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سخـن ســردبیر
به نام خدای حسابرسان

وقتــی در مــاه آبــان درخواســت مجــوز بــرای نشــریه را دادیــم،
هرچنــد بایــد طــی زمــان دو هفتــه مجــوز صــادر مــی شــد امــا
در نهایــت اواخــر بهمــن موفــق بــه اخــذ مجــوز شــدیم .مجــوز
نشــریه ی فــرداد بــه صــورت درون دانشــگاهی اســت؛ یعنــی
بــرای کلیــه اشــخاص دانشــگاهی چــه دانشــجو ،چــه اســتاد و
چــه کارمنــد مجــاز مــی باشــد .بــا ایــن حــال ،دانشــگاه چندیــن
مرتبــه مــا را از پخــش نشــریه بیــن اســاتید یــا کارمنــدان
برحــذر داشــته و در ایــن ایــام کرونــا کــه امــکان چــاپ و پخــش
فیزیکــی نشــریه وجــود نــدارد ،نــه تنهــا کمکــی در پخــش
مجــازی آن نمــی کنــد بلکــه بعضــاً ســعی در ایجــاد اخــال
نیــز دارد؛ هرچنــد ایــن مســئله در دانشــگاه قــم اتفــاق جدیــدی
نیســت! در هــر حــال تیــم نشــریه ی فــرداد از هــر طریقــی
ســعی مــی کنــد تــا شــبکه پخــش مجــازی خــود را حفــظ
کنــد و بــا زحمــت بســیار بــه دســت تمامــی اقشــار دانشــگاه
برســاند و تنهــا درخواســتی کــه از شــما خواننــده گرامــی دارد،
کمــک در پخــش مجــازی ایــن نشــریه در محــدوده ی دوســتان
و آشــنایانتان در دانشــگاه مــی باشــد .و امــا ســخن آخــر! شــماره
ی بعــدی فــرداد ،حــول محــور معاونــت فرهنگــی دانشــگاه
خواهــد بــود؛ از تمامــی دوســتانی کــه در ایــن بــاب ســخنی
بــرای نوشــتن دارنــد ،دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در تحریریــه
ی فــرداد قلــم بزننــد؛ چــه دانشــجو ،چــه اســتاد.

پیام تسلیت
تیم نرشیه فرداد با اندوهی فراوان ،درگذشت آقای محمدعلی
اصالنی کارمند زحمتکش روابط عمومی را به خانواده ایشان
و کل مجموعه دانشگاه قم تسلیت عرض میکند و از خواننده
محرتم تقاضا دارد تا فاتحه ای نثار روح آن مرحوم مناید.
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وقتــی در شــماره پیشــین مــن بــاب «بــی تفــاوت نبــودن»
صحبــت شــد ،ســوال هایــی نیــز دربــاره ی «عاقبـ ِ
ـت کار» مطرح
پذیرفتن مســئولیت
گشــت کــه نــکات جالبــی را در پــی داشــت.
ِ
کاری کــه شــما انجــام مــی دهیــد ،در نــگاه اول پدیــده ای
پســندیده و قابــل اجراســت امــا زمانــی کــه بــا آن روبــرو مــی
شــوید ،بــا ابعــاد تاریــک و شــکننده ی پذیــرش مســئولیت
مواجــه گشــته و بــا تمــام تــوان ســعی در اجتنــاب از آن داریــد.
ایــن پدیــده شــاید متوهمانــه بــه نظــر بیایــد امــا واقعیتــی
اســت تلــخ از واکنــش انســان در مقابــل عملــی کــه خــودش
صــورت داده .همــه بــر آن اتفــاق نظــر داریــم کــه ذات بشــر در
عصــر حاضــر بــه دنبــال امــر دشــوار نیســت و ســهولت را بســیار
زیباتــر مــی پنــدارد .حــال بــا ایــن رویــه ی بشــری بــه نتیجــه
ای بحرانــی مــی رســیم؛ آنکــه در ایــن وضعیــت ،انســان روز بــه
روز فاصلــه ی خــود را بــا کنــش و حتــی واکنــش در وجــوه
مختلــف زندگــی اش بســیار طوالنــی کــرده و در جایــی کــه باید
مســئولیت عملــش را بپذیــرد ،فــرار را بــر قــرار مرجــح دانســته و
ســوار بــر مرکــب ســهولت بــه پیــش مــی رانــد .در نتیجــه قــدم
بــه قــدم نزدیــک بــه نقطــه ای مــی شــویم کــه انســان گویــی
در حالــت انجمــاد قــرار گرفتــه و اساســا میــل بــه هیــچ کنشــی
نداشــته تــا وجــه پاســخگویی و پذیــرش اشــتباهات و اصطالحــا
تــاوان دادن را از خــود دور ســاخته و حصــاری امــن و بــه دور
از تنــش را بــرای خــود و زندگــی اش فراهــم کــرده تــا در
آرامشــی کاذب بــه ســر ببــرد .ایــن طــرز تفکــر حتــی از مرزهای
محافظــه کاری هــم عبــور مــی کنــد و وارد دنیایــی بــدون مــرز
گشــته و در خــا اهمیــت بــه ســر مــی بــرد؛ تــا جایــی کــه در
تمــام مســائل حیاتــی ،تــوان کنــش خــود را از دســت داده و
تبدیــل بــه انســانی فرمانبــردار و حلقــه بــه گــوش می شــود .این
حالــت نقطــه آغــازی اســت بــرای انتقــال از یــک جهــان بــدون
مــرز بــه جهــان بــدون مــرز دیگــر؛ در ایــن جــا شــما بــا اشــتباه

بزرگــی مواجــه مــی شــوید چــرا کــه بــا دوری از کنــش هــا و
واکنــش هــای مختارانــه ،پــس از مدتــی بــا وضعیتــی بــه نــام
عــدم تــوان تصمیــم گیــری روبــرو شــده بــه جــای حرکــت بــه
ســوی تصمیــم گرفتــن ،از عواقبــش هراســان شــده و آن را بــه
دیگــری مــی ســپارید .حالــت پیــش آمــده فضــا را بــرای رشــد
فرامانروایانــی محیــا مــی کنــد کــه هدفــی جــز ســوء اســتفاده از
شــرایط بوجــود آمــده بــرای انســان هــای بــی تفــاوت نداشــته
و عنــان بشــر را بــرای تحقــق اهــداف شــوم خــود بــه دســت
مــی گیــرد .مســائلی کــه مطــرح شــد ،نتیجــه ای فرضــی از بــی
تفاوتــی و ســعی بــر مواجــه نشــدن بــا عاقبــت تصمیمــات و
کنــش هاســت؛ نتیجــه ای تلــخ و ممکــن کــه شــاید در نظــر
نخســت دور از ذهــن انگاشــته شــود ولــی در مقیــاس کوچــک
و در جوامــع مختلــف قابــل مشــاهده اســت .حتــی تاریــخ هــم
بــر ایــن امــر گواهــی مــی دهــد و تلنگــری بــرای انســان اســت
تــا دیگــر بــه تجربیــات پیشــینیان پلــی نــزده و آن هــا را تکــرار
نکنــد چــرا کــه وقتــی در تاریــخ می نگریــم ،ایــن انجمــاد فکری
و ســپردن حتــی کوچــک تریــن تصمیمــات بــه زمامــداران و
اتخــاذ موقعیتــی دون شــان بشــری ،تمامــا نتایجــی تلــخ را در
بــر داشــته و بــا بــه کار آمــدن حکومــت هایــی ظالم ،سرنوشــتی
تاریــک و دهشــتناک را بــرای جامعــه رقــم زده و یقینــا آن هــا
را از مفاهیمــی چــون آزادی،استقالل،دموکراســی و ...دور ســاخته
اســت .حــال تصمیــم بــا شماســت و ایــن اولیــن گام بــرای
دوری از انجمــاد فکــری اســت؛ تصمیمــی ســخت امــا سرنوشــت
ســاز ،تصمیمــی بــا عواقــب دشــوار و مســئولیت هــای ســنگین،
تصمیمــی کــه مهمتــر از هــر وجــه دیگــر زندگــی شماســت زیرا
بــه تمــام آن وجــوه معنــا و هــدف مــی بخشــد و اساســا آن وجوه
را زنــده نگــه مــی دارد .در کوچــه و پــس کوچــه هــای تاریــخ
صــدای التمــاس مــردان و زنانــی را مــی شــنویم کــه عاجزانــه از
انســان امــروزی خواســتار پذیــرش مسئولیتشــان هســتند تــا بار
دیگــر بشــریت در دام ظلمــت حکومــت هــای نابخــرد و بهــره
ور دیــده نشــود و ســرآغاز عصــری باشــد کــه فرمانبــرداران و
فرمانروایــان بــا خــرد و روحیــه ای مســئولیت پذیــر بــه وظایــف
خــود عمــل کــرده و جامعــه ای بــا نشــاط و نــه منحــط شــکل
گرفتــه و عاقبــت هــر کاری اگرچــه دشــوار باشــد امــا پذیرفتــه
شــود؛ باشــد کــه مدینــه ای نزدیــک بــه فاضلــه را تجربــه کنیــم.
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حــدود دو هفتــه پیــش اتفــاق بزرگــی در دانشــگاه قــم رخ داد کــه
بــرای افــراد آگاه بــه شــرایط ،خیلــی غیــر منتظــره بــود .از همیــن
رو در ایــن متــن قــرار اســت راجــع بــه حواشــی و چرایــی آن اتفــاق
صحبــت کنیــم .بگذاریــد ابتــدا بــا آقــای گندمــکار شــروع کنیــم؛
ایشــون حــدودا ً از ســال  1380در دانشــگاه قــم در حــال خدمــت
بودنــد .ابتــدا بعنــوان مدیــر آموزشــی ،معــاون آمــوزش ،قائــم مقــام
و از اواخــر ســال  1392بعنــوان معاونــت مالــی بــه کار خــود ادامــه
دادنــد تــا دو هفتــه پیــش کــه در ســمت خــود ابقــاء نشــدند و آقای
محمــد علینــژاد مســئولیت ایشــان را در معاونــت مالــی بــه عهــده
گر فتند .
امــا در تمــام ایــن  20ســال ،اوج حاشــیه هــا در شــش ســال ســمت
معاونــت مالــی رخ داده اســت کــه شــاید دالیــل گوناگونــی داشــته
باشــد و بناســت بــه چنــد مــورد از آن هــا اشــاره کنیــم.
در روزگاری کــه در اکثریــت ســازمان هــای اداری و خصوصــی،
سیســتم مالــی بصــورت تنخــواه گــردان اداره مــی شــود ،متاســفانه
شــاهد آن هســتیم کــه در دانشــگاه قــم در ایــن زمینــه از موسســات
دولتــی و غیردولتــی بســیاری عقــب هســتیم .درحالــی کــه تنخــواه
تخصیــص داده شــده بــه واحــد هــا ،کفــاف کمتریــن هزینــه هــای
جــاری ســال آن واحــد را هــم نمــی دهــد ،مســئول هــر واحــد برای
هــر هزینــه ای خــارج از تنخــواه بایــد درخواســت خــود را بــرای
معاونــت مالــی بفرســتد و امیــدوار باشــد میــان ده هــا درخواســت
دیگــری کــه از واحــد هــای دیگــر بــرای آن معاونــت مــی رود،
درخواســتش در زمــان مــد نظــرش تاییــد شــود کــه متاســفانه
خیلــی از اوقــات ایــن اتفــاق نمــی افتــد؛ بــرای مثــال مــی بینیــد
تنخــواه یــک ســال دانشــکده الهیــات چیــزی حــدود  4 ،3میلیــون
تومــان بیشــتر نیســت (در حالــی کــه بودجــه جــاری در نظــر گرفته
شــده بــرای آن چنــد ده برابــر مــی باشــد) و ریاســت ایــن دانشــکده
بــرای هزینــه هــای خــارج از ایــن مقــدار بایــد درخواســت خــود را
بــرای معاونــت مالــی( آقــای گندمــکار) بفرســتد و امیــدوار باشــد تــا
تاییــد شــود.
اصــا معنــای مدیریــت یعنــی داشــتن آزادی عمــل و مدیریــت
کــردن آن آزادی اســت ،بــا گرفتــن ایــن آزادی عمــل در واقــع
شــما مدیریــت را از آن شــخص گرفتــه ایــد و نــه تنهــا باعــث
میشــود مدیرهــای شایســته ی مجموعــه بــی انگیــزه شــوند ،بلکــه
اســتعدادهای مدیریتــی را از بیــن مــی بــرد .اما در چنین سیســتمی
قطعـاً مســئولیت معاونــت مالــی چنــد برابــر حالــت عادی می باشــد
و مســئولیت تمــام مصــارف مالــی را بــر عهــده شــخص معاونــت
مالــی مــی گــذارد ،چــرا کــه بــرای هــر هزینــه ای بصورت مســتقیم،
تاییدیــه معاونــت مالــی نیــاز اســت؛ از همیــن رو راجــع بــه هزینــه
هــای ســال هــای گذشــته ســوال هایــی وجــود دارد کــه مســتقیم
بــه معاونــت مالــی و شــخص دکتــر گندمــکار برمــی گــردد.
در الیحــه بودجــه هــر ســال در بــاب دانشــگاه قــم چنــد ردیــف
خــاص وجــود دارد کــه بــه شــدت ســوال برانگیــز اســت .داده هــای
جــدول زیــر کامــا منطبــق بــر الیحــه بودجــه هــر ســال اســت:

هامنطــور کــه مــی بینیــد در ســال  98دیگــر در الیحــه بودجه ،بودجــه بصورت
جزئــی مشــخص نشــده کــه متاســفانه پرسفتــی در مســئله ی شــفافیت اســت؛
هرچنــد از بــی تدبیرتریــن دولــت کــه متامــی امیــد هــا را از بیــن میــرد چنیــن
امــری بعیــد نیســت.
در بــاب خدمــات خوابگاهــی بایــد بــه نکتــه ی دیگــری نیــز توجــه داشــت؛ اول
از همــه هــر ســال مبلغــی حــدود  600تــا  700میلیــون تومــان نیــز از اجــاره
خوابــگاه بــرای مصــارف خوابگاهــی مــی آیــد ،همچنیــن در طــرح هایــی
همچــون ایجــاد رسای خوابگاهــی ،بخــش عظیمــی از هزینــه هایــش بصــورت
جداگانــه تامیــن مــی شــود .ایــن قضیــه بـرای تأمیــن برخــی از امــور ورزشــی
همچــون ســالن خواه ـران نیــز صــدق مــی کنــد.
در مــورد تهیــه ی غــذا ،در مصاحبــه ای کــه بــا دکــر دهنــاد انجــام شــد ،مبلــغ
هروعــده غــذا را  2120تومــان مطــرح کردنــد کــه احتــاال بـرای ســال  97کمــر
هــم بــوده اســت امــا اگــر ایــن مبلــغ را بـرای ســال  97در نظــر بگیریــد ،یعنــی
دانشــگاه بایــد در هفتــه بیشــر از  81هـزار غــذا بدهــد کــه ایــن آمــار در ســال
گذشــته  22500بوده اســت!!!
امثــال ایــن مــوارد در بخــش اینرتنــت ،پژوهــش ،آمــوزش و ...بســیار اســت کــه
بــه همیــن چنــد مــورد بســنده مــی کنیــم.
حــال ،شــا خواننــده بایــد قضــاوت کنیــد کــه آیــا واقعــا ایــن مبالــغ به درســتی
خــرج شــده انــد یــا خیــر؟! در ایــن بیــن چقــدر از بیــت املــال بــه طــور ســلیقه
ای مــرف شــده و یــا چقــدر از آن در ولخرجــی هــای معاونــت مالــی هــدر
رفتــه اســت؟!
نویســنده هرگــز قصــد تهمــت بــه معاونــت مالــی در شــش ســال گذشــته
را نــدارد ،ایــن هــا فقــط یــک رسی ســوال و مطالبــه اســت .آقــای گندمــکار
بعنــوان کســی کــه شــش ســال ایــن مســئولیت را بــر عهــده داشــته اســت،
حداقــل کاری کــه بایــد کنــد پاســخ بــه ایــن ســوال هــا مــی باشــد؛ اگــر بـرای
متامــی ایــن هــا توجیهــات منطقــی وجــود داشــته باشــد ،تیــم نرشیــه ی فــرداد
نیــز همچــون دیگـران از ایشــان نهایــت قدردانــی را مــی کنــد امــا اگــر در ایــن
حیــن معلــوم شــود حتــی بخــش کوچکــی از بیــت املــال هــدر رفتــه اســت،
تیــم نرشیــه ی فــرداد در حــد خــود متــام توانــش را ب ـرای پیگیــری و اج ـرای
عدالــت خواهــد گذاشــت.
زمانــی کــه یــک وزیــر هزینــه هــای زیــادی را بـرای کشــور بــه وجــود مــی آورد
و در نهایــت بــه راحتــی اســتعفا مــی دهــد ،رئیــس جمهــور بــی تدبیــر و از
بیــن برنــده ی امیدمــان نــه تنهــا او را بازخواســت منــی کنــد ،بلکــه قدردانــی
نیــز مــی کنــد و اصــوالً ریشــه ی مســئولیت پذیــری را در کشــور خشــک
مــی کنــد؛ امــا دانشــجویان دانشــگاه قــم از ریاســت دانشــگاه خــود کــه یــک
شــخص مجتهــد و عضــو خــرگان رهــری اســت (چنیــن شــخصی کــه انقالبــی
گــری اش حــد و مــرز نبایــد داشــته باشــد!) توقــع دیگــری دارنــد و کمرتیــن
توقعشــان ،دریافــت پاســخ ایــن ســواالت از آقــای گندمــکار مــی باشــد؛ قبــل
از آنکــه دیــر شــود!
در نهایــت بـرای معاونــت مالــی جدیــد ،آقــای محمدعلینــژاد آرزوی موفقیــت
کــرده و همچنیــن امیدواریــم بــا ایجــاد یــک فضــای شــفاف در دانشــگاه،
فضایــی را بوجــود بیاورنــد تــا دیگــر هیچوقــت چنیــن شــبهات و ســواالتی کــه
ب ـرای شــش ســال گذشــته وجــود داشــته اســت ،بوجــود نیایــد.
در ضمــن ،یــک یــادآوری بــه روابــط عمومــی دانشــگاه داشــته باشــیم کــه اگــر
خدایــی نکــرده قصــد بــروز رســانی ســایت دانشــگاه را داشــتند ،معــاون مالــی
را هــم تغییــر دهنــد.
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تخته سیاه

محدثه طاهری مهر

زل زده ام به ویترین مغازه ی عطر فروشی سر چهارراه و همینطور به
مارک عطر های مختلف نگاه میکنم.
هیچ وقت عطر گران قیمت نخریده بودم.
راستش اصال عادت نداشتم از عطر یا اودکلن استفاده کنم.
بابا می گفت :هرکسی باید عطر مخصوص خودش را داشته باشد.
باید وقتی بوی عطری را استشمام می کنی بگویی فالنی آمد.
باید عطرت خاص خودت باشد.
مال خودت!
می گفت هر کسی در زندگی سهمی دارد.
همه چیز که برای یک نفر نمی شود باشد.
درست مثل عطر خاص خودش!
و من حاال که فکر میکنم می بینم هیچ عطری مخصوص خودم نداشتم!
و هیچ وقت هم کسی نگفت:فالنی آمد!
حتما سهم من هم از زندگی انتظار بوده است
که همیشه منتظر باشم بوی عطر کسی از پیچ کوچه های دلتنگی ام
استشمام کنم و بگویم:فالنی آمد!
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