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گفت وگوی مکتوب دبیر  کل حزب مؤتلفه اسالمی و مدیر مسئول روزنامه «شرق»

بر مدار تعامل
اسداهللا بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی به تازگی با ارسال نامه ای به روزنامه «شرق» مواردی را در نقد برخی مطالب روزنامه مطرح کردند و از باب یک مراوده دوستانه اندرزهایی ارائه دادند که از نگاه ایشان می تواند آینده بهتری برای روزنامه «شرق» به همراه آورد. او معتقد است که روزنامه «شرق» در تحلیل برخی اتفاقات به 
راهی رفته است که هم راستا با اهداف جمهوری اسالمی نیست. البته رویکرد فوق نگاه و برداشت ایشان است که به وضوح مبتنی بر یک ایده و اندیشه مشخص سیاسی در کشور مطرح شده است. مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه «شرق» نیز در پاسخ به نامه دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی از وظایف رسانه ای «شرق» و نیازمندی های 
امروز کشــور از منظرهای مختلف ســخن گفته است. فارغ از این دو نامه، گفت وگو فصل مشــترک این اتفاق است که روزنامه «شرق» با آغوش باز از آن استقبال می کند. بر این باوریم که گفت وگو زیر بنای توسعه را شــکل می دهد و به پاس این امر هر دو نامه را در شماره امروز منتشر می کنیم تا در تاریخ رسانه ای کشور نیز این تعامل و 

گفت وگو به عنوان مؤلفه ای پیش برنده، ثبت شود. در ادامه متن هر دو نامه منتشر شده است. امید داریم که این گفت وگوها تداوم یابد و توان اندیشه ورزی را در کشور تقویت کند.

برادر محترم جناب آقای رحمانیان
 مدیرمسئول روزنامه شرق

با سالم
شــما می دانید که بنده و مرحوم عسگراوالدی 
و دیگر یارانمان در مؤتلفه اســالمی برای آزادی و 
استقالل و استقرار یک نظام اسالمی مردم ساالرانه 
در ایران با رژیم وابســته شــاه که عامــل آمریکا و 
انگلیس و همدســت صهیونیســت ها بود، مبارزه 

کرده و ســخت ترین شــکنجه ها را تحمــل کرده ایم و پس از 
پیروزی انقالب اســالمی و برقراری نظام جمهوری اسالمی بر 
استقرار اصل والیت فقیه همواره کوشیده ایم تا همه جریان ها 
و تفکر هــا و نگرش های متفاوت در این نظــام بتوانند نظر و 
نگاه و نگرش خود را به نحو آزاد بیان کنند و مانع بســیاری از 

تندروی ها توسط جریان های سیاسی چپ و راست شده ایم.
شــما در روابــط مؤتلفه اســالمی بــا مطبوعــات دارای 
مرحــوم  سیاســت های  در  نیــز  و  مختلــف  گرایش هــای 
عســگراوالدی در هیئت نظارت بر مطبوعات و هیئت منصفه 

شاهد بوده اید.
روابــط بنده و جناب عالی و دیگــر همکارانتان در روزنامه 

شرق، نیز همواره توأم با احترام بوده و هست.
تذکر امروز هم برای این نیست که مانع بیان نظرات شما و 
آنچه در مواضع روزنامه جریانی سیاسی شما مطرح می شود 
بشــوم، اختیار با شماســت. تذکر برای این است که روزنامه 
شــرق در رابطه با سیاســت های جاری به گونــه ای حرکت 
کرده کــه گویا یک روزنامــه مبلغ مواضع آمریــکا و طرفدار 
بایدن اســت. که بــا فرهنگ چپ آمریکایــی فعالیت دارد. و 
نیز روزنامه ای اســت که علیه سیاســت های نظام جمهوری 
اســالمی ایــران فعالیت می کنــد و تخریب و ســیاه نمایی و 
نادیده گرفتــن نقاط مثبــت و با ارائه تحلیل های موردپســند 
آمریکا، مســائل روز را انعکاس می دهد. و مشــکالت جامعه 
را به گونه ای تحریک کننــده و نه راه حل دهنده و چاره جویانه 

مطرح می نماید.
صفحه فرهنگــی آن مروج چپ غربــی و فرهنگ بیگانه 
اســت. مصاحبه ها اکثــرا با دیدگاه های چپ و منفی اســت، 
گاهی هم ترویج و تجلیل از حزب توده خائن و مزدور شوروی 
سابق و عناصر آن که عملکرد سیاه و تباهکارانه از جمله ترور 
محمد مســعود و نیز از عناصر خود حزب را داشــته است، با 
محاکمه ســران آن، در نظام منحل شده است، کامال به چشم 

می آید.
در روزنامه شماره.........................تاریخ............................ 
صفحــه اول تصویر انتخابــی را اگر بنگرید گویــا حزب توده 
پوســتر خــود را بــه نشــریه داده تــا در صفحــه اول چاپ 
نمایــد. و ایضــا پرده نوشــت های آن....... ویژه نامــه ســال 
گذشــته با عنوان ســنگ و المــاس، نیز نمونه بــارزی، از این 

رویکرد غلط اســت. که در آن از فراماســونرهای 
تجلیــل  خائــن  کســروی  امثــال  و  انگلیســی 

شده بود.
شما شاید تصور کنید که مسئوالن کشور متوجه 
این مســائل نیستند و شــما دارید بی خبر آنها، این 
اقدامــات را با همین صراحت و آشــکاری چاپ و 
منتشــر می کنید؛ در حالی که این طور نیســت، آنها 
متوجه هستند؛ ولی سیاست نظام انقالب اسالمی 
مقابله نبوده و نیســت، میدان دادن اســت تا مــردم که پایه 
اصلی نظام مردم ساالری اســالمی ایران هستند، این خطوط 
مســئله دار را از بیان و قلم خود دســت اندرکاران این خطوط 
بیابنــد و از آنها فاصلــه بگیرند. همان طورکــه از منافقین و 
حزب توده و کمونیســت ها و کومله و دموکرات و لیبرال ها و 

اصالح طلبان فاصله گرفته اند.
امــروز ملــت مــا راه شــهید ســلیمانی را ارج می نهد و 
طی می کند و ســرود ســالم فرمانده در چرخه یک نســل از 
دهه نــود تا پیران را به نشــاط می آورد و نیــز راهپیمایی ده 
کیلومتــری غدیر حضور و شــادی و نشــاط را همــراه با پیام 
ملــت مطــرح می کنــد. روزنامه شــرق در خبر ایــن تحرک 
عظیــم مردمــی را که در یک شــهر، باالی میلیــون نفر چند 
ســاعت در آن حاضر می شــوند؛ با نگاه و رویکــرد منفی آن 

مطرح می نماید.
مرحوم عسگراوالدی مشابه این مطالب را در زمان حیاتش 
و در قالب ۷ نامه به حزب مشارکت و محمدرضا خاتمی گفته 
و نوشــته ولی توجه نکردنــد و به قهقرا رفتنــد. بنده هم این 
تذکرات را مشفقانه برای شما و اصالح طلبان می گویم. شاید از 
مســیر منتهی به سقوط و بی اعتباری برگردید. با سلیقه و تفکر 
خودتان در گام دوم در ســازندگی و پیشــرفت و توسعه کشور 
بتوانید اســتعداد و ظرفیت خود را به کار گیرید و نشــان دهید 
که می خواهید کشــور برای همه باشد، نه برای جناح شما که 

اگر در مسئولیت و قدرت نبود چهره معارض به خود بگیرد.
نشــریه شــما وقتی تاجزاده را دســتگاه قانونی این کشور 
بازداشــت می کنــد، از وی حمایت می کند و کیوان اشــتریان 
در ســرمقاله شــرق او را یک فــرد نمی دانــد؛ بلکه خودش 
و شــماها را نیــز مباشــر در اعمــال و رفتــار او می نمایانــد 
کــه اگر مجرمانه باشــد شــما ها نیز باید عواقــب قانونی آن

 را بپذیرید.
از جاســوس های محیــط زیســت حمایــت می کنیــد، از 
بی حجابــی و آنها که قانون و شــرع را زیر پــا می گذارند و از 
آنها که مسئله حجاب را می کوشند به یک معضل اجتماعی 
و اعتراضی تبدیــل کنند حمایت جانانــه می کنید. این غیر از 
آن اســت که شــما نظر بدهید که حجاب از ضروریات اسالم 
است؛ ولی درباره چگونگی رفتار با بی مالحظه ها نظر بدهید؛ 
درحالی که مطالب شما تقریبا هماهنگ و همسو با رسانه های 

مزدور بیگانه است.
شما در جریان اوکراین تحلیل هایتان مطابق با تحلیل های 
آمریکاست؛ همان طور که آقای جاوید قربان اوغلی در سرمقاله 
۱۴۰۱٫۴٫۲۸ نوشته و سفر بایدن را موفقیت آمیز و هوشمندانه 
می داند که صدور نفت عربستان را به ۱۳ میلیون رسانده، وی 
بن سلمان قاتل جنایتکار را برنده بزرگ سفر بایدن می داند و او 
را در سایه این عنایت بایدن به ۴۰ سال حکومت پادشاهی در 
عربستان استوار می بیند، سپس رژیم صهیونیستی را به الطاف 

خویش می نوازد.
ایــن تحلیل برای مردم ما تصورات منفی را پیش می آورد. 
کــه برخــی آن را مجیزگویی بایــدن و ســعودی ها و برخی 
خط دهنده پیام و نگاه غربی ها و... تحلیل می کنند. آیا به راستی 
سفر بایدن موفق بود؟ آیا عربستان که روزی ۹ میلیون بشکه 
نفت به غارت به آمریکا می دهــد، می تواند چهار میلیون به 
اســتخراج نفت سعودی بیفزاید؟، به کجا می روید!؟ اختیار با 
خودتان اســت؛ ولی تذکر می گویم که ایــن روش، مردم را از 

شما دور می کند و شما را از مردم، خود دانید.
دکتر اسداهللا بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی

شنبه
۵ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۵۹

ماجرای قرارداد دانشگاه اصفهان و  فوالد مبارکه چیست؟

مهدی  رحمانیان:
«شرق» را با دقت بخوانید،  اگر اینگونه باشــد که دیگر هیچ کس نباید حرفی بزند

جناب آقای اسداهللا بادامچیان
دبیر کل محترم حزب مؤتلفه اسالمی

با سالم و احترام
نامــه جناب عالی را با اشــتیاق خوانــدم و آن را اتفاقی مبارک در 
ارتباط احزاب با رســانه تلقی می کنم، چراکه این مکاتبات عرصه ای 
مســاعد برای گفت وگو و تبادل نظرات و رویکردهای هرچند متفاوت 
در زمینه فرهنگ و سیاست و اجتماع خواهد بود. همچنین، خرسندم 
که به ســنت دیرینه نقادی و مواجهه مکتوب پایبند هستید، چه  آنکه 
این ســنت امکاِن مواجهه ای منطقی و اخالقی را فراهم می ســازد. 
هرچنــد گاه در نامه خود، زبان به تندی و طعن و عتاب گشــوده اید. 
چنان که در ابتدای نامه اشــاره کرده اید ســالیانی اســت عمر بر سر 
آرمان های بزرگ انقالب و باورهای خود گذاشته اید و گزافه نیست اگر 
بگوییم بســیاری در این زمینه از شما به نیکی یاد می کنند و باور دارند 
مسیری که جناب عالی و مرحوم حبیب اهللا عسگراوالدی طی کرده اید 
بخش قابل تأملی از تاریخ سیاســی کشور ما است. البته اگر بخواهم 
همچون شما صریح و بی پیرایه سخن بگویم، نامه شما برخالف تجربه 
گران قدرتان در سیاست هنوز در قیدوبند ایدئولوژی های جناحی است. 
این نگاه ایدئولوژیک موجب شــده تا یک طرفه به قاضی رفته و حکم 
صادر کنید که روزنامه «شرق» طرفدار آمریکا است، سیاه نمایی می کند 
و در پی تحریک توده ها است. از نقدهایتان این گونه استنباط می شود 
که هر کس همچون شــما نمی اندیشد و عمل نمی کند، از خط دین و 
وطن دوستی خارج شده است و باید به راهی بازگردد که شما آن را به 
رسمیت می شناسید. ناگزیرم برای پرهیز از تعصب، دامی که در کمیِن 
همگان نشسته است، نامه جناب عالی را با دقت بیشتری بر محتوای 

آن واکاوی کنیم:
- جنابعالی در بخشــی از نامه خود، بدون اســتدالل و ارجاع به 
مطلب یا نشــانه ای آشــکار در روزنامه «شــرق»، به تحلیل محتوای 
همه جانبــه آن پرداخته اید و حکم کرده اید که ما در زمین بایدن بازی 
می کنیم و عجیب تر آنکه، درصدد تبلیغ حزب توده و افکار منتســب 
به این جریان هستیم. جناب آقای بادامچیان، نزدیک به دو دهه است 
که روزنامه «شــرق» با مجوز رســمی دولت جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک رسانه مستقل فعالیت می کند. چند باری هم در محاکم 
رسمی حاضر شده که در نهایت حکم به منع تعقیب یا تبرئه «شرق» 
داده اند و ما با پشت سر گذاشتن این ناهمواری های ناخواسته، به انتشار 
روزنامــه ادامه داده ایم تا این باور را در میان جامعه و مخاطبان خود 
تقویت کنیم که همچنان امکاِن انتشــار رسانه ای مستقل در ساختار 
سیاسی موجود فراهم است. مسئله اینجاست که چگونه جناب عالی 
که در ابتدای نامه نگاهی به یک عمر مجاهدت خود داشــته اید، ما را 
هم زمان «واخوردگان لیبرالیسم آمریکایی و بازگوکنندگان اندیشه های 
چپ شــوروی» می دانید که دو خط فکری متضادند. مگر امکان دارد 
که رســانه ای هم زمان پایی در غرب و دل در گرو بلوک شــرق داشته 
باشــد، در حالی که این دو قطب در روزگار ما فرسنگ ها از هم فاصله 
دارند. اســتاد فقید، مرتضی مطهری یکی از عالمت های مسلمانی را 
پیداکردن راه معتدل و میانه می داند و از شــما که به دیانت شــهرت 

دارید، انتظار می رود خاصــه در نقد تفکرات متفاوت در 
عرصه سیاست و فرهنگ، راه اعتدال در پیش بگیرید.

- در بخشــی دیگر از انتقادات خــود با طعنه ای که 
امید است ســهوی باشــد، فرموده اید «مسئولین متوجه 
اقدامات شــما هستند ولی سیاست نظام اسالمی مقابله 
نبــوده و نیســت، میــدان دادن اســت تا مــردم خطوط 
مسئله دار و دســت اندرکاران آن را بیابند و از آنها فاصله 
بگیرند. همان طورکه از منافقیــن، حزب توده و... فاصله 

گرفته اند...».
جناب آقــای بادامچیان، به راســتی آیا این چنین ســهل می توان 
شهروندان و کنشگران فرهنگی را به منافقین نسبت داد! مراد شما از 
این لحن و قیاس چیست؟ یعنی فاصله بین آنان که از نگاه شما گناهی 
به نام «نقد» -آن هم در چهارچوب قوانین- مرتکب شده اند، با منافقین 
تا بدین حد می تواند اندک باشــد؟ به گمان بنــده، این لحن، از نوعی 
عادت و استمرار در برخوردی تند و گاه حذفی با منتقدان مصالحه جو 
حکایــت دارد. مــا مفتخریم که با همــه مصائــب روزنامه نگاری و 
خبررسانی مستقل، در مملکت خود مانده ایم و براساس قوانین و عرف  
پذیرفته شــده ملی می نویسیم، سخن می گوییم و به سهم خود، برای 
فردایی بهتر تالش می کنیم. این «ما» ترکیبی از دست اندرکاران «شرق» 
و مخاطبان آن است که شهروندان ایرانی هستند. اینکه برخی اوقات 
مسئوالن نسبت به خطاهای احتمالی رسانه ها یا گروهی از شهروندان 
با ســعه صدر برخورد می کنند، سنت حسنه ای است که آن را باید به 
فال نیک گرفت و آنان را برای استمرار این رویکرد ترغیب کرد، نه اینکه 
به حساب قصور گذاشت و مسئوالن را به برخوردهای تهدیدآمیز تهییج 
کرد. باور دارم که «مدارا» مســیر پیشرفت را هموار می کند و از این رو 
توصیه اکید دارم که حضرت عالی نیز به جای آنکه مدارا را تهدیدی در 
زیر خاکستر برای رقیب سیاسی تحلیل کنید، به عنوان رویکردی بپذیرید 
که مایه مباهات یک ســاختار سیاسی و درخور کرامت شهروندان آن 
است. از یاد نبریم که امام علی (ع)، «میوه ِخرد را مدارا کردن با مردم» 

می دانست، ما نیز مردمانیم.
- بگذاریــد در نامه شــما گامی پیش تر برویــم، اینکه ما به جایی 
وابســتگی نداریم و اعتقادی راســخ داریم که بایــد در تفکر و بازتاب 
اخبار مســتقل باشیم. اگر روزنامه «شــرق» را به دقت بیشتری دنبال 
کنید، بر این ادعا صحه خواهید گذاشــت که خبرنگاران ما با کمترین 
امکانات، در مناطق محروم و دورافتاده و مصیبت زده حاضر شدند تا 
راویان درد مردم باشند. کاری بس دشوار و تلخ که شما از آن با عنوان 
«سیاه نمایی» یاد می کنید. برای نمونه، اگر فرصتی دست داد و گذرتان 
به محله «مرتضی گرد» تهران افتاد بپرســید کــه گزارش خبرنگاران 
روزنامه «شــرق» از این منطقه چه نتیجه ای برای آنان در بر داشــته 
است، با اینکه شــما این روند گزارش نویسی را سیاه نمایی یا تمایل به 
چپ آمریکایی می خوانید، روزنامه «شــرق» پر است از این دردنامه ها 
که بی شــک جناب عالی ندیده اید یا نخواسته اید ببینید و اگر هم دیده 
باشــید با آن برخوردی از سر مهر نداشــته اید. باز تأکید می کنم که بر 
رسالت خود که همانا روایت گره ها و مشکالت زندگی مردم و نیازهای 
اساسی ایران عزیز برای رشد و توسعه است، پافشاری می کنیم. استاد 
مطهری فرموده اند: «برای یک ملت هیچ موهبتی باالتر از شخصیت 
نیســت، اگر همه مواهــب و ابزارهــای زندگی را از ملتــی بگیرند و 

شخصیتش محفوظ باشد غمی نیست».
- جناب بادامچیان گرامی، تعجب می کنم از بزرگواری چون شما 
که ســال ها در مبارزه با استبداد شاهنشاهی طعم زندان را چشیده اید 
و بــه گواه خودتان همــواره نیز طی دهه های گذشــته در مجاهدت 
سراســیمه بوده اید، تاب نمی آورید که صدایی در حمایت از منتقدی 
بلند شــود که آرا و نظراتش با شما متفاوت بوده است. در بخشی از 
نامه خود می نویســید که ما از تاجــزاده حمایت کرده ایم و اگر مجرم 
شــناخته شــود، عواقب قانونی آن را ما هم بایــد بپذیریم. بگذریم از 
اینکه ســخنانتان در لفافه، رنگی از تهدید دارد، اما بنده شــکرگزارم 
کــه تهدیدتان در پناه کلمه صورت گرفته و آن را ودیعه ای دوســتانه 
تلقی می کنم. فارغ از اینکه ما یک رســانه هستیم و بر حسب وظایف 
ذاتی خود باید در همه حوزه ها مطالب متنوعی ارائه دهیم اما با این 
استدالل شــما حتی وکالی محکومان نیز به حکم محکومیت موکل 
باید عقوبت بکشند؟ فرض را بر این بگذاریم که در کنار نشریات مورد 
عالقه شما که دائم در حال بدگویی و اتهام زنی به منتقدان هستند، یک 

نشریه نیز دو خط از آنها حمایت کرده باشد، آیا واقعا باید 
از عواقب قانونی این حمایت ترسید؟ چرا همفکران شما 
از عواقــب قانونی، اخالقی و عرفــِی بدگویی و اتهام زنی 
بــه مخالفان و منتقدان خود هرگز هراســی بــه دل راه 

نمی دهند؟
جناب بادامچیــان، تأکید می کنم که به گمانم شــما 
«شرق» را آن طورکه باید نمی خوانید یا آن طورکه باید به 
شما گزارش نداده اند. پیشنهاد می کنم با دقت بیشتری این 
روزنامه رســمی در ســرزمین خود را ورق بزنید، آن وقت شاید به این 
تبادل ســخن و نامه نیز نیازی نباشد. شما با همین رویکرد و ظاهرا با 
عدم نگاه دقیق به «شرق»، درمورد پدیده حجاب هم ما را مورد عنایت 
قرار داده اید و به وضوح گفته اید در این مورد همسو با مزدوران بیگانه 
رفتار کرده ایم. الزم اســت تأکید کنم که نقد به نوع و شکل برخورد با 
حجاب فرق دارد با تبلیغ بی حجابی. به شــما بزرگوار توصیه می کنم 
که با احترامی هرچه بیشــتر به زنان صبور، دردمند و ارزشمند میهن 
خــود نگاه کنید. ما نوع برخورد با زنان درمورد حجاب را نقد کرده ایم 
و از قضا در بســیاری از مواقع این نقد را از زبان بزرگان کشور همچون 
مرتضی مطهری مطرح کرده ایــم که مورد وثوق طیف هایی متنوع و 

متکثر هستند.
- در بخشــی دیگر از نامه خود اشــاره کرده اید که تحلیل های ما 
در زمان جنگ اوکراین مطابق با تحلیل های آمریکا اســت. متأسفانه 
به نظر می رســد در این باره نیز مانند ســایر ادله ای که ارائه داده اید، 
با فقدان دقت کافی به مطالب روزنامه «شــرق» سخن می گویید؛ از 
جمله اشــاره ای که به مطلب جناب جاوید قربان اوغلی داشــته اید. 
جناب بادامچیان کدام بخش این مطلِب مورد اشــاره شما آمریکایی 
است که این چنین برآشفته اید. خود شما می گویید «تحلیل»؛ تحلیل، 
برداشت ها و داده های ذهنی یک تحلیلگر است که می تواند درست یا 
نادرست باشد که زوایای نگاه و اندیشه های متفاوتی را هم در مقابل 
ما و هم در مقابل مســئوالن قرار می دهــد. از این منظر ارائه تحلیل 
به عنوان یکی از کارکردهای ویژه رســانه بســیار پراهمیت و یک رفتار 
راهبردی محســوب می شــود. ما حتی اگر دشمن در جایی پیروز شد، 
وظیفه داریم پیروزی اش را به اشکال مختلف تحلیل  کنیم  تا در فرایند 
تصمیم سازی به کار گرفته شود و تصمیم سازان بتوانند تحرک بهتری 
داشــته باشند. یک نویسنده، مطلب بسیار ساده ای درمورد سفر بایدن 
نوشــته و در واقع این ســفر و نتایج آن را با قدری تحلیل روایت کرده 
است، شما به جای آنکه دست به قلم شوید و از ناحیه دیگری تحلیل 
کنید، این مطالب را مطابق با مواضع آمریکایی ها می دانید. اگر این گونه 
باشــد که دیگر هیچ کس نباید حرفی بزند، چون از نگاه شما هر چیز 
غیر از تقبیح دشــمنان نوعی وادادگی و در اختیار دشمن قرار گرفتن 
اســت. کار ما جور دیگر دیدن است تا مبنایی برای چرخش اندیشه و 

تصاعدی شدن پیشرفت شکل بگیرد.
جناب آقای بادامچیان، دشــمنان ما نیز در تبیین اســتراتژی های 
مختلــف، صاحب تفکر و اندیشــه اند، عمل می کنند و پیشــرفت نیز 
خواهند داشــت و از قضا تحلیل عملکرد آنــان، محک خوبی برای 
هشــیاری و آمادگی ما در برابر آنان خواهد بود. اگر ما با در نظر گرفتن 
منافع ملی، با هشــیاری و دقت، مراودات و رفتار کشورهای خارجی 
را رصد و تحلیل کنیم، راهبردهای کارســازی در اختیار مسئوالن قرار 
داده ایم. وظیفه یک رســانه، تحلیل و بررسی جوانب مختلف وقایع 
سیاســی و اجتماعی و جهانی است که بر سرنوشت کشور ما تأثیری 
قاطع خواهد داشــت نه شــعاردادن و مخالف خوانی های خوشامد 
تمایالت حزبی و جناحی که امکانی برای توســعه و پیشــرفت کشور 
فراهم نمی کند. در پایان خاطرنشــان می کنم که خرســندم از اینکه 
به رسم تعامل و تبادل نظر با ما سخن گفته اید. امید دارم که این رسم 
ادامه یابد. اگر جناب عالی اجازه دهید، برای ثبت تاریخی این تبادل نظر، 
مکاتبات جناب عالــی و بنده را در روزنامه «شــرق» به طور هم زمان 
منتشر کنیم. این جانب به پیشکسوتی جناب عالی در سیاست و مبارزه 
باور دارم و با احتــرام گفت و گوی منطبق بر منطق و فارغ از تمایالت 
جناحی با شــما را پاس مــی دارم و از تــداوم گفت وگوهای مکتوب 
اســتقبال می کنم، باشد که نســل های آینده رویکردهای متعددی در 

اختیار داشته باشند.
با آرزوی سالمتی برای جناب عالی، پیروز و سربلند باشید.

  با احترام، مهدی رحمانیان

قدرت اهللا نوروزی: روزهای اخیر گزارشــی تحــت عنوان گزارش 
تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسالمی از مجتمع فوالد مبارکه 
منتشر شده و به طور گسترده در حال باز نشر است که در قسمتی از 
آن، ادعاهای کذبی به این جانب و تعدادی از همکاران دانشــگاهی 
نســبت داده شده است. امید که صحت و سقم مطالب منتشره در 
دادگاهی صالح و بی طرف رسیدگی شود، لیکن با عنایت به سؤاالتی 
که از ســوی برخی از دوستان مطرح شــد، بر خود واجب می دانم 
ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری موضوع از طریق مراجع صالحه، 

مواردی را جهت تنویر افکار عمومی به عرض برسانم:
۱. همان گونه که مســتحضر هستید، دانشــگاه ها با سازمان ها و 
کسب وکارها برای ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهایی 
را منعقد می کنند و برخی اســتادان مجری آن طرح ها می شــوند 
تا با کمک دانشجویانشــان، تحقیقــات الزم را انجام دهند و نتیجه 
را به آن دســتگاه اعالم کنند. در حال حاضر دانشــگاه اصفهان نیز 

همچون سایر دانشگاه های کشــور صدها نوع از این قراردادها را با 
دستگاه های مختلف منعقد کرده است. البته طرف قرارداد دستگاه 
مربوطه، دانشــگاه اســت و درآمد آن نیز پس از کســر باالسری که 
ســهم دانشگاه است به مجریان داده می شــود تا هزینه های طرح 
را پرداخــت کننــد و نتایج اجرای طرح را در اختیــار طرف  قرارداد 

بگذارند.
۲. آن گونه که در گواهی دانشگاه اصفهان که به پیوست ارسال 
می شود، اشاره شده، در راستای اجرای بخشی از مفاد قرارداد اصلی 
بین دانشگاه اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه و طبق قوانین جاری 
دانشــگاه، طرحی پژوهشــی با عنوان «ارزیابی تأثیــرات اجتماعی، 
فرهنگی و حقوقی شرکت فوالد مبارکه بر زیست اجتماعی محیط 
پیرامونی آن و با تأکید بر حقوق شــهروندی» به صورت قرارداد بین 
دانشگاه اصفهان و شرکت فوالد مبارکه منعقد شده است. این طرح 
مانند ســایر طرح های پژوهشی در راستای تحقق رسالت پژوهشی 

استادان توســط دانشگاه به اســتادانی از دانشگاه اصفهان محول 
شده است.

۳. طبق قــرارداد و گواهی پیوســت دانشــگاه اصفهان، مبلغ 
قــرارداد ۲۵۷ میلیون تومان بوده که اجــرای آن به دکتر قدرت اهللا 
نوروزی عضو هیئت علمی دانشــکده علــوم اداری و اقتصاد، دکتر 
حمید دهقانی عضو هیئت علمی دانشــکده ادبیات و علوم  انسانی 
با مشــارکت برخی اســتادان دیگر و دانشــجویان به عنوان همکار، 
به صورت مشترک و زیر نظر دانشگاه اصفهان انجام شده و به اتمام 
رســیده اســت (تمام اطالعات این بند در گواهی پیوست از سوی 

دانشگاه قید شده است).
۴. این جانب مانند ســایر اســتادان دانشــگاه و طبق اصولی که 
بر مأموریت اعضای هیئت  علمی دانشــگاه ها به ســایر دستگاه ها 
حاکم اســت، با حفظ وظایف آموزشــی و تحقیقاتی به شهرداری 
اصفهان مأمور بودم و  بر حسب وظیفه آموزشی مانند سایر استادان 

مأموریت  های محوله از طرف دانشــگاه از جمله تدریس، تحقیق و 
پژوهش را انجام می دادم. آن گونه که در گواهی دانشگاه به وضوح 
اشاره شده، قرارداد مذکور در راستای اجرای بخشی از مفاد قرارداد 
اصلی بین دانشــگاه اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه منعقد شده 
اســت و ارتباطی با فعالیت بنده به عنوان شهردار اصفهان  نداشته 

است.
۵. متأســفانه برخی از کســانی که در تهیه و نشــر این گزارش 
دست داشــته اند یا به دلیل نداشــتن دانش و معلومات الزم یا به 
دلیل نداشتن درک و فهم درست از این گونه مسائل راهی را رفته اند 
که نتیجه کارشــان نه تضمین کننده منفعــت عمومی و مصلحت 
اجتماعی است و نه بر پایه اصول انسانی، اخالقی و قانونی استوار 
اســت. همان طورکه با یکــی از نمایندگان مرتبط بــا این موضوع 
صحبت کردم، امیدوارم خود گزارشــگران و نشــردهندگان با اقدام 

اصالحی، این رفتار قابل سرزنش را جبران کنند.

 اسداهللا بادامچیان:
مشفقانه تذکر می دهم که  این روش، شما را از مردم دور می کند


