  بیت املال 

ارقامی محل تصور است؟

ادعای نگارنده و بسیاری دیگر این است که 

مسئله ی شفافیت مالی در دانشگاه، رضورتی 

هزینه  در  رصفه جویی  از  مهم تر  بسیار 

به  از دست اندازی  یا جلوگیری  و  بیت املال 

آن دارد. که البته اگر آن رضورت محل توجه 

قرار گیرد، آن دغدغه های فرعی نیز مرتفع 

می شود. زیرا گفته اند چون که 100 آید، 90 

هم پیش ماست.

اما این رضورت چیست؟

محل  دانشگاه  که  داریم  قبول  ما  همه ی 

تربیت مدیران آینده ی کشور است. همه ی 

ورژن های  در  به خصوص  کشور،  مدیران 

دانشگاه ها  از  انقالب،  سوم  و  دوم  نسل 

شده اند.  وارد  کشور  مدیریت  حوزه ی  به 

این  عمده ی  که  است  آن  بعدی  نکته ی 

بوده اند،  دانشجو  که  زمانی  در  مدیران 

عالوه بر تحصیل در رشته شان، فعالیت های 

بخش  و  داشته اند.  قابل توجهی  غیردرسی 

دانشجویی  تشکل های  در  آن ها  از  زیادی 

دالیل  از  یکی  اصالً  می کرده اند.  فعالیت 

قابل توجه  بودجه های  اختصاص  عمده ی 

به  دادن  پروبال  و  دانشگاه ها  به  فرهنگی 

دانشجویان،  اجتامعی-سیاسی  فعالیت های 

می خواهد  اسالمی  جمهوری  که  است  این 

مدیران آینده ی کشور در دانشگاه، تجربه ی 

را  کوچک  تشکیالت  یک  همفکری  و  اداره 

فضایی  در  دولت،  با خرج  و  باشند  داشته 

که اشتباه در آن خیلی مهم نیست، کسب 

تجربه کنند.

است.  روشن  ما  برای  مسئله  یک  بنابراین 

مابقی  با  اساسی  تفاوت  یک  دانشگاه 

جیب  در  دستشان  که  دارد  نهادهایی 

در  مالی  شفافیت  پس  است.  بیت املال 

دانشگاه، عالوه بر فوایدی که شفافیت در 

اثر  یک  دارد،  دستگاه ها  و  نهادها  متامی 

مهم دیگر هم خواهد داشت.

این اثر چیست؟

از  )فارغ  کشور  مدیران  که  مسئله  این 

باشند(  جناحی  و  دولت  چه  در  این که 

)اعم  خود  تشکیالت  بودجه ی  »عمدتاً« 

موسسه  و  وزارتخانه  و  دستگاه  و  اداره  از 

هزینه ی  اختیار  که  می دانند  پولی  را  و...( 

آن مطلقاً با خودشان است از کجا می آید؟ 

که  بیت املالی  پول  مدیران،  اینکه  درواقع 

می دانند  خود  پول  را  است  اختیارشان  در 

حق  که  هستند  خودشان  تنها  معتقدند  و 

دهند  نظر  آن  کرد  هزینه  مورد  در  دارند 

نگاهی  با  دارد.  دانشگاهی  پیشینه ی  یک 

به شیوه ی هزینه ی تشکل های دانشجویی، 

شیشه ای  اتاق  نبود  که  دریافت  می توان 

هزینه های  میزان  نظاره ی  برای  شفاف 

نسبت  را  تشکل ها  درون  فعاالن  آن ها، 

است:  کرده  آسوده خاطر  مسئله  یک  به 

چرایی  و  میزان  درباره  دیگران  قضاوت 

برای  که  زمانی  درواقع  هزینه هایشان. 

نظر  تنها  و  تنها  بیت املال،  از  کردن  هزینه 

تشکل موردنظر مهم است و یک تشکل الزم 

نیست با قضاوت افکار عمومی و مهم تر از 

افکار عمومی، قضاوت ذی نفوذان رقیب و 

برای  بالش  و  دست  شود،  مواجه  رسانه ها 

این چنین  است.  بازتر  بسیار  کردن،  هزینه 

است که بذر ولخرجی و آسان خرج کردن 

در بیت املال، کاشته می شود. و مدیر آینده 

دولت،  که  پایلوتی  محیط  از هامن  کشور، 

ایجاد  برایش  دانشجویی  تشکل  قالب  در 

کرده است، یاد می گیرد که برای اینکه فالن 

تنها  کند،  برنامه  فالن  خرج  را  پول  مقدار 

نه  کند  قانع  را  خودش  تشکل  است  الزم 

افکار عمومی را.

در چنین وضعیتی ست که محیط پایلوت، 

که قرار بود محل تربیت بهرت مدیران باشد، 

اساساً  که  می دهد  جامعه  تحویل  مدیرانی 

طی یک فرایند طوالنی از زمان دانشجویی 

تا زمانی که وارد مدیریت های خرد و سپس 

)اعم  اعرتاضات  به  نسبت  می شوند،  کالن 

بی حس  عمومی(  افکار  یا  و  کارشناسی  از 

انتخابات،  اگر نزدیک  و بی توجه می شوند. 

رگ تعصب طرفداری مان ازکاندیداها متورم 

که  کرد  خواهیم  تصدیق  ما  همه ی  نشود، 

جمهوری  در  مدیری  منی آید  یادمان  خیلی 

اسالمی، پیگیر این باشد که برنامه یا طرح 

بگذارد  نقد  ورطه  به  اجرا  از  پیش  را  خود 

کند.  استقبال  آن  نقد  از  اجرا،  از  پس  یا 

مدیر  برای  را  استقبال  این عدم  معموالً  ما 

مختلف  انحاء  به  مغضومبان،  یا  محبوب 

تفسیر می کنیم. ولی واقعیت آن است که 

مسأله چندرغاز صرفه جویی در بیت المال نیست



بعد التحریر
اول اینکه سالم

دوم اینکه الحمدهلل جایزه ی کسایی که تیتر واسه جشن 40 سالگی پیشنهاد دادن هم وصول شد. واال اصل برگزاری جشن 
40 سالگی هم خیلی وجهی نداره چه برسه به اینکه این همه به جزئیاتش پروبال بدیم و طوالنیش کنیم. اآلن پیکان جوانان 

مدل 56 هم 40 سالشه، خب که چی؟ براش جشن بگیریم؟

سوم اینکه قبلنا، وقتی می خواستن یک مهمان رو دعوت کنن دانشگاه برای سخنرانی، حواسشون بود که مهمان در شأن 
دانشجوها باشه. تو این چند وقت اخیر احساس نمی کنید داره به شعورتون توهین میشه؟

چهارم اینکه دقت کردین احزاب سیاسی چپ و راست و وسط و باال و پایین و گوشه، هر کدوم یه سری مفاهیم خوشگل، 
رو دستاویز رأی آوردن می کنن، یکی میگه آزادی، یکی میگه معیشت. ولی بامزگیش اینه که مثال کسی نمیگه: اصالح 

سربازی یا شفاف شدن فعالیت های بنیاد مستضعفان و...
دلیل؟ هرکسی بیاد سر کار، از نیروی کار رایگان و یک غول اقتصادی غیرشفاف ولی همکار با دولت، استقبال می کنه. و 

باید عقلش کم باشه که از همچین منفعتی صرف نظر کنه.

همه ی  در  استقبال  عدم  این  عمده ی  دلیل 

است.  فاسد  تربیتی  ساختار  یک  مدیران، 

ساختاری که در آن، عادت کرده ایم در قضاوت 

تشکیالت  جز  را  کسی  هر  طرح  یک  کارایی 

خود، نادیده بگیریم.

تشکل های دانشجویی، نقطه ی آغاز یک نوع 

کشور  آینده ی  مدیران  در  دیگر  غلط  تربیت 

نیز هست. چراکه در تشکل های دانشجویی، 

به  تبعیضات  از  بهره مندی  نوعی  نطفه ی 

بسته  عمومی،  نهاد  یک  در  خدمت  اعتبار 

احساس  که عده ای  از همین جاست  می شود. 

امکانات  رسی  یک  از  برخورداری  می کنند 

از  یکی  اقتصادی،  حتی  و  اجتامعی  سیاسی، 

امور طبیعی داشنت مسئولیت است. )در اینجا 

این  داده شده رسیعاً  فرم  نباید ذهن های  باز 

تبعیضات را در یک تشکل خاص جست وجو 

دانشجوی  میان  تبعیضات  این  چراکه  کند. 

تشکلی و دانشجوی معمولی تقریباً در عموم 

قابل ردیابی  سیاسی  سلیقه ی  با هر  تشکل ها، 

ست.(

طبیعی  کوچک،  تبعیض های  هنگامی که 

ترقی  پله های  کردن  طی  با  شوند  انگاشته 

مدیر  مسئولیت ها،  عناوین  شدن  بزرگ  و 

موردنظر، هر بار نسبت به حجم بزرگ تری از 

بی حس  شده  نصیبش  که  )امتیازی(  تبعیضی 

می شود. و کار بدان جا می کشد که در بدنه 

مدیران کالن و حتی متوسط کشور، بهره مندی 

ملی،  امکانات  از  بسیاری  از  اختصاصی 

فرایندهای حقوقی و مناصب، تبدیل به امری 

الزم  دیگر  به طوری که  شده،  طبیعی  بسیار 

مند  بهره  تبعیض ها  این  از  که  فردی  نیست 

می شود، فردی پلید و نابکار باشد. چراکه اصالً 

دیگر وجدانی درد منی آید و همه چیز مرشوع 

جلوه کرده است.

این دو معضل تربیتی که به نظر می رسد حداقل 

و  دانشجویی  تشکل های  آن،  عوامل  از  یکی 

نوع سازوکار فعالیت در آن هاست، با شفافیت 

مالی و به تبع آن شفافیت در تصمیم گیری ها، 

اندکی رو به حل وفصل می رود. چراکه اگرچه 

است،  بی تفاوت  به شدت  عمومی  افکار 

ورود  با  که  بود  امیدوار  می توان  حداقل  اما 

رسانه ها و حتی مخالفان هر تشکل، به حوزه ی 

قضاوت عملکرد مالی یک تشکل، این ساختار 

را  بیت املال  آنکه  از  بیشرت  پیکر که  بی در و 

مدیر  نوعی  تربیت  مقدمه ی  دهد،  هدر  به 

ناکارآمد است؛ از بین برود.

ارقام  روی  بیش ازحد  مترکز  بین،  این  در 

اتالف  میزان  روی  دادن  مانور  و  بودجه ها 

بیت املال، هامن مسیر فرعی و انحرافی ست 

اتالف  جلوی  موفقیت،  صورت  در  نهایتاً  که 

حیف ومیل های  اقیانوس  از  ناچیزی  قطره ی 

بیت املال در کشور را می گیرد. بنابراین مسئله، 

نیست.  بیت املال  در  رصفه جویی  چندرغاز 

قبال  در  تشکل ها  کردن  پاسخگو  مسئله 

است.  تشکل  بیرون  افراد  متام  قضاوت های 

ولو این پاسخگویی مشکل باشد. و در خالل 

این قضاوت ها، بعضاً بی انصافی هایی در قبال 

تشکل ها، صورت گیرد.


