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 مدت ها در پي  گفت وگو با خانم شهيندخت خوارزمي بودم و او، هر بار 
ً «واقعاً «واقعاً  كه موضوع را عنوان مي كردم، طفره مي رفت و فروتنانه مي پرسـيد: 
مي خواهيد با من گفت وگو كنيد؟» و ادامه مي داد: «باور كنيد... » و من كوتاه 
خوارزمي نزديك به چهل سـال پيشينه ي فعاليت هاي آموزشي و  دمآمدمآمدم. آمنمي آمنمي 
(نوشته ي  موج سوم چاپ اول كتاب موج سوم چاپ اول كتاب موج سوم ي كههنگامي كههنگامي كه هنگام. هنگام.  پژوهشـي و اجتماعي دارد
به بازار آمد با 1362) به بازار آمد با 1362) به بازار آمد با  آلوين تافلر، ترجمه ي شـهيندخت خوارزمي، نشر نو، 
جامعـه ي در جوش و خروش ايـران، . جامعـه ي در جوش و خروش ايـران، . جامعـه ي در جوش و خروش ايـران،  اسـتقبالي  شـگفت  انگيز روبه رو شـد
گويي گمشـده اي را يافته باشـد، به سوي اين كتاب هجوم برد، و به سرعت 
اين كتاب در بازار اسـت و ... اين كتاب در بازار اسـت و ... اين كتاب در بازار اسـت و  ... آن را خواند، جذب كرد، هضم كرد، و حاال چاپ ... آن را خواند، جذب كرد، هضم كرد، و حاال چاپ 
و به ياد دارم كه . و به ياد دارم كه . و به ياد دارم كه  ويرايش تازه اي از آن ترجمه به زودي منتشـر خواهد شد
شهيندخت خوارزمي سال ها مشاوري مّجرب و نوآور و صادق براي مديران 
تا 1371 تا 1371 تا 1376، كه  بخش صنعت كشـور بوده اسـت ــ از جمله در سال هاي 
مـن در شـركت ملي فوالد ايـران خدمت مي كـردم، و افتخار برخـورداري از 

مشاورت ها و راهنمايي هاي ارزنده اش را داشتم.
سـرانجام خانم خوارزمي در برابر پافشـاري هاي من تسـليم شد و براي 

روز چهارشنبه بيست ويكم اردي بهشت ماه قرار گفت وگو گذاشتيم.
آپارتمانـي اسـت در . آپارتمانـي اسـت در . آپارتمانـي اسـت در  فشـار مي دهيـم18 فشـار مي دهيـم18 فشـار مي دهيـم زنـگ در خانـه اش را در سـاعت 
گوشـه اي پرت در شـهر تهران، كه از نظر فيزيكي در مجتمعي در شمال تهران 
قرار دارد؛ ولي در واقع در روستاي تغيير شكل و ماهيت داده ي كاشانك واقع 
است، با كوچه هاي باريك و كج  وكوله و پرنشيب  و فراز، كه گاه گذر اتوموبيل 
از آنها دشـوار اسـت و ساكنانش تركيبي هسـتند از روستانشيناِن  پيشين و 

تازه آمدگاني كه دنبال آپارتماني به بهاي به نسبت ارزان تر مي گشته اند. 
از آنها دشـوار اسـت و ساكنانش تركيبي هسـتند از روستانشيناِن  پيشين و 

تازه آمدگاني كه دنبال آپارتماني به بهاي به نسبت ارزان تر مي گشته اند
از آنها دشـوار اسـت و ساكنانش تركيبي هسـتند از روستانشيناِن  پيشين و 

در را كه باز مي كند با ده ها گلدان روبه رو مي شويم كه پر هستند از بنفشه ي 
همراه من است، مي پرسد:  گفت و گوافريقايي و خانم مهشيد جعفري كه براي اين گفت و گوافريقايي و خانم مهشيد جعفري كه براي اين گفت و گو
«به : «به : «به  «فرصت رسيدگي به اين همه گل و گلدان را هم داريد؟» و پاسخ مي شنويم
اينها پيوند من را با طبيعت حفظ مي كنند. اينها پيوند من را با طبيعت حفظ مي كنند. اينها پيوند من را با طبيعت حفظ مي كنند.»  اين گل ها و گلدان ها عشق مي ورزم
و بعد پشـت ميزي مي نشـينيم كه ظرف هاي پسـته ي كرمان و كلوچه ي كرمان 
البته در كنار . البته در كنار . البته در كنار  و شـيريني كرمان، با سـليقه، روي آن چيده شده اسـت) و شـيريني كرمان، با سـليقه، روي آن چيده شده اسـت) و شـيريني كرمان، با سـليقه، روي آن چيده شده اسـت (كلمپه

كتاب و سي. دي. و لپ تاپ و دسته هاي كاغذ و ليواني پر از مداد. 
ضبط صوت ما آماده است و پيش بيني من اين است كه كارمان، دست  كم، 
سه ساعت به درازا مي كشد. او هم همين نظر را دارد و مي گويد: «چون فكر 
مي كـردم كارمـان طـول مي كشـد شـام مختصـري آماده كـرده ام كه بـا هم 
همايون هم مي رسد. همايون هم مي رسد. همايون هم مي رسد.» و اين شام مختصر كه سه ونيم  ساعت بعد  مي خوريم
بر سـرميز آورده مي شود خورش قرمه سـبزي جاافتاده ي خوشمزه اي ست 
و خسـتگي را از تنمان  در كنـار پلـوي تـازه دم كه بـه جانمـان مي نشـيند

(درمي آورد؛ به خصوص كه دكتر همايون شـهرياري (درمي آورد؛ به خصوص كه دكتر همايون شـهرياري (همسر خانم خوارزمي) 
هم با بيان خوش  و گيرايش به جمع ما اضافه شده است. 

شـهيندخت خوارزمـي يكـي از بانـوان ايرانـي  اسـت كه لقـب «بانـوي اميد» 
شايسته ي اوست؛ در كنار پوري سلطاني، توران ميرهادي، نوش آفرين انصاري، 
دكتر نسـرين معظمـي، دكتر مينو محـرز، دكتر ژالـه آموزگار، دكتـر بدرالزمان 
او با موانِع ... . او با موانِع ... . او با موانِع  ... . قريب، ثمينه باغچه بان، نفيسـه نفيسـي كه او را هنوز نديده ام، و ... . قريب، ثمينه باغچه بان، نفيسـه نفيسـي كه او را هنوز نديده ام، و 
بر سـر راه مي ستيزد و در بيشـتر موارد پيروز هم مي شود؛ و اگر پيروز نشود 
او با موانِع 
بر سـر راه مي ستيزد و در بيشـتر موارد پيروز هم مي شود؛ و اگر پيروز نشود 
او با موانِع 

آن شكست را دست مايه اي مي كند براي پيروزي هاي بعدي. آن شكست را دست مايه اي مي كند براي پيروزي هاي بعدي. آن شكست را دست مايه اي مي كند براي پيروزي هاي بعدي.  نااميد نمي شود
او هر روز با حرفي تازه در كنار شماسـت؛ خسـته هم نمي شـود؛ ُغر هم 

آن شكست را دست مايه اي مي كند براي پيروزي هاي بعدي
او هر روز با حرفي تازه در كنار شماسـت؛ خسـته هم نمي شـود؛ ُغر هم 

آن شكست را دست مايه اي مي كند براي پيروزي هاي بعدي نااميد نمي شود
او هر روز با حرفي تازه در كنار شماسـت؛ خسـته هم نمي شـود؛ ُغر هم 

نااميد نمي شود

نمي زنـد از دسـت زمانـه و ايـن و آن، و هـر آنچه ديگـران را به سـاعت ها 
ولنگاري و ُغرُغر، و در نهايت به اتالف وقت، مي كشد  ــ يا خودشان دوست 
نمي زنـد از دسـت زمانـه و ايـن و آن، و هـر آنچه ديگـران را به سـاعت ها 
ولنگاري و ُغرُغر، و در نهايت به اتالف وقت، مي كشد  ــ يا خودشان دوست 
نمي زنـد از دسـت زمانـه و ايـن و آن، و هـر آنچه ديگـران را به سـاعت ها 

به جاي اينها، هر روز مقاله يا مقاله هايي تازه مي خواند، . به جاي اينها، هر روز مقاله يا مقاله هايي تازه مي خواند، . به جاي اينها، هر روز مقاله يا مقاله هايي تازه مي خواند،  دارند كشيده شوند
خوانـدن كتابـي را ادامه مي دهـد و از تازه ها براي مخاطبـش مي گويد، و از 
انديشـه ها و داوري هايش درباره ي توسـعه ي ايران، ايرادهاي مديريتي، و 

البته راه حل هايي كه حاصل مطالعات و انديشه ورزي هاي اوست.
شـهيندخت خوارزمـي به جوانان بسـيار معتقد اسـت و به آنـان احترام 
او آينده نگري و . او آينده نگري و . او آينده نگري و  مي گذارد و اوقات بسـياري را صرف امور آنان كرده است
پرداختـن بـه امور جوانان را به هـم پيوند داده و سـال ها در خدمت اين دو 

ايده ي پايه اي بوده است. 
خانم خوارزمي «سياسي» نيست، ولي سياست را مي شناسد، درك مي  كند 
در خانواده اي به . در خانواده اي به . در خانواده اي به  و در برخوردهاي اجتماعي اش آزادمنش و مردم مدار است
دنيـا آمـده و باليـده در خدمت مـردم، مورد احتـرام مردم، و محبـوب مردم. 
پدرش درگذشـت و مـردم، در جاي جاي اسـتان 1389 پدرش درگذشـت و مـردم، در جاي جاي اسـتان 1389 پدرش درگذشـت و مـردم، در جاي جاي اسـتان  هنگامـي كـه در سـال 
كرمان، سـياه پوش و اشـك ريزان، به حركت درآمدند، معناي «مردمي بودن»  
و كالم آخر اين كه شـهيندخت خوارزمي، از ديدگاه . و كالم آخر اين كه شـهيندخت خوارزمي، از ديدگاه . و كالم آخر اين كه شـهيندخت خوارزمي، از ديدگاه  واقعي را به چشـم ديديم
جهان بينـي و فرهنگ زني اسـت مدرن و نوانديـش و آينده نگر، ولي همواره 
سرچشـمه ي روسـتايي و عشـيره اي اش را به ياد دارد، به آن مي نازد؛ و به 

شما مي گويد كه هر چه دارد از آن «سرچشمه» است.
هنگامـي كه از خانم شـهيندخت خوارزمي خداحافظـي مي  كنيم من به آن 
ده ها گلدان بنفشه ي افريقايي مي انديشم كه همه تروتازه  و شاداب هستند، 
و دلـم مي گيـرد براي همـه ي گل ها و گلدان هايي كـه باغبانان نااهـل آنها را 

خشك كرده اند و درخشش حيات را ازشان گرفته اند. 

م. م. م.»  ج. ج. ج.»  و پرسـش هاي من بـا «ع پرسـش هاي خانـم مهشـيد جعفري با «م
علي ميرزائي                                                                 علي ميرزائي                                                                 علي ميرزائي مشخص شده است. 

گفت وگو با شهيندخت خوارزمي
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اگر اجازه بفرماييد با تولد و كودكي شـما شـروع . اگر اجازه بفرماييد با تولد و كودكي شـما شـروع . اگر اجازه بفرماييد با تولد و كودكي شـما شـروع  م. م. م ع
كنيم و فضايي كه پيرامون شما بود و شما در آن پرورش 

پيدا كرديد.
در روستايي به نام َخْبر به 1327 در روستايي به نام َخْبر به 1327 در روستايي به نام َخْبر به  در روز پنجم تير ماه سال  خ. خ. خ. ش
ــتان كرمان، تابع شهرستان بافت بود ــتا در اس ــتان كرمان، تابع شهرستان بافت بود. اين روس ــتا در اس ــتان كرمان، تابع شهرستان بافت بود. اين روس ــتا در اس اين روس دنيا  آمدم

با طبيعتى : با طبيعتى : با طبيعتى  روستايي بود مانند روستاهاي ايران). روستايي بود مانند روستاهاي ايران). روستايي بود مانند روستاهاي ايران ــت (هنوز هم هس
البته  ــژه ي خودش و با بافِت اقتصاديـ   اجتماعي وي ــيار زيبا، و بس
برخوردار از نوعى تعادل وجودى خاص يك جامعه ي سنتى متعلق 
ــون و تلفن و ماهواره و  تكنولوژى و ماقبل تلويزي ــش از به عصر پي
ــت كه در خانه ي ما  اينترنت. در تمام ده فقط يك راديو وجود داش
ــدند تا اين جعبه ي جادويى را ببينند.  ــدند تا اين جعبه ي جادويى را ببينند. عصرها مردم جمع مى ش ــدند تا اين جعبه ي جادويى را ببينند. عصرها مردم جمع مى ش عصرها مردم جمع مى ش بود
ــهر بافت وصل  ــتاي َخْبر را به ش يك جاده ي خاكى و ناهموار روس
براى . براى . براى  ــت تا كاميونى از آن جاده عبور كند ــت تا كاميونى از آن جاده عبور كند. هفته ها مى گذش ــت تا كاميونى از آن جاده عبور كند. هفته ها مى گذش هفته ها مى گذش مى كرد
ولى همه چيز سر جاى خودش . ولى همه چيز سر جاى خودش . ولى همه چيز سر جاى خودش  رفت و آمد از اسب استفاده مى كرديم
طى سال هاى زندگيم . طى سال هاى زندگيم . طى سال هاى زندگيم  زندگى در فضايى هارمونيك جريان داشت. زندگى در فضايى هارمونيك جريان داشت. زندگى در فضايى هارمونيك جريان داشت بود
من جريان پردرد و پرهزينه ي . من جريان پردرد و پرهزينه ي . من جريان پردرد و پرهزينه ي  شاهد از دست رفتن اين تعادل بودم
ــته و سنتى را تجربه كرد ه ام. مادرم و پدرم  تحول يك جامعه ي بس
هر دو از خانواده هاي سرشناس آن منطقه بودند با پيشينه ي عشايري. 
فرهنگ عشايري داشتند. فرهنگ عشايري داشتند. فرهنگ عشايري داشتند فرزندان خان هاي قبيله هاي آن نواحي بودند
برخى ارزش ها و الگوهاى رفتارى من ). برخى ارزش ها و الگوهاى رفتارى من ). برخى ارزش ها و الگوهاى رفتارى من  ــار هستند (مادرم از ايل افش
احترام به زن و حرمت . احترام به زن و حرمت . احترام به زن و حرمت  ــرده و مى كند ــايري تغذيه ك از فرهنگ عش
ــده ي جامعه ي شهرى و آزادگى  ــان فارغ از قالب هاى تعريف ش انس
برخاسته از زندگى در پهنه ي طبيعت و حس يگانگى با كل هستى 
پدرم افزون بر اداره ي امالك، به دليل . پدرم افزون بر اداره ي امالك، به دليل . پدرم افزون بر اداره ي امالك، به دليل  ــن فرهنگ آموخته ام را از اي
ــه اى ايجاد كرد و خودش هم  اعتقاد قلبى به اهميت آموزش، مدرس
مادر . مادر . مادر  من نخستين فرزند خانواده ام. من نخستين فرزند خانواده ام. من نخستين فرزند خانواده ام ــد مدير و هم آموزگار بچه ها ش
ــد اّول بوده اند و هر دو محبوب ترين و برترين عضو  و پدرم نيز فرزن
ــار از عشق، محبت، و احترام به  ــار از عشق، محبت، و احترام به . در فضايي سرش ــار از عشق، محبت، و احترام به . در فضايي سرش در فضايي سرش خانواده  ي خويش
و امروز كه به گذشته مي نگرم مي بينم كه . و امروز كه به گذشته مي نگرم مي بينم كه . و امروز كه به گذشته مي نگرم مي بينم كه  دنيا آمدم و بزرگ شدم
شخصيت من زير . شخصيت من زير . شخصيت من زير  بزرگ ترين بخت زندگي من مادرم و پدرم بوده اند
عاشق  ــايه ي اين دو انسان شريف، اصيل، و نوانديش و بلندنظر و س
مادرم در قيد حيات . مادرم در قيد حيات . مادرم در قيد حيات  ــد كرد يك ديگر و داراى ارزش هاي متعالي رش

هستند و پدرم در تابستان سال 1389 درگذشتند. 

ع. م. تا چه زماني در َخْبر بوديد؟
ــالگي. بعد كوچ كرديم به بافت. دو سال در بافت بوديم، و  ــه س تا س
بعد چون امكانات آموزشي در سيرجان بيشتر بود، و خانواده ي مادرم 
ــيرجان.  ــهر زندگى مى كردند، نقل مكان كرديم به س نيز در آن ش
ــتان و دبيرستان (پنج  ــال در سيرجان بودم. دوره ي دبس دوازده س

سالگي تا هفده سالگي) را در اين شهر به پايان بردم. 

كمي درباره  ي سـيرجان آن سـال ها برايمان بگوييد. كمي درباره  ي سـيرجان آن سـال ها برايمان بگوييد. كمي درباره  ي سـيرجان آن سـال ها برايمان بگوييد.  م. م. م ع
دهه هاي 1330 و 1340.

ــال ها سيرجان شهري بود كوچك و سنتي و البته مذهبى.  در آن س

داراى فرهنگى كه به رغم امكانات محدود، تحصيل حتى براى دختران 
در اين شهر فقط يك دبيرستان دخترانه وجود . در اين شهر فقط يك دبيرستان دخترانه وجود . در اين شهر فقط يك دبيرستان دخترانه وجود  ارزش بسيارى داشت
يادم مى آيد آقاى زرين خط كه در همه ي . يادم مى آيد آقاى زرين خط كه در همه ي . يادم مى آيد آقاى زرين خط كه در همه ي  داشت و يك كتاب فروشى
مدارس شهر معلم خط بود، ترك دوچرخه اش خورجينى داشت پر 
از روزنامه و مجله. او تنها توزيع كننده ي نشريات در شهر بود. پدرم 
آقاى زرين خط همه ي روزنامه ها . آقاى زرين خط همه ي روزنامه ها . آقاى زرين خط همه ي روزنامه ها  به مطالعه عالقه ي بسيارى داشت
پدرم هر كتابى را كه وارد شهر مى شد، . پدرم هر كتابى را كه وارد شهر مى شد، . پدرم هر كتابى را كه وارد شهر مى شد،  و مجله ها را برايمان مى آورد
مادر و پدرم هر دو از . مادر و پدرم هر دو از . مادر و پدرم هر دو از  ــال در سيرجان بودم مى خريد. من دوازده س
مادرم رئيس انجمن شهر و معاون انجمن . مادرم رئيس انجمن شهر و معاون انجمن . مادرم رئيس انجمن شهر و معاون انجمن  فعاالن اجتماعى شهر بودند
عشق به خدمِت بى چشم داشت به مردم را آموختم.  از آنها استان بود.
كودكى مى ديدم شب ها پدر و مادرم در كوچه هاى تاريك سيرجان  در
از فساد نظام اجرايى، ظلم و بى عدالتى . از فساد نظام اجرايى، ظلم و بى عدالتى . از فساد نظام اجرايى، ظلم و بى عدالتى  به سراغ دردمندان مى روند
دستگاه ادارى رنج مى بردند و به شيوه ي خود با آن مقابله مى كردند 
ــيرجان، با مقامات اجرايى  ــراى كاهش رنج هاى زندگى مردم س و ب
هر كس دردى و مسئله اى داشت، به آنان مراجعه . هر كس دردى و مسئله اى داشت، به آنان مراجعه . هر كس دردى و مسئله اى داشت، به آنان مراجعه  شهر مى جنگيدند
ــيرجان مرا  ــيرجان مرا . زندگى در س ــيرجان مرا . زندگى در س زندگى در س دِر خانه ي. دِر خانه ي. دِر خانه ي ما به روى همه باز بود مى كرد
كه تجربه اى بود متفاوت  سنتى آشنا كرد با پديده ي شهر كوچك و
اين دو تجربه بعدها در زندگيم مفيد واقع . اين دو تجربه بعدها در زندگيم مفيد واقع . اين دو تجربه بعدها در زندگيم مفيد واقع  با تجربه ي زندگى در خْبر

شد؛ زمانى كه توسعه ي ايران به دغدغه ي وجوديم تبديل شد.  

ع. م. و پس از دوره ي دبيرستان رفتيد به دانشگاه شيراز.
ــگاه، در آن سال ها، دانشگاه پهلوي بود و من  بله؛ البته نام آن دانش
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در كنكور پزشكي پذيرفته . در كنكور پزشكي پذيرفته . در كنكور پزشكي پذيرفته  وارد اين دانشگاه شدم1344 وارد اين دانشگاه شدم1344 وارد اين دانشگاه شدم ــال  در س
شدم؛ ولي در نخستين روزي كه درس آناتومي (كالبدشناسي) داشتيم 
و وارد سالن تشريح شدم، ديدم كه نمي توانم اين رشته را ادامه بدهم. 
ــته دادم. «ترس از جسد»  ــتم و تغيير رش از همان جلوي در برگش

اين قدر در من قوي بود كه ... 

ع. م. ... شما را از رشته ي پزشكي فراري داد!
دقيقاً همين طور است.

ع. م. خواهش مي كنم ادامه بدهيد.
رفتم به . رفتم به . رفتم به  ــته آزاد بود ــال تغيير رش ــگاه پهلوي تا دو س در دانش
و هيچ كدام مرا  ــان، رياضي، بعد به فيزيك، بعد به زب ــته ي رش
شايد علت آن بود . شايد علت آن بود . شايد علت آن بود  ــتم چه مى خواهم ــتم چه مى خواهم. نمى دانس ــتم چه مى خواهم. نمى دانس نمى دانس راضى نمي كرد
رياضي بخوانم، ولي تنها  كه دوست داشتم در دبيرستان رشته ي
دبيرستان دخترانه ي سيرجان فقط رشته ي ادبي داشت و من، 
ــي درس خوانده بودم. البته حاال  ــته ي ادب از روى اجبار، در رش
افسوس مي خورم كه چرا در آن روزها اين قدر نسبت به دروس 

رشته ي ادبي كم مهر و كم توجه بوده ام.

و پس از همه ي اين تغييرها سـرانجام از روان شناسي . و پس از همه ي اين تغييرها سـرانجام از روان شناسي . و پس از همه ي اين تغييرها سـرانجام از روان شناسي  م. م. م ع
درآورديد... سر

دكتر رضا شاپوريان در دانشگاه پهلوي روان شناسي درس مي دادند، . دكتر رضا شاپوريان در دانشگاه پهلوي روان شناسي درس مي دادند، . دكتر رضا شاپوريان در دانشگاه پهلوي روان شناسي درس مي دادند،  بله
گفتند كه چهار . گفتند كه چهار . گفتند كه چهار  ــته نظر خواستم ــان براي انتخاب رش و من از ايش
از امريكا و اروپا به دانشگاه .) از امريكا و اروپا به دانشگاه .) از امريكا و اروپا به دانشگاه  دي. دي. دي ايچ. ايچ. ايچ (استاد داراي درجه ي دكترا (استاد داراي درجه ي دكترا (پي
پهلوي آمده اند و ما مي  خواهيم رشته ي روان شناسي را به راه بيندازيم، 
ــته را به من پيشنهاد دادند.  ــته را به من پيشنهاد دادند! و گزينش آن رش ــته را به من پيشنهاد دادند! و گزينش آن رش و گزينش آن رش ــجو نداريم ولي دانش
رشته ي روان شناسي . رشته ي روان شناسي . رشته ي روان شناسي  من هم فكر كردم اين فرصتي است استثنايي
دوره ي ليسانس  ــجو ــ شروع شد. در پايان تنها يك دانش با من ــ
ــط دو نفر بوديم كه از اين  ــال 1348) در ميان هم دوره اي ها فق (س
ــديم! خانم ناهيد صانعي كه از دانشگاه  ــته فارغ التحصيل مي ش رش

اصفهان منتقل شده بود و من.

م. ج. خواهش مي كنم درباره ي ويژگي هاي دانشـگاه پهلوي 
در آن سال ها بفرماييد. 

در نظام آموزش  عالي ايران  استثنايى دانشگاه پهلوي، دانشگاهي بود
ــتانداردهاى آموزش عالى و جذب بهترين  كه با رعايت باالترين اس
استادان ايرانى خارج از كشور يا استادان خارجى تأسيس شده بود. 
براي نمونه در پزشكى از دكتر فرخ سعيدى فارغ التحصيل دانشگاه 
هاروارد يا دكتر هاتفى، بهترين بيوشيميست ايراني وقت، كه نامزد 
درس ها به زبان . درس ها به زبان . درس ها به زبان  ــرم ــل بودند مي توانم نام بب ــت جايزه ي نوب درياف
دانشجو از . دانشجو از . دانشجو از  ــد ــى بود و روزآمدترين كتاب ها تدريس مى ش انگليس
حق داشت از . حق داشت از . حق داشت از  ــت ــت. حق اظهار نظر داش ــت. حق اظهار نظر داش حق اظهار نظر داش احترام زيادى برخوردار بود
هر كسى، حتى از رئيس دانشگاه، انتقاد كند. رشد فكرى دانشجو 
كلوپ شعر، . كلوپ شعر، . كلوپ شعر،  ــتيم ــتيم. انواع كلوپ ها را داش ــتيم. انواع كلوپ ها را داش انواع كلوپ ها را داش ــب دانش بود مهم تر از كس

ــيقى، كلوپ سينما و جلسات نقد ادبى و اجتماعى كه  كلوپ موس
در آنها از صاحب نظران و نويسندگان و هنرمندان و شعراى صاحب نام 
با مشاركت در  . با مشاركت در  . با مشاركت در   ــخنرانى و بحث و گفت و گو ــد براى س دعوت مى ش
فعاليت  اين كلوپ ها آموختيم كه چگونه در زمينه ي مسائل گوناگون 
ــرس و واهمه ابراز كنيم و  ــويم، نظر خود را بدون ت صاحب نظر ش
كار به همين جا . كار به همين جا . كار به همين جا  ــژه تفكر انتقادى را بياموزيم مهارت تفكر و به وي
دانشگاه براى ما فرصت هاى گوناگونى فراهم مى كرد . دانشگاه براى ما فرصت هاى گوناگونى فراهم مى كرد . دانشگاه براى ما فرصت هاى گوناگونى فراهم مى كرد  ختم نمى شد
در برنامه هاى اجبارى پيك نيك، . در برنامه هاى اجبارى پيك نيك، . در برنامه هاى اجبارى پيك نيك،  تا مهارت هاى اجتماعى را بياموزيم
دانشگاه ما را . دانشگاه ما را . دانشگاه ما را  ــاير مهارت هاى اجتماعى را آموختيم تيمى و س كار
ــب كرديم كه با ورود به  ــب كرديم كه با ورود به . قابليت هايى كس ــب كرديم كه با ورود به . قابليت هايى كس قابليت هايى كس ــراى زندگى آماده كرد ب
به ما حرمت نفس بخشيد و ياد .  به ما حرمت نفس بخشيد و ياد .  به ما حرمت نفس بخشيد و ياد  اجتماع فهميديم چقدر باارزشند
در فضاى . در فضاى . در فضاى  داد كه چگونه اين حرمت نفس را حفظ و تقويت كنيم
ــگاه بود كه حس كرديم افراد باارزشى هستيم و  فرهنگى اين دانش
ــم با نگاهى خالق و  ــگاه بود كه آموخت ــم با نگاهى خالق و . در اين دانش ــگاه بود كه آموخت ــم با نگاهى خالق و . در اين دانش ــگاه بود كه آموخت در اين دانش ــل احترام قاب
پرتأمل و باز، اصولى براى زندگيم تعريف كنم و اين اصول را مدام 
مورد بازنگرى قرار دهم و در شرايط پر تنش و بحرانى از اين اصول 
بُعد . بُعد . بُعد  در برابر سرنوشت كشور احساس مسؤليت كنم عدول نكنم و
ــخصيت من در فضاى باز و در فرهنگ خالقيت پرور اين  اخالقى ش

دانشگاه شكل گرفت. 

من در تمام طول تحصيلم احساسـي كامال. من در تمام طول تحصيلم احساسـي كامال. من در تمام طول تحصيلم احساسـي كامًال متفاوت با  ج. ج. ج م
آنچه شما مي گوييد داشتم و درك گفته هاي شما برايم سخت 
است. مي شود نمونه هايي را از آنچه به رشد اجتماعي دانشجويان 

كمك مي كرد، بگوييد؟ 
بله. معمارى خوابگاه دانشگاه، به شيوه اي طراحى شده بود كه دو 
ــجو يك سويت مشترك داشتند. ولى هر كدام با دانشجوى  دانش
در خوابگاه، در طبقه ي اول، سالنى وجود . در خوابگاه، در طبقه ي اول، سالنى وجود . در خوابگاه، در طبقه ي اول، سالنى وجود  ديگرى هم بالكن بودند
باغ ارم . باغ ارم . باغ ارم  داشت كه اغلب همه ي ما در آن دور هم جمع مى شديم
در چند قدمى خوابگاه.  به عنوان باشگاه دانشگاه در اختيار ما بود و
در . در . در  ــتر اوقات ما براى درس خواندن به آن باغ زيبا مى رفتيم بيش
سلف سرويس دانشگاه غذا مى خورديم و با دانشجويان رشته هاى 
دو سال اول كه همه ي رشته ها مى بايست . دو سال اول كه همه ي رشته ها مى بايست . دو سال اول كه همه ي رشته ها مى بايست  ــنا مى شديم ديگر آش
ــجويان ساير رشته ها  ــتركى مى گذراندند، با دانش درس هاي مش
ما مجبور بوديم درس هايي چون رياضى و فيزيك . ما مجبور بوديم درس هايي چون رياضى و فيزيك . ما مجبور بوديم درس هايي چون رياضى و فيزيك  هم كالس بوديم
و درس هاي تاريخ و ادبيات . و درس هاي تاريخ و ادبيات . و درس هاي تاريخ و ادبيات  ــيمى و زيست شناسى بگذرانيم يا ش
و هنر و منطق و ورزش براي همه از جمله دانشجويان پزشكى و 
در برنامه هاى پيك نيك و گردش هاى علمى . در برنامه هاى پيك نيك و گردش هاى علمى . در برنامه هاى پيك نيك و گردش هاى علمى  مهندسى اجبارى بود
ــود رابطه اى صميمانه برقرار  ــتادان خ ــ كه اجبارى بود ــ با اس
مى كرديم. اصوالً رابطه ي استاد و دانشجو رابطه اى بسيار نزديك 

و صميمى بود. شاد بودن و تعامل تشويق مى شد. 

ع. م. به ياد دارم كه ابراهيم گلستان و پرويز دوايي به دعوت 
دانشجويان در آن جلسه هاي نقد فيلم كه فرموديد شركت 
كـرده بودند و در خيلـي جاها به آن جلسـات و حرف هاي 
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اساسي اي كه زده مي شده، اشاره شده است. راستي دانشگاه  

شما دانشجوي غيرايراني هم داشت؟
از امريكا، ژاپن، و خاورميانه . از امريكا، ژاپن، و خاورميانه . از امريكا، ژاپن، و خاورميانه  بله، فضاي دانشگاه فضايي بين المللي بود
از دانشگاه هاى كنت و پنسيلوانيا دانشجويان امريكايى . از دانشگاه هاى كنت و پنسيلوانيا دانشجويان امريكايى . از دانشگاه هاى كنت و پنسيلوانيا دانشجويان امريكايى  دانشجو داشتيم
در دانشگاه ما درس مى خواندند. چندين دانشجوي پزشكي از امريكا 
فرصتى بود براى يادگيرى . فرصتى بود براى يادگيرى . فرصتى بود براى يادگيرى  داشتيم. ارتباط با آنان براى ما آموزنده بود
ــي بود.  ــي بود. تدريس به زبان انگليس ــي بود. تدريس به زبان انگليس تدريس به زبان انگليس مهارت هاى تعامل با ملت هاى ديگر
ــياري از دانشجويان پذيرفته شده، زبان انگليسي نمي دانستند و  بس
ــجويان  براي دانش ــش از آغاز دوره ي تحصيل، ــه همين خاطر، پي ب
تازه وارد كالس زبان مي گذاشتند و بهترين استادان زبان، با شيوه هاي 
جديد آموزشي، زبان انگليسي را به طور فشرده به دانشجويان آموزش 

مي دادند. با آغاز نيم سال تحصيلي، ديگر چندان مشكلي نداشتيم.

به تبع در اين دوره استاداني داشته ايد كه سهم و نقش . به تبع در اين دوره استاداني داشته ايد كه سهم و نقش . به تبع در اين دوره استاداني داشته ايد كه سهم و نقش  م. م. م ع
تعيين كننده اي در آموزش هاي شـما و شـكل گرفتن راه و 

روشي كه بعداً برگزيديد داشته اند.
دكتر اصغر رضويه و دكتر هوشنگ . دكتر اصغر رضويه و دكتر هوشنگ . دكتر اصغر رضويه و دكتر هوشنگ  من مديون استادانم هستم. من مديون استادانم هستم. من مديون استادانم هستم بله
و دكتر رضا شاپوريان، دكتر علي بطحايي و دكتر سيد علي اكبر  مهريار
ايشان . ايشان . ايشان  هرگز محبت هاى دكتر رضويه را فراموش نمى كنم. هرگز محبت هاى دكتر رضويه را فراموش نمى كنم. هرگز محبت هاى دكتر رضويه را فراموش نمى كنم حسيني
كمك كردند  در امريكا و مشوق اصلي من بودند براي ادامه ي تحصيل
از دانشگاه اينديانا كه خود ايشان در آنجا تابستان ها تدريس مى كردند، 
ــتاني تأسيس  ــگاه پهلوي دبيرس ــتاني تأسيس . دكتر رضويه در دانش ــگاه پهلوي دبيرس ــتاني تأسيس . دكتر رضويه در دانش ــگاه پهلوي دبيرس دكتر رضويه در دانش بورس بگيرم
ــتانداردهايي در سطح دانشگاه.  ــيار باال و با اس كردند، با كيفيت بس
هدف اين بود كه دختران و پسران اين سرزمين به عنوان مديران و 
تربيت شوند.  ــازمان هاى كشور در اين دبيرستان ــازمان هاى كشور در اين دبيرستانآينده ي س ــازمان هاى كشور در اين دبيرستانآينده ي س س آينده ي رهبران آينده ي رهبران 
ــتان، اغلب استادان دانشگاه پهلوي بودند. پس از  دبيران اين دبيرس
ــانس، من در دپارتمان روان شناسى به عنوان پژوهشگر دوره ي ليس

و در اين دبيرستان نيز روان شناس مدرسه بودم. استخدام شدم،

ع. م. شـرايط ورود به اين دبيرسـتان و مالك و معيارها چه 
ًبود؟ آيا مثًالبود؟ آيا مثًال وابستگي طبقاتي و خانوادگي و مانند اينها مؤثر 

بود يا صرفًا قابليت هاي تحصيلي؟
بهترين دانش آموزان سرتاسر كشور از طريق كنكور انتخاب مى شدند. 
شرط اول قابليت هاى . شرط اول قابليت هاى . شرط اول قابليت هاى  از همه ي طبقات اجتماعى دانش آموز داشتيم
بچه هاى بااستعداِد خانواده هاى سرشناس نيز كم نبودند. بچه هاى بااستعداِد خانواده هاى سرشناس نيز كم نبودند. بچه هاى بااستعداِد خانواده هاى سرشناس نيز كم نبودند. تحصيلى بود
خوابگاه دختران كه . خوابگاه دختران كه . خوابگاه دختران كه  براى دانش آموزان غيرشيرازى خوابگاه داشتيم
ــت آنجا بوديم، باغ بسيار  ــاهى سرپرس من و خانم مهندس جهانش
دانش آموزان طبقات . دانش آموزان طبقات . دانش آموزان طبقات  زيبايى بود با وياليى مجهز در قصرالدشت شيراز
ــه با ديگران فرقى  ــه و خوابگاه مى آموختند ك باال در محيط مدرس
ندارند و تنها مزيت، در قابليت هاى تحصيلى و فضيلت هاى شخصيتى 

آگاهانه سعى مى كرديم چنين فرهنگى را حاكم كنيم. آگاهانه سعى مى كرديم چنين فرهنگى را حاكم كنيم. آگاهانه سعى مى كرديم چنين فرهنگى را حاكم كنيم. است

ع. م. پس از پايان دوره ي ليسانس چه كرديد؟
پس از يك سال كار در دبيرستان و دانشگاه، براى ادامه ي تحصيل 

اين . اين . اين  ــدم ــغول تحصيل ش ــگاه اينديانا مش و در دانش به امريكا رفتم
دانشگاه، در رشته ي روان شناسي تربيتى در ميان دانشگاه هاى برتر 
سه درس . سه درس . سه درس  ــروع شد ــروع شد. به محض ورود، درس ها ش ــروع شد. به محض ورود، درس ها ش به محض ورود، درس ها ش ــت امريكا قرار داش
گرفته بودم. متوجه شدم كه بسياري از كتاب ها و منابع معرفى شده 
موضوع را با رئيس دپارتمان و استاد . موضوع را با رئيس دپارتمان و استاد . موضوع را با رئيس دپارتمان و استاد  را در دانشگاه پهلوي خوانده ام
ــيدند كه آيا آمادگي دارم امتحان  ــيدند كه آيا آمادگي دارم امتحان . پرس ــيدند كه آيا آمادگي دارم امتحان . پرس پرس ــتم راهنمايم در ميان گذاش
ــدم. و  ــه درس قبول ش در هر س گفتم بله. گفتم بله. گفتم بله. امتحان دادم و ــم بده
ــگاه  ــدم كه دانش ــگاه . خيلى زود متوجه ش ــدم كه دانش ــگاه . خيلى زود متوجه ش ــدم كه دانش خيلى زود متوجه ش ــاز آن واحدها را گرفتم امتي
پهلوي، در مقايسه با دانشگاه اينديانا در دوره ي ليسانس، از كيفيت 
ــتادان من در دانشگاه  اينديانا  ــتادان من در دانشگاه  اينديانا . بسيارى از اس ــتادان من در دانشگاه  اينديانا . بسيارى از اس بسيارى از اس ــت بااليي برخوردار اس
اظهار تمايل مي كردند كه دوره ي يك ساله ي فرصت مطالعاتي شان 

را در دانشگاه پهلوي بگذرانند. 

ع. م. چرا اين دانشگاه، تا اين اندازه پيشرفته بود؟
مطالعات من در حوزه ي «توسعه» نشان مى دهد . مطالعات من در حوزه ي «توسعه» نشان مى دهد . مطالعات من در حوزه ي «توسعه» نشان مى دهد  پرسش مهمى است
كه نهادسازى شرط الزم براى توسعه است و به ويژه نهادهاى آموزشى 
كه بتواند به تشكيل سرمايه ي انسانى بينجامد و از آن مهم تر مديرانى 
حال اگر در عالى ترين سطح حاكميت، عزم و . حال اگر در عالى ترين سطح حاكميت، عزم و . حال اگر در عالى ترين سطح حاكميت، عزم و  ــته تربيت كند شايس
و كشور بتواند  اراده اي قوي و پي گير براي توسعه وجود داشته باشد
از فرصت ها و شرايط بين المللى درست استفاده كند، ايجاد نهادهاى 
كافى است كه اين نهادها . كافى است كه اين نهادها . كافى است كه اين نهادها  پيشرفته و كارآمد راحت تر اتفاق مى افتد
طبق بهترين الگوهاى موجود طراحى شوند و از بهترين و شايسته ترين 

1336. شهيندخت، شانه به شانه ي پدر، در كنار مادر، خواهران و برادر
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ــراى اداره ي آنها دعوت به كار  افراد ب
شود و فضايى ايجاد گردد كه اين افراد 
شايسته بتوانند قابليت هاى خود را به 
كار بندند و فرصت الزم براى توسعه ي 
ــود. همه ي اين  فردى آنان فراهم ش
ــرايط در آن دانشگاه  وجود داشت.  ش
مهم ترين عامل، تصويب قانون دانشگاه 
ــگاه اجازه  پهلوي بود كه به اين دانش
مي داد به طور مستقل و خارج از نظارت 
ــگاهي در ايران چنين قانوني  ــود. هيچ دانش وزارت فرهنگ اداره ش
نداشت. اين قانون اجازه داد كه در دانشگاه فضاي آزادي آكادميك 
تين رييس دانشكده ي پزشكي يد. دكتر فرخ سعيدي (نخستين رييس دانشكده ي پزشكي يد. دكتر فرخ سعيدي (نخستين رييس دانشكده ي پزشكي  فراهم آ
گاه) كه در جريان كامل اين ماجرا بودنداين دانشگاه) كه در جريان كامل اين ماجرا بودنداين دانشگاه) كه در جريان كامل اين ماجرا بودند، نقل مي كنند كه 
ــت دانشگاه به چنين سطحي دست  بدون چنين قانوني امكان نداش
يابد. طبق اين قانون، استادان دانشكده ي پزشكي بدون داشتن حق 
مطب موظف شدند تمام وقت براي دانشگاه كار كنند و شرط ارتقاي 
ــريات معتبر بود. اين گونه  ــتادان چاپ مقاله ي علمي در نش تمام اس
ــتين مجله ي پزشكي انتشار يافت. در اين دانشگاه بود  بود كه نخس
ــور بارنارد كه نخستين عمل پيوند قلب را در جهان انجام  كه پروفس

داده بود به دانشكده ي پزشكي آمد و عمل پيوند قلب انجام داد. 
روزهاي پانزدهم و شانزدهمدر روزهاي پانزدهم و شانزدهمدر روزهاي پانزدهم و شانزدهم مهرماه 1382، انجمن دانش آموختگان 
دانشگاه شيراز استادان و فارغ التحصيالن دانشگاه پهلوي را در شيراز 
ــيارى از افراد از كشورهاى ديگر آمده بودند.  ــيارى از افراد از كشورهاى ديگر آمده بودند. بس ــيارى از افراد از كشورهاى ديگر آمده بودند. بس بس دور هم جمع كرد
ــد كه حاضران كمك كنند دانشگاه  ــه ي عمومى مطرح ش در جلس
تني چند. تني چند. تني چند اعتقاد داشتند كه چنين  شيراز به سطح آن زمان برگردد
ــيارى از شرايطى كه برشمردم از بين  ــيارى از شرايطى كه برشمردم از بين بس برشمردم از بين بس ــيارى از شرايطى كه .  ــيارى از شرايطى كه . بس بس ــيار دشوار است كاري بس
الگوى حاكم بر . الگوى حاكم بر . الگوى حاكم بر  بهتر است دانشگاهى از نو ساخته شود. بهتر است دانشگاهى از نو ساخته شود. بهتر است دانشگاهى از نو ساخته شود ــت رفته اس
توسعه ي ايران قبل از انقالب، مدرن سازى جامعه ي ايران بود طبق 
الگوى غرب، كه البته با وجود مزاياي بسيار، آسيب هاى خود را نيز 
انديشه ي مدرنيته حاكم نبود، ولي حكومت دست كم  . انديشه ي مدرنيته حاكم نبود، ولي حكومت دست كم  . انديشه ي مدرنيته حاكم نبود، ولي حكومت دست كم   بر جاى گذاشت
ضرورت مدرنيزاسيون را پذيرفته بود. در پي ساختن بهترين ها بود، 
بسيارى از نهادها طبق همين الگو . بسيارى از نهادها طبق همين الگو . بسيارى از نهادها طبق همين الگو  طبق الگوي غرب و بيشتر امريكا
مانند . مانند . مانند ICMS كه مؤسسه اى بود براى تربيت مديران تراز  ايجاد شد

اول با همكارى دانشگاه هاروارد.

ع. م. اگر به جاي مدرنيزاسيوِن صرف به دنبال مدرنيته بودند 
و به جاي توسعه ي اقتصادي صرف و عمران به فكر توسعه ي 
سياسي هم بودند ديگر ممكن نبود نهادهايي را كه، به فرض، 
درست بنياد گذاشته  بودند (و هر حكومتي در هر جاي دنيا 
پايه بگذارد) به راحتي بشود تخريب كرد. بگذريم. تحصيالتتان 
در دوره ي فوق ليسـانس دانشـگاه اينديانا پايان يافت، ولي 

قرار بود دوره ي دكتري را هم بگذرانيد. چه كرديد؟
ــاله به پايان بردم و به ايران برگشتم  ــم را يك س دوره ي فوق ليسانس
ــدم. برگشتم به شيراز و در سال  ــدم. ولي ماندگار ش ــدم. ولي ماندگار ش ولي ماندگار ش براي ديدار خانواده

مشغوباز هم در دبيرستان دانشگاه مشغوباز هم در دبيرستان دانشگاه مشغول به كار  1351-1350 تحصيلي
ولي احساس مي كردم . ولي احساس مي كردم . ولي احساس مي كردم  اين بار به عنوان سرپرست دانش آموزان. اين بار به عنوان سرپرست دانش آموزان. اين بار به عنوان سرپرست دانش آموزان شدم
با خانم  به تهران آمدم و. به تهران آمدم و. به تهران آمدم و وجود ندارددر شيراز فضايى براى رشد من وجود ندارددر شيراز فضايى براى رشد من وجود ندارد
ــّتاره فرمانفرماييان در آموزشگاه خدمات اجتماعي كارم را شروع  س
چيزى نگذشت كه در جلسه اي با آقاي دكتر قاسم معتمدي . چيزى نگذشت كه در جلسه اي با آقاي دكتر قاسم معتمدي . چيزى نگذشت كه در جلسه اي با آقاي دكتر قاسم معتمدي  كردم
ــدم و ايشان مرا دعوت  ــنا ش ــگاه اصفهان بودند، آش كه رئيس دانش
ــان. پذيرفتم. ولي فقط يك ــگاه اصفه دانش براى تدريس در كردند

به تهران برگشتم. سال توانستم در اصفهان بمانم و به تهران برگشتم. سال توانستم در اصفهان بمانم و به تهران برگشتم.

م. ج. پس از دانشگاه اصفهان چه كرديد؟
برگزاري آزمون  ــراى ديدم ب ــا آگهي اي ــي از روزنامه ه روزي در يك
كنجكاو شدم . كنجكاو شدم . كنجكاو شدم  گزينش «تهيه كننده» براي راديوـ  تلويزيون ملي ايران
سنجش و اندازه گيري تخصص  من بود. سنجش و اندازه گيري تخصص  من بود. سنجش و اندازه گيري تخصص  من بود. مي خواستم  بدانم موضوع چيست
در كنكور. در كنكور. در كنكور بدانم در چنين آزموني كدام شايستگى ها سنجيده مى شود
آقايان . آقايان . آقايان  ــدم و دعوت كردند براي مصاحبه شركت كردم. پذيرفته ش
جهانباني دكتر فرهنگ هالكويي، تورج فرازمند، مهندس فكري، و دكتر جهانباني دكتر فرهنگ هالكويي، تورج فرازمند، مهندس فكري، و دكتر جهانباني 
پرسش كنند، خواستم اجازه  مصاحبه مى كردند. پيش از آن كه از من
آزمون را نقد كرده و ادعا كردم فاقد اعتبار  نكته اي را مطرح كنم.دهند نكته اي را مطرح كنم.دهند نكته اي را مطرح كنم.
با آنها پيشنهاد كردند با آنها پيشنهاد كردند با آنها  بحثي جدي درگرفت و نتيجه  اين شد كه! بحثي جدي درگرفت و نتيجه  اين شد كه! بحثي جدي درگرفت و نتيجه  اين شد كه است
ــه ي فرهنگيـ  اجتماعي راديو و تلويزيون» با  ــه ي فرهنگيـ  اجتماعي راديو و تلويزيون» با كار در «كميت با كار در «كميت ــه ي فرهنگيـ  اجتماعي راديو و تلويزيون» .  ــه ي فرهنگيـ  اجتماعي راديو و تلويزيون» . كار در «كميت كار در «كميت كار كنم
در آن زمان دكتر كامبيز . در آن زمان دكتر كامبيز . در آن زمان دكتر كامبيز  سرپرستى دكتر هالكويي را بيشتر پسنديدم
محمودى، معاون سازمان، چند تن از متخصصان ايراني علوم اجتماعي 
از كشور جذب كرده بود تا كميته هايى را در ارتباطات را از خارج از كشور جذب كرده بود تا كميته هايى را در ارتباطات را از خارج از كشور جذب كرده بود تا كميته هايى را در  ارتباطات را از خارج و ارتباطات را از خارج و 
كميته ي . كميته ي . كميته ي  راه اندازى كنند ــت گذارى معاونت برنامه ريزى و سياس
چندى نگذشت كه  ـ اجتماعى يكى از اين كميته ها بودفرهنگى ـ اجتماعى يكى از اين كميته ها بودفرهنگى ـ اجتماعى يكى از اين كميته ها بود.
و به امريكا بازگشت و من ماندم و كميته!  دكتر هالكويي قهر كرد
كه دكتر علي  ــنجش افكار» مركز «س ــنهاد شد بروم به من پيش
اسدي رئيس آن بود. اين گونه بود كه با مرد بزرگى آشنا شدم كه 
ــال 1352 ازدواج  ــير زندگيم را تغيير داد. در ارديبهشت س مس
سال زندگى مشترك مرا وارد عرصه هاى جديدى كرد.  18 .18 .18 كرديم
به دانشگاه اينديانا . به دانشگاه اينديانا . به دانشگاه اينديانا  چندى بعد سازمان براى دكترا به من بورس داد
برگشتم. ولى ارتباطم با سازمان برقرار بود و مدام به ايران مى آمدم. 
ــد و ارتقاي  ــس از مدتي، با تغيير رويكرد به توليد برنامه و رش پ
همه جانبه ي سازمان، مديريت ارزشيابى كيفى شبكه ي يك به من 
ــان را انتخاب كرديم. براى آموزش  محول شد. بهترين كارشناس
روش هاى ارزشيابى از بهترين استادان امريكايى دعوت كرديم. 

ع. م. چه احساسي نسبت به كارتان داشتيد؟
احساس مى كردم فضا براى استفاده از . احساس مى كردم فضا براى استفاده از . احساس مى كردم فضا براى استفاده از  ــيار لذت مي بردم از كارم بس
تازه . تازه . تازه  دانش و تجربه ام و نيز توسعه ي قابليت هايم بسيار مساعد است
سامان مي داديم كه نخستين  و ــيابي را سر داشتيم واحدهاي ارزش
ــت در همايشي كه با عنوان  ــت در همايشي كه با عنوان . يادم هس ــت در همايشي كه با عنوان . يادم هس يادم هس ــانه هاي انقالب بروز كرد نش
ــد، بحث  ــد، بحث 1356 در ديزين برگزار ش ــد، بحث 1356 در ديزين برگزار ش در ديزين برگزار ش ــال  ــال 1356 «پژوهش و آفرينش» در س 1356 «پژوهش و آفرينش» در س
را آقاى رضا قطبى، مدير عامل وقت سازمان راديوـ  تلويزيون  انقالب
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جدل هاى جدى برانگيخت كه جدل هاى جدى برانگيخت كه جدل هاى جدى برانگيخت.  ملي ايران، براى نخستين بار مطرح كرد
ــيمى از تحول  دكتر مجيد تهرانيان معتقد بودند كه نس برخى چون
حال وزيدن است و سازمان بايد پنجره هايش را به روى اين نسيم  در
برخى ديگر معتقد بودند كه توفانى سهمگين در راه است. برخى ديگر معتقد بودند كه توفانى سهمگين در راه است. برخى ديگر معتقد بودند كه توفانى سهمگين در راه است.  بگشايد
ــى ايران از نوع  به واقعيت تحول سياس ــات بود كه در اين جلس
چندى بعد در همايش ديگري در كرمانشاه . چندى بعد در همايش ديگري در كرمانشاه . چندى بعد در همايش ديگري در كرمانشاه  ــدم انقالب حساس ش
ــاوران سازمان حضور داشتند، بحث بازتر و  كه همه ي مديران و مش
برابر اين جريان  ــت بداند در ــت بداند در. سازمان مى خواس ــت بداند در. سازمان مى خواس سازمان مى خواس ــد جدى تر مطرح ش
گروه هايى براى بحث هاى تخصصى  تر . گروه هايى براى بحث هاى تخصصى  تر . گروه هايى براى بحث هاى تخصصى  تر  تحول چه موضعى بايد داشته باشد
آن دو همايش را فراموش نخواهم كرد. آن دو همايش را فراموش نخواهم كرد. آن دو همايش را فراموش نخواهم كرد. در پژوهشكده ي  شكل گرفت
علوم ارتباطي و توسعه نيز بحث ها و تحليل هاى مهمى جريان داشت. 
ــمندان و صاحب نظران برجسته ي علوم اجتماعى چون دانيل  انديش
ــخنرانى و بحث دعوت  لرنر و اتيل پول و اليو كتز از امريكا براى س
و تحليل هاى خود را درباره ي ايران ارائه مى دادند. متوجه  مى شدند
ــت و راديوـ تلويزيون نخستين جايي  ــدم واقعاً انقالبي در راه اس ش
ــال 1356، مرخصي بدون  ــال . اواخر س ــال . اواخر س اواخر س ــت كه به هم خواهد ريخت اس
ــتادان قبلى  دكتر علي ميرزائي، از اس ــان ــان. در آن زم ــان. در آن زم در آن زم ــوق گرفتم حق
ــيس كرده بودند و بهترين  ــگاه پهلوى، دانشگاه كرمان را تأس دانش
قرار بود در . قرار بود در . قرار بود در  ــور جمع كرده بودند ــتادان ايرانى را از سرتاسر كش اس
پژوهش هاي معدن شناسي و اقيانوس شناسي بهترين  دانشگاه منطقه 
دكتر ميرزائى از من خواستند گروه علوم تربيتى را راه بيندازم. دكتر ميرزائى از من خواستند گروه علوم تربيتى را راه بيندازم. دكتر ميرزائى از من خواستند گروه علوم تربيتى را راه بيندازم.  شود

قبول كردم و به كرمان رفتم. 

ع. م. يادم مي آيد كه دانشگاه كرمان دولتي نبود. هزينه هايش 
چگونه تأمين مي شد؟

ثروت خود  مردي بزرگ به نام آقاي افضلي پور كه كرماني هم نبود،
را وقف ايجاد دانشگاه كرمان كرد. شاهد بودم كه اين انسان وارسته 
ــق و تعهد و احساس مسئوليتى ساختن دانشگاه را دنبال  عش با چه
ــگاه تمام نشده بود كه انقالب  ــاختمان اصلى دانش مى كند. هنوز س
دكتر ميرزائى از كرمان رفتند و آقاي افضلي پور به سوء استفاده ي . دكتر ميرزائى از كرمان رفتند و آقاي افضلي پور به سوء استفاده ي . دكتر ميرزائى از كرمان رفتند و آقاي افضلي پور به سوء استفاده ي  شد
در اين دانشگاه نيز . در اين دانشگاه نيز . در اين دانشگاه نيز  ــتادان نيز پراكنده شدند اس ــدند. مالى متهم ش

شاهد فروريختن نظم قبلى و حاكم شدن نظمى ديگر شدم.  

م. ج. شما هم دانشگاه را ترك كرديد؟
ماندم و چند درس از جمله  ــگاه كرمان در جريان انقالب در دانش
روان شناسي اجتماعي تدريس مى كردم. كالس هاى من پر بود از 
از تمام . از تمام . از تمام  ــرده بودند ــن درس ثبت نام نك ــجويانى كه براي اي دانش
بحث آزاد را تشويق مى كردم. بحث آزاد را تشويق مى كردم. بحث آزاد را تشويق مى كردم.  ــى دانشجو داشتم گروه هاى سياس
ــجويان با گرايش هاى سياسى گوناگون با هم  اجازه مي دادم دانش
ــتم كه  ــتم كه . اعتقاد داش ــتم كه . اعتقاد داش اعتقاد داش پرانرژي درس مي دادم با لذت و. با لذت و. با لذت و ــث كنند بح
ــگاه بايد فضاي آزادي باشد براي برخورد انديشه ها و بحث و  دانش
ولي خيلى زود متوجه شدم كه . ولي خيلى زود متوجه شدم كه . ولي خيلى زود متوجه شدم كه  جدل، و گرنه دانشگاه نخواهد بود
افراد تندرو قدرت گرفتند . افراد تندرو قدرت گرفتند . افراد تندرو قدرت گرفتند  واقعيت ديگرى درحال شكل گيرى است
و با حمايت رؤساى بعدى دانشگاه خودسرانه در همه ي امور شروع 

ــدن انقالب فرهنگى، تشكيل كالس  به مداخله كردند. با مطرح ش
ــت دانشجويانى  ــت دانشجويانى . نگران سرنوش ــت دانشجويانى . نگران سرنوش نگران سرنوش و برگزارى امتحان را تحريم كردند
با تنى چند از استادان . با تنى چند از استادان . با تنى چند از استادان  ــوند ــدم كه مى بايست فارغ التحصيل ش ش
قرار گذاشتيم كه از اين دانشجويان امتحان بگيريم و كمك كنيم 
ــگاه، فارغ التحصيل شوند. گروهي از  كه پيش از بسته شدن دانش
و  ــجويان به روستاها رفته بودند تا به كشاورزان كمك كنند دانش
تا خبر شدند كه جلسات امتحان برگزار مى شود به سرعت به شهر 
روزي كه بعد از ظهرش قرار بود امتحان درس آمار برگزار . روزي كه بعد از ظهرش قرار بود امتحان درس آمار برگزار . روزي كه بعد از ظهرش قرار بود امتحان درس آمار برگزار  آمدند
كنم، منشي ام خبر داد كه در جلسه ي امتحان دانشجويان پزشكى، 
ــجويان را با كابل سيمى كتك  تندروهاي مهاجم ريخته اند و دانش
ــه ي امتحان را به هم ريخته اند و تهديد كرده اند كه  زده اند و جلس
بعد از ظهر هم چنين خواهند كرد. با مدير آموزش دانشگاه صحبت 
كردم و موافقت ايشان را گرفتم كه امتحان را با مسؤليت خود در 
در آن زمان با پدر و مادرم زندگى مى كردم و . در آن زمان با پدر و مادرم زندگى مى كردم و . در آن زمان با پدر و مادرم زندگى مى كردم و  ــم برگزار كنم منزل
به بهانه اى از آنها خواستم از خانه خارج . به بهانه اى از آنها خواستم از خانه خارج . به بهانه اى از آنها خواستم از خانه خارج  دكتر اسدى در تهران بود
امتحان برگزار شد ولى دانشجويان . امتحان برگزار شد ولى دانشجويان . امتحان برگزار شد ولى دانشجويان  دفترم. دفترم. دفترم به دانشجويان خبر داد شوند
مخالِف برگزاري امتحان خبر شده بودند و منزل را محاصره كرده 
با بودن آنها اجازه ندادم دانشجويانم از خانه خارج شوند. با بودن آنها اجازه ندادم دانشجويانم از خانه خارج شوند. با بودن آنها اجازه ندادم دانشجويانم از خانه خارج شوند. تا  بودند
نيمه شب ماندند. تا مدت ها برايم نامه هاي تهديد به قتل مى آمد و 

شيشه ي  اتوموبيلم را مي شكستند. 

ع. م. همين شد كه در كرمان نمانديد؟

.1389 نشرنو، : نشرنو، : نشرنو، 1362. چاپ نوزدهم تهران. تهران. تهران ، آلوين تافلرموج سوم، آلوين تافلرموج سوم، آلوين تافلر .1
جلد1370 (2 جلد1370 (2 جلد). ).  ــرنو،  ــرنو، : نش ــرنو، : نش نش تهران. تهران. تهران ، آلوين تافلرجابه جايـي در قدرت، آلوين تافلرجابه جايـي در قدرت، آلوين تافلر .2

چاپ دهم 1388.
چاپ 1372. چاپ 1372. چاپ چاپ  نشر نو،: نشر نو،: نشر نو، تهران. تهران. تهران ، هايدي و آلوين تافلرجنگ و ضدجنگ، هايدي و آلوين تافلرجنگ و ضدجنگ، هايدي و آلوين تافلر .3

چهارم 1381.
ترجمه با همكاري دكتر علي اسدي. ترجمه با همكاري دكتر علي اسدي. ترجمه با همكاري دكتر علي اسدي. .  ، ازرا وگل1، ازرا وگل1، ازرا وگل ژاپن كشور شماره ي  .4

چاپ دوم 1371. چاپ دوم 1371. چاپ دوم 1375.  نشر سيمرغ، : نشر سيمرغ، : نشر سيمرغ،  تهران
تهران. تهران. تهران: :  ، الكساندر كينگ و برترنخسـتين انقالب جهاني، الكساندر كينگ و برترنخسـتين انقالب جهاني، الكساندر كينگ و برتراند اشنايدر .5

.1374 احياي كتاب،

شركت روابط عمومي . شركت روابط عمومي . شركت روابط عمومي شركت روابط عمومي  كيفيت  زندگي و شاخص خوش بختي و چند مقاله .1
و تبليغات هفت تبليغ، 1388.

با همكاري دكتر محمدمهدي بهكيش و دكتر علي اكبر فرهنگي 
 (سفارش وزارت معادن و فلزات)

، تجربه ي معادن سنگ چيني سنگاب تبريز، تجربه ي معادن سنگ چيني سنگاب تبريز، 1374. تجربه ي معادن سنگ چيني سنگاب تبريز: تجربه ي معادن سنگ چيني سنگاب تبريز:  مديريت تغيير تكنولوژي .1
، تجربه ي فوالد اهواز، تجربه ي فوالد اهواز، 1375. تجربه ي فوالد اهواز: تجربه ي فوالد اهواز:  الزامات مديريتي تعديل اقتصادي .2

، تجربه ي مركز تحقيقات نسوز آذر، تجربه ي مركز تحقيقات نسوز آذر، 1375. تجربه ي مركز تحقيقات نسوز آذر: تجربه ي مركز تحقيقات نسوز آذر:  مديريت تحقيق و توسعه .3

تأليف

ترجمه ها
آثار شهيندخت خوارزمي

ء
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اين شرايط برايم قابل تحمل بود.  نه؛
تا آن كه با دكتر رجايي خراساني رئيس 
دانشگاه درگير شدم. سال 1358 به 
پژوهشكده منحل شده . پژوهشكده منحل شده . پژوهشكده منحل شده  تهران بازگشتم
سازمان . سازمان . سازمان  بود، دانشگاه ها  هم تعطيل بودند
راديو تلويزيون هم ديگر آن سازمان 
به نظر مي رسيد دوران مدرنيزاسيون . به نظر مي رسيد دوران مدرنيزاسيون . به نظر مي رسيد دوران مدرنيزاسيون  نبود
ــران جاى خود را به  كوركورانه در اي
ــتيزى كوركورانه داده  دوران مدرن س
ــتيز با هر چيزى كه جلوه اى از مدرنيسم غربى داشت حتى  ــتيز با هر چيزى كه جلوه اى از مدرنيسم غربى داشت حتى . س ــتيز با هر چيزى كه جلوه اى از مدرنيسم غربى داشت حتى . س س بود
ــدن  خانه ي ما محل جمع ش چه بايد مي كرديم؟. چه بايد مي كرديم؟. چه بايد مي كرديم؟ ــم و تكنولوژى عل
ــمندان بزرگى بود كه همه دغدغه ي ايران را  ــنفكران و انديش روش
با دكتر اسدى به اين نتيجه رسيديم كه جز كار فرهنگى . با دكتر اسدى به اين نتيجه رسيديم كه جز كار فرهنگى . با دكتر اسدى به اين نتيجه رسيديم كه جز كار فرهنگى  ــتند داش
Third Wave ــي كتابسرا كتاب ــي كتابسرا كتاب Third Waveكتابفروش Third Waveكتابفروش روزي در. روزي در. روزي در چاره اى نداريم

همان روز در خانه دكتر . همان روز در خانه دكتر . همان روز در خانه دكتر  خريديم ــته ي آلوين تافلر را ديديم و نوش
اسدي با ورق زدن كتاب به من گفت كه تو بايد اين كتاب را ترجمه 
تا آن زمان فقط . تا آن زمان فقط . تا آن زمان فقط  ــتم در ترجمه تجربه. در ترجمه تجربه. در ترجمه تجربهاى نداش من جا خوردم! من جا خوردم! من جا خوردم كني

ترجمه ي يك مقاله از من چاپ شده بود. 

آشنا  Future Shock البته شـما با تافلر و با كتابck البته شـما با تافلر و با كتابck البته شـما با تافلر و با كتاب . البته شـما با تافلر و با كتاب .  م. م. م ع
ترجمه ي فارسي اين كتاب به قلم دكتر اميرحسين . ترجمه ي فارسي اين كتاب به قلم دكتر اميرحسين . ترجمه ي فارسي اين كتاب به قلم دكتر اميرحسين  بوديد
تماشا  در هفته نامه ي تماشا  در هفته نامه ي تماشا  ضربه ي آيندهجهانبگلو زير عنوان ضربه ي آيندهجهانبگلو زير عنوان ضربه ي آينده
كه راديوـ تلويزيون در سال هاي پيش از انقالب درمي  آورد، 

منتشر شده بود. 
جزء كتاب هاى . جزء كتاب هاى . جزء كتاب هاى  ــا خوانده بودم ــگاه اينديان بله. اين كتاب را در دانش
ــدم كه  ولي. ولي. وليThird Wave را كه ورق زدم متوجه ش ــى ما بود درس
ــدي به جّد از من  ــدي به جّد از من . به هر حال دكتر اس ــدي به جّد از من . به هر حال دكتر اس به هر حال دكتر اس ــت موضوع چيز ديگري اس
ــت كه كتاب را ترجمه كنم و در من جرأت و انگيزه  اي ايجاد  خواس

كرد براي شروع كار. 

ع. م. ترجمه چه قدر طول كشيد؟
ــدي  ــتيم كه يك طرفش دكتر اس ــدي . ميزي در خانه داش ــتيم كه يك طرفش دكتر اس ــدي . ميزي در خانه داش ــتيم كه يك طرفش دكتر اس ميزي در خانه داش چهارده ماه
او فرهنگ . او فرهنگ . او فرهنگ  مي نشست و يك طرفش هم من و ساعت ها كار مى كرديم
كار ترجمه ي كتاب كه . كار ترجمه ي كتاب كه . كار ترجمه ي كتاب كه  ــنامه ي زنده و راهنماي من بود لغت و دانش
به دو ناشر مراجعه كردم و هر دو گفتند . به دو ناشر مراجعه كردم و هر دو گفتند . به دو ناشر مراجعه كردم و هر دو گفتند  تمام شد رفتم سراغ  ناشر
ــت ولي كتاب خوبى انتخاب نكرده ايد. تا اين كه  كه ترجمه خوب اس
آمدند به خانه ي ما و ترجمه را ديدند. روزى آقاي دكتر احسان نراقي
نشـرنو، و به  مدير بي درنگ تلفن كردند به آقاي محمدرضا جعفري،
ــو معرفي مي كنم كه ايران را  ــان گفتند ترجمه ي كتابي را به ت ايش
ــم به ديدن آقاي محمدرضا جعفري.  ــم به ديدن آقاي محمدرضا جعفري. روز بعد رفت ــم به ديدن آقاي محمدرضا جعفري. روز بعد رفت روز بعد رفت ــكان خواهد داد ت
ــه از كتاب گفتند اين كتاب  ــان هم پس از خواندن چند صفح ايش
حال چاپ اّول . حال چاپ اّول . حال چاپ اّول  موجي از تحول فكري در ايران به راه خواهد انداخت
در سه هزار نسخه و با كاغذ كاهى به بازار 1362 در سه هزار نسخه و با كاغذ كاهى به بازار 1362 در سه هزار نسخه و با كاغذ كاهى به بازار  در سال  موج سوم
مورد استقبال مديران و كارشناسان . مورد استقبال مديران و كارشناسان . مورد استقبال مديران و كارشناسان  آمد و خيلي زود به فروش رفت

براي نمونه آقاي دكتر محمدتقي بانكي در زماني كه . براي نمونه آقاي دكتر محمدتقي بانكي در زماني كه . براي نمونه آقاي دكتر محمدتقي بانكي در زماني كه  هم قرار گرفت
اين كتاب را تحسين كردند.  ــازمان برنامه و بودجه بودند، رئيس س
آقاي حجتي كرماني در مكالمه اي تلفني گفتند كه سرگرم خالصه 
ــور، و از آقاي  ــتند براي دو تن از مديران عالي كش كردن كتاب هس
دكتر اسدي و من خواستند كه نظريات خودمان را بنويسيم و برايشان 
و بعدها در سخنراني  هاي مديران . و بعدها در سخنراني  هاي مديران . و بعدها در سخنراني  هاي مديران  بفرستيم تا به آن مديران برسانند
ــت و  ــته اس ــور مي ديدم كه اين كتاب بر آنها تأثير گذاش عالي كش
موج سوم مفاهيم و انديشه هاى آن را نقل مي كنند. چاپ هاى بعدى

اين واكنش ها باعث شد . اين واكنش ها باعث شد . اين واكنش ها باعث شد  ــد ــخه منتشر مى ش ــد 11 هزار نس ــخه منتشر مى ش ــد 11 هزار نس ــخه منتشر مى ش هزار نس هربار در
جدى تر كار كنيم. بعد هم آثار ديگر تافلر را ترجمه كردم. 

بفرماييـد چـه شـد كه رفتيـد به سـازمان مديريت . بفرماييـد چـه شـد كه رفتيـد به سـازمان مديريت . بفرماييـد چـه شـد كه رفتيـد به سـازمان مديريت  م. م. م ع
صنعتي. 

از سوي آقاي دكتر محمدمهدي  اجازه بدهيد بگويم كه پيش از آن
بهكيش دعوت شدم براي همكاري با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
ــي و سرپرست مركز  ــاور آقاي علينقي خاموش ايران و به عنوان مش
اتاق هفته نامه اي  كارم را شروع كردمبررسي هاي اقتصادي اتاق كارم را شروع كردمبررسي هاي اقتصادي اتاق كارم را شروع كردم. در
منتشر مى شد كه تدوين مطالب حدود چهل صفحه ي آن بر عهده ي 
ــدي، دكتر ابوالقاسم هاشمي، دكتر  گروهي مركب از دكتر علي اس
موضوع و . موضوع و . موضوع و  بودتيزهوش، دكتر بهكيش و من بودتيزهوش، دكتر بهكيش و من بود ــهراب شهابي، دكتر س
ــعه انتخاب و تدوين  ــوا در چارچوب يك ديدگاه جامع به توس محت
دكتر . دكتر . دكتر  دكتر اسدى مسئول تحليل روندهاى تحول جهانى بود. دكتر اسدى مسئول تحليل روندهاى تحول جهانى بود. دكتر اسدى مسئول تحليل روندهاى تحول جهانى بود مى شد
ــت و ديگران كه اقتصاددان  ــهابى با نگاه سياسى مطلب مى نوش ش
تهيه ي مطالب مربوط به . تهيه ي مطالب مربوط به . تهيه ي مطالب مربوط به  بودند، مطالب اقتصادى را تهيه مى كردند
تكنولوژى و مفاهيم و تحوالت آن و نيز توسعه ي انسانى بر عهده ي 
براي مديران . براي مديران . براي مديران  ما از طريق اين مطالب فرهنگ سازي مي كرديم. ما از طريق اين مطالب فرهنگ سازي مي كرديم. ما از طريق اين مطالب فرهنگ سازي مي كرديم من بود
اتاق هم درباره ي مباحث اقتصادي و  فرهنگى و صنعتي و بازرگاني 
از طريق اتاق با آقاي . از طريق اتاق با آقاي . از طريق اتاق با آقاي  و تكنولوژي جلسه ي بحث علمى مي گذاشتيم
ــن خليلي، مديرعامل شركت بوتان آشنا شديم ــ مرد بزرگي  ــن خليلي، مديرعامل شركت بوتان آشنا شديم ــ مرد بزرگي محس ــ مرد بزرگي محس
كه در زندگي اش هيچ چيز مهم تر از توسعه ي ايران نيست. درباره ي 
خدمات ارزنده ي ايشان به صنعت و اقتصاد كشور در طي سه دهه ي 
گذشته مطالب زيادي براي گفتن دارم كه فرصتش در اينجا نيست.

ــان براى مديران شركت بوتان جلسه ي  تبادل افكار  به خواست ايش
در اين جلسه ها  دكتر اسدى تا آخرين روز حياتش. دكتر اسدى تا آخرين روز حياتش. دكتر اسدى تا آخرين روز حياتش به راه انداختيم
اين . اين . اين  حضور داشت و پس از ايشان من تا چند سال كار را ادامه دادم
جلسه ها در زيرزمين ساختمان شركت بوتان و در انبار كامپيوترهاى 
از انديشمندان . از انديشمندان . از انديشمندان  شركت برگزار مي شد، ولي بسيار پربار و تأثيرگذار بود
مطالب اين جلسه ها . مطالب اين جلسه ها . مطالب اين جلسه ها  ــخنرانى و بحث دعوت مى كرديم بنام براى س

در مجموعه اي يكهزار صفحه اي مستند شده است.

يك دوره هم در انجمن مديران صنايع ايران بوديد. يك دوره هم در انجمن مديران صنايع ايران بوديد. يك دوره هم در انجمن مديران صنايع ايران بوديد. ع. م
ــتي دبير  آقاي مرتضي بهش ــم تجربه ي ارزنده اي بود. ــم تجربه ي ارزنده اي بود. آن ه ــم تجربه ي ارزنده اي بود. آن ه آن ه بله
انجمن بودند و انديشمندان برجسته ي كشور را گرد هم آوردند. 
ده سال در كنار آقاي خليلي و ايشان براي ارتقاي فرهنگ بخش 
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در حوزه ي صنعت تجربه هاى  خصوصي صنعت سخت تالش كرديم.
بسيارى دارم. از جمله همكارى با دكتر نژادحسينيان در وزارت 
صنايع سنگين، و از آن مهم تر، همكارى با آقاى مهندس محلوجى 
به سرپرستى دكتر بهكيش و به اتفاق. به سرپرستى دكتر بهكيش و به اتفاق. به سرپرستى دكتر بهكيش و به اتفاق در وزارت معادن و فلزات

دكتر فرهنگي، تجربه هاي مفيد وزارت معادن و فلزات را مستند 
به درخواست  بعد هم كه. بعد هم كه. بعد هم كه منتشر كرديم كرده و در سه عنوان كتاب
ــه ي فوالد از  ــه ي فوالد از . اين تجرب ــه ي فوالد از . اين تجرب اين تجرب ــركت ملي فوالد ايران ــما آمدم به ش ش
ــر دولت، در كمال  ــت. با تغيي تجربه هاى مهم و ماندگار من اس
ــتان ديگرمان، حاصل سال ها  ــِف شما و من و دوس حيرت و تأس
ــت به  زحمت در فوالد را به هم ريختند و همه چيز باز هم برگش

عقب. تاريخ بار ديگر تكرار شد.

اجـازه بدهيد ياد كنم از حضـور بهره زاي آقاي بايزيد . اجـازه بدهيد ياد كنم از حضـور بهره زاي آقاي بايزيد . اجـازه بدهيد ياد كنم از حضـور بهره زاي آقاي بايزيد  م. م. م ع
مردوخـي، آقاي رضا رضايي، آقاي عبدالحسـين آذرنگ، و 
شـادروان دكتر حسـين عظيمي كه همراه با سركار، در آن 
سال ها، راهنمايي هاي ارزنده اي به من مي فرموديد و حاصل 

كار هم بسيار بسيار ارزنده  بود، ولي افسوس كه ... 
به زحمت و با . به زحمت و با . به زحمت و با  گرفتار مانده ايم بله. انگار دور باطلي است كه در آن
ــق چيزى را مى سازيم، و سپس با سرعت آن را ويران مى كنيم.  عش
گره ي كور توسعه  ي ايران شايد با يافتن پاسخ اين پرسش باز شود: 

چرا آن چه را كه ديگرى ساخته است، ويران مى كنيم؟ 

ِمتأسـفانه مبنـاي تمام آن تصميمـاِتمتأسـفانه مبنـاي تمام آن تصميمـاِت تخريبي صرفًا متأسـفانه مبنـاي تمام آن تصميمـات. متأسـفانه مبنـاي تمام آن تصميمـات.  م. م. م ع
حرفه اي و تخصصي نبود. يعني  «سياسي» بود و به هيچ روي
بعضي از حضرات يادشان مي رود هدف از تأسيس اين دستگاه هاي 
عريض و طويل و اين همه مدير و كارشـناس و كارمند، حفظ 
منافع ملي و ارتقاء بخشيدن به منافع ملي است، نه در خدمت 

منافع شخصي و گروهي قرار گرفتن. بگذريم. 

خانم خوارزمي، شـما و آقاي ميرزائي چنان با افسوس . خانم خوارزمي، شـما و آقاي ميرزائي چنان با افسوس . خانم خوارزمي، شـما و آقاي ميرزائي چنان با افسوس  ج. ج. ج م
از آن تجربه ي مشترك حرف مي زنيد كه آدم كنجكاو مي شود 
بداند آن روزها در شـركت ملي  فوالد ايران چه خبر بوده و 

شما چه مي كرده ايد. 
ــه آقاي ميرزائي براي پياده  ــي ما اين بود كه كمك كنيم ب كار اصل
صنعت فوالد صنعت بزرگي است . صنعت فوالد صنعت بزرگي است . صنعت فوالد صنعت بزرگي است  كردن ايده هاي مهمى كه داشتند
در . در . در  ــر ايران حضور دارد با نقشى مهم در اقتصاد كشور كه در سراس
وزارت معادن و فلزات استراتژي نوسازى فوالد و معدن و برنامه هاى 
ــي به عنوان معاون،  ــت اجرا بود. آقاي ميرزائ تحول بنيادى در دس
ــاني اين شبكه  ي بزرگ را بر  ــئوليت امور اجتماعي و نيروي انس مس
ــتخدام يك نفر، تا مرگ او. بنابراين استخدام،  ــتخدام يك نفر، تا مرگ او. از اس ــتخدام يك نفر، تا مرگ او. از اس از اس ــتند عهده داش
ــكيالت، بهداشت صنعتي، نظام حقوق و  آموزش، سازماندهي و تش
ــاني، برگزاري سمينارها،  ــتمزد، درمان، انفورماتيك، اطالع رس دس
سخنراني هاي علمي، برگزاري مسابقات ورزشي به شكل المپيك ها 
ــر  براي كاركنان زن و مرد و براي اعضاي خانواده ي كاركناِن سراس

كشور، و سرانجام بازنشستگي در اين 
ــاي ميرزائي  ــوزه متمركز بود و آق ح
مترصد بودند كه همه ي اينها را، كه 
ــاس عمدتاً متأثر از تجربه هاي  در اس
ــازمان كنند و  روس ها بود، تجديد  س
ــازي و امروزي (مدرن)  در واقع نوس
ــار مديران و  ــد. بنابراين، در كن كنن
كارشناسان، مشاوران هم بسيار فعال 
ــبكه ي  ــد كه ش ــبكه ي . نتيجه  اين ش ــد كه ش ــبكه ي . نتيجه  اين ش ــد كه ش نتيجه  اين ش بودند

مديريتي صنعت فوالد از سكون خارج شد و تحرك بسيار پيدا كرد 
ــت، برنامه ريزي، بودجه ريزي،  ــا مفاهيم جديد در حوزه ي مديري و ب
ــت صنعتي و درمان  ــت صنعتي و درمان . حوزه ي بهداش ــت صنعتي و درمان . حوزه ي بهداش حوزه ي بهداش ــيابي آشنا شد نظارت، و ارزش
ــوالد ايران يكي از  ــركت ملي ف ــد و ش كاركنان در واقع زير و رو ش
را به كاركنان و خانواده هاي آنان  بهترين خدمات بهداشتي و درماني
ارائه مي كرد. مديران از اتاق هايشان بيرون آمدند و به سراسر كشور 
بودند مديراني كه سال ها با يكديگر كار كرده بودند ولي، . بودند مديراني كه سال ها با يكديگر كار كرده بودند ولي، . بودند مديراني كه سال ها با يكديگر كار كرده بودند ولي،  سفر كردند
به علت اين كه در شهرها و استان هاي مختلف پراكنده بودند، هيچ گاه 
مديري كه در طبس بود، همكار خود را در . مديري كه در طبس بود، همكار خود را در . مديري كه در طبس بود، همكار خود را در  همديگر را نديده بودند
و ! و ! و  ــناخت ــابور يا اهواز نمي ش اصفهان يا بافق يا كرمان يا يزد يا نيش
اّما در فاصله ي . اّما در فاصله ي . اّما در فاصله ي  طبيعي بود كه تعاملي هم ميان آنان برقرار نمي شد
آشنايي هاي . آشنايي هاي . آشنايي هاي  تمام اين فاصله ها از ميان رفت1376 تمام اين فاصله ها از ميان رفت1376 تمام اين فاصله ها از ميان رفت 1376 تا 1376 تا  تا 1371 تا 1371  سال هاي 
ــد به دوستي هاي بسيار صميمانه  از راه دور و بوروكراتيك تبديل ش
ــفرها، بسياري از  ــفرها، بسياري از . و جالب اين كه در ضمن اين س ــفرها، بسياري از . و جالب اين كه در ضمن اين س و جالب اين كه در ضمن اين س ــته و تعامل پيوس
تجربه ها هم . تجربه ها هم . تجربه ها هم  ــكالت هم، رو در رو، حل و فصل مي شد مسائل و مش

منتقل مي شد. امكانات و مشكالت همديگر را نيز مي شناختند.

من اين مجله را . من اين مجله را . من اين مجله را  هم بفرماييدفراز هم بفرماييدفراز هم بفرماييد از تجربه ي مجله ي. از تجربه ي مجله ي. از تجربه ي مجله ي ج. ج. ج م
هم از نظر شـكل و هم از نظر . هم از نظر شـكل و هم از نظر . هم از نظر شـكل و هم از نظر  مجله ي ويژه اي بوده. مجله ي ويژه اي بوده. مجله ي ويژه اي بوده ديده ام
شـما هم در ايـن مجله فعال بوديـد. شـما هم در ايـن مجله فعال بوديـد. شـما هم در ايـن مجله فعال بوديـد. از راه افتادن و  محتوا

فراز سرنوشت فراز سرنوشت فراز  بگوييد. 
ــان  ــاره آقاي ميرزائي بايد اظهار نظر كنند، چون خودش ــان در اين ب ــاره آقاي ميرزائي بايد اظهار نظر كنند، چون خودش ــان در اين ب آقاي ميرزائي بايد اظهار نظر كنند، چون خودش
ارتقاي كيفيت . البته درباره ي ارتقاي كيفيت . البته درباره ي ارتقاي كيفيت  پايه گذار و سردبير اين مجله بودند
اين مجله و فراهم آوردن مقاله هايي كه در آن بايد چاپ شود، و 
ولي بهتر است خود . ولي بهتر است خود . ولي بهتر است خود  نظر مي دادندارزيابي مقاله ها گروه مشاوران نظر مي دادندارزيابي مقاله ها گروه مشاوران نظر مي دادند
فقط بگويم . فقط بگويم . فقط بگويم  فرازآقاي ميرزائي درباره ي فرازآقاي ميرزائي درباره ي فراز واقعيت هايي را بيان كنند
نشريه اي ممتاز در حوزه ي صنعت و مديريت بود، و اين  فرازكه فرازكه فراز
نشريه تأثير مشخصي بر نشريه  هاي ديگر گذاشت، و با انتشار اين 
نشريه، فرهنگ انتشار نشريات صنعتي صاحب محتوي و با ظاهر 
برازنده شكل گرفت، گرچه فكر نمي كنم كه ديگر مشابه و همتراز 

اين نشريه، نشريه اي منتشر شده باشد. 

اين . اين . اين  شـركت ملـي فوالد ايران بود فرازصاحب امتياز فرازصاحب امتياز فراز صاحب امتياز . صاحب امتياز .  م. م. م ع
مجله در چارچوب فلسفه ي تحول فرهنگيـ  مديريتي صنعت 
فكر انتشار آن از آقاي مهندس علي . فكر انتشار آن از آقاي مهندس علي . فكر انتشار آن از آقاي مهندس علي  فوالد پايه گذاري شـد
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شكرريز، مدير عامل وقت شركت 
من آن انديشه ي . من آن انديشه ي . من آن انديشه ي  ملي فوالد ايران، بود
اوليه را توسعه دادم و مجله اي منتشر 
كرديم كه به نظر مـن، در حوزه ي 
دولـت، انتشـار آن را بايد به يك 
آقاي رضا رضايي . آقاي رضا رضايي . آقاي رضا رضايي  «حادثه» تعبير كرد
بيش از همه ي ما زحمت اين مجله 
خانم خوارزمي . خانم خوارزمي . خانم خوارزمي  را به دوش مي كشيد
و آقاي آذرنگ هم كمك مسـتقيم 
آقاي بايزيد مردوخي و زنده ياد دكتر حسين . آقاي بايزيد مردوخي و زنده ياد دكتر حسين . آقاي بايزيد مردوخي و زنده ياد دكتر حسين  و مؤثر مي كردند
عظيمي هم كمك هاي ارزنده اي مي كردند. و نكته ي گفتني 
ًاين كه پس از درآمدن نخستين شماره  اش مورد قبول و طبعًااين كه پس از درآمدن نخستين شماره  اش مورد قبول و طبعًا

مورد حمايت آقاي مهندس حسين محلوجي، وزير وقت معادن 
قرار من اين بود كه تـا روزي كه در . قرار من اين بود كه تـا روزي كه در . قرار من اين بود كه تـا روزي كه در  و فلـزات، قرار گرفـت
صنعت فوالد شاغل هستم پولي بابت انتشار اين مجله نگيرم، 
و هزينه هايش را هم از محل تك فروشي و چاپ آگهي تأمين 
ًولي شگفت آور اين كه مثًالولي شگفت آور اين كه مثًال مجتمع ذوب آهن يا مجتمع  ولي شگفت آور اين كه مثال. ولي شگفت آور اين كه مثال.  كنم
مباركه يا مجتمع فوالد اهواز دريغ مي كردند از دادن  فـوالد
مگر پس از پيگيري هاي جانكاه يا ! مگر پس از پيگيري هاي جانكاه يا ! مگر پس از پيگيري هاي جانكاه يا  ! فـراز! فـراز فـرازيك برگ آگهي به فـرازيك برگ آگهي به 
ًبه عبارت ديگر يك واحد صنعتي كه مثًالبه عبارت ديگر يك واحد صنعتي كه مثًال به عبارت ديگر يك واحد صنعتي كه مثال! به عبارت ديگر يك واحد صنعتي كه مثال!  اِعمال زور از باال
در سـال، به قيمت هاي دهـه ي 1370، پانصد ميليون تومان 
بـراي تبليغـات هزينـه مي كـرد، از دادن يك بـرگ آگهي 
به هر حال اين نشريه ! به هر حال اين نشريه ! به هر حال اين نشريه  طفره مي رفت فرازسيصد هزارتوماني به فرازسيصد هزارتوماني به فراز
(از روزي كه اولين شماره اش درآمد (از روزي كه اولين شماره اش درآمد (بهار 1375)، تا روزي كه 
(آخرين شماره اش منتشر شد (آخرين شماره اش منتشر شد (شماره ي 25، تابستان 1381) 

ريالي از پول دولت هزينه نكرد.

فرازم. ج. پس از شما چه بر سر فرازم. ج. پس از شما چه بر سر فراز آمد؟

ع. م. فراز و من با هم رفتيم! رؤساي صنعت فوالد كه پس 
از دوم خرداد زمام امور اين صنعت را به دست گرفته بودند 
مدتي اجازه ي تداوم انتشـار اين نشـريه را دادند، البته با 
منابع درآمدي مانند گذشته؛ ولي يك روز گفتند كه چون 
نمي توانند هزينه هاي اين نشريه را تأمين كنند، بايد تعطيل 
واقعًا شرم آور بود كه نشريه اي با آن همه اعتبار، كه ! واقعًا شرم آور بود كه نشريه اي با آن همه اعتبار، كه ! واقعًا شرم آور بود كه نشريه اي با آن همه اعتبار، كه  بشود
مخاطبان بسيار زيادي داشت و پژوهشگران، نويسندگان، 

و مترجمـان ارزشـمندي را هـم جذب كرده بـود، و با آن 
مقاله هاي تـراز اول، گرافيك عالي، و ويراسـتاري ممتاز، 
اجازه بدهيد تا يادم نرفته از سـه همكار اين . اجازه بدهيد تا يادم نرفته از سـه همكار اين . اجازه بدهيد تا يادم نرفته از سـه همكار اين  تعطيل شـد
آقاي رضا رضايي و نشـريه ياد كنم كه بسـيار صميمانه با آقاي رضا رضايي و نشـريه ياد كنم كه بسـيار صميمانه با آقاي رضا رضايي و 
خانم فاطمه صداقت، خانم  منيژه طالپور، : خانم فاطمه صداقت، خانم  منيژه طالپور، : خانم فاطمه صداقت، خانم  منيژه طالپور،  من همكاري كردند

و آقـاي جعفـر خامـوش*. 
ًببينيد در آن سال ها اصوالًببينيد در آن سال ها اصوالً در كّل وزارت معادن و فلزات، و نه 
با مديريت مهندس حسين  فقط در صنعت فوالد، تحوالت مهمى
محلوجي به راه افتاد. مشخصًا در صنعت فوالد آقاي دكتر محمد تقي 
بانكي و آقاي مهندس علي شكرريز هم عوال مؤثر تحول و توسعه 
مجله ي ديگري هم در وزارت معادن و فلزات  فراز عالوه بر فراز عالوه بر فراز بودند.
فرشادي سردبير  ــر مي شد به نام سنگ كه آقاي غالمحسين ــر مي شد به نام سنگمنتش سنگمنتش
ــريه ي معتبر و تراز  هم در نوع خودش نش سـنگمجله ي سـنگمجله ي سـنگ مجله ي . مجله ي .  آن بود
در تمامي عرصه هاي زير پوشش وزارت . در تمامي عرصه هاي زير پوشش وزارت . در تمامي عرصه هاي زير پوشش وزارت  اولي بود، و فرهنگ ساز شد
ــعه و تحول بوديم.  ــاهد اجراى برنامه هاى توس معادن و فلزات ش
يادم مي آيد كه يك روز آقاي مهندس محلوجي در جلسه ي شوراي 
دويست مدير  معاونان وزارت خانه گفتند كه نياز داريم به دست كم
من، كه همزمان در . من، كه همزمان در . من، كه همزمان در  ــند ــطح آموزش ديده باش كه در باالترين س
ــازمان مديريت صنعتي هم كار مى كردم، اين نياز را در سازمان  س
ــدون آذرهوش برنامه اي  با كمك آقاى دكتر فري ــرح كردم و  مط
 ،Action Learning براي پرورش مدير و رهبر سازماني، با متدولوژيAction Learning براي پرورش مدير و رهبر سازماني، با متدولوژيAction Learning
حدود يك سال وقت گذاشتيم تا استادان سازمان . حدود يك سال وقت گذاشتيم تا استادان سازمان . حدود يك سال وقت گذاشتيم تا استادان سازمان  طراحي كرديم
ــد روش اين نوع  ــوند. باي ــراي آموزش خاص اين دوره آماده ش ب
آموزش را مى آموختند و نيز با واقعيت هاى وزارت معادن و فلزات 
من گزارش ها و آمار و ارقام و اطالعات مربوط به . من گزارش ها و آمار و ارقام و اطالعات مربوط به . من گزارش ها و آمار و ارقام و اطالعات مربوط به  ــنا مى شدند آش
فعاليت ها و برنامه هاي وزارت خانه را در اختيار استادان قرار مى دادم. 
يك گروه از مديران انتخاب شدند و اولين كارگاه آموزشى با عنوان 
برگزار شد. برنامه آماده ي  ــتراتژيك" "كارگاه تشخيص مسائل اس
ــت در اين مرحله، دولت تغيير كرد. در جلسه ي  اجرا بود، و درس
توديع آقاي مهندس محلوجي، خطاب به آقاي مهندس جهانگيري 
ــاره به اين برنامه گفتم كه «ازجوانه هايي كه با  ــاره به اين برنامه گفتم كه «ازجوانه هايي كه با ) با اش گفتم كه «ازجوانه هايي كه با ) با اش (وزير جديد
سخت كوير كاشته شده و تازه سرزده اند،مراقبت  زحمت زياد در زمين
كنيد. اين جوانه ها را ريشه كن نكنيد»، اولين كارى كه وزير جديد 
قرارداِد منعقد شده را فسخ كردند! قرارداِد منعقد شده را فسخ كردند! قرارداِد منعقد شده را فسخ كردند! با  تعطيل اين برنامه بود كرد،
كه براي صنعت فوالد  ــن آقاي ميرزائي هم تمام برنامه هايي را رفت

ــتيم، تعطيل كردند! داش

ــت اين نشريه را  ــاني كه پس از من قرار اس ــطري به عنوان خداحافظي و وصيت به كس ــت اين نشريه را فراز، چند س ــاني كه پس از من قرار اس ــطري به عنوان خداحافظي و وصيت به كس ــت اين نشريه را فراز، چند س ــاني كه پس از من قرار اس ــطري به عنوان خداحافظي و وصيت به كس ، چند س ــماره ي  ــماره ي فرازهنگامي كه اين گفت وگو را تنظيم مي كردم به يادم آمد كه در آخرين ش فرازهنگامي كه اين گفت وگو را تنظيم مي كردم به يادم آمد كه در آخرين ش *
و هزينه اي در حد صفر !) و هزينه اي در حد صفر !) و هزينه اي در حد صفر  نفر4 نفر4 نفر (نفر (نفر (بله، فقط  نفر 4 نفر 4  را با كمك ] را با كمك ] را با كمك  ] فراز] فراز انتشار اين فصلنامه [...] انتشار اين فصلنامه [...] انتشار اين فصلنامه [ بد نيست بخشي از آن را در اينجا بياورم. بد نيست بخشي از آن را در اينجا بياورم. بد نيست بخشي از آن را در اينجا بياورم: «راقم اين سطور  نوشته ام) نوشته ام) نوشته ام (منتشر كنند (منتشر كنند (كه نكردند
بنابراين، . بنابراين، . بنابراين،  فرازسال ادامه داد و امروز به من گفته شده است كه شركت ملي فوالد ايران عالقه اي به ادامة انتشار فرازسال ادامه داد و امروز به من گفته شده است كه شركت ملي فوالد ايران عالقه اي به ادامة انتشار فراز ــ نمي دانم با من، يا بي من ــ  ندارد سال ادامه داد و امروز به من گفته شده است كه شركت ملي فوالد ايران عالقه اي به ادامة انتشار 7 سال ادامه داد و امروز به من گفته شده است كه شركت ملي فوالد ايران عالقه اي به ادامة انتشار 7  ريال براي خزانة دولت، به مدت 
ــادمان تر از اين نمي كند كه اين كودك هفت ساله همچنان ببالد و  ــادمان تر از اين نمي كند كه اين كودك هفت ساله همچنان ببالد و . من و ما را هيچ چيز ش ــادمان تر از اين نمي كند كه اين كودك هفت ساله همچنان ببالد و . من و ما را هيچ چيز ش من و ما را هيچ چيز ش ــت ــاله اس امروز كودكي هفت س فراز. [...] فراز. [...] فراز ــم و زمين مي گذارم قلم را، در اين فصلنامه، مي بوس
اگر تالش  هاي گروه ما  ــف تر از اين نمي كند كه اين كودك نو پا، در كشاكش هاي مرسوم اداري، زير دست و پا له شود![كه شد!] ــارش ادامه يابد؛ و هيچ چيز ما را متأس ــد كند و انتش رش
توانسته باشد دانه اي را به نهال هفت ساله تبديل كند، حداقل وظيفه ي آنان كه از امروز اين نهال هفت ساله تقديم شان مي شود اين است كه آن را چون درختي چهارده ساله به آيندگان 

من به انتظار آن روز، هر سه ماه يك بار، به روزنامه فروشي محله ام سرمي زنم! من به انتظار آن روز، هر سه ماه يك بار، به روزنامه فروشي محله ام سرمي زنم! من به انتظار آن روز، هر سه ماه يك بار، به روزنامه فروشي محله ام سرمي زنم.»  كار مشكلي نيست. كار مشكلي نيست. كار مشكلي نيست بسپارند
شهريور 27 شهريور 27 شهريور 1381، علي ميرزائي
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اين تخصص مديران عالي ايراني واقعا. اين تخصص مديران عالي ايراني واقعا. اين تخصص مديران عالي ايراني واقعًا در دنيا منحصر  م. م. م ع
هر كه مي آيد كار نخستش اين است كه هر . هر كه مي آيد كار نخستش اين است كه هر . هر كه مي آيد كار نخستش اين است كه هر  به فرد اسـت
چه را در گذشـته انجام شـده نفي كنـد و بگوييد «بد» و 
«غلط» بوده. آن وقت خودش از نو شـروع مي  كند. و بعد 
هم مدير ديگري مي آيد كارهاي او را نفي مي كند، و ماجرا 
يك جهانگرد فرانسوي ! يك جهانگرد فرانسوي ! يك جهانگرد فرانسوي  به همين ترتيب ادامه پيدا مي  كند
هيچ ايراني اي : هيچ ايراني اي : هيچ ايراني اي  كـه نامش را حاال به خاطر نـدارم مي گويد
ديواري را كه پيش از او سـاخته شـده مرمت و نگهداري 
اول ديوار پيشـين را خـراب مي كند تا خودش . اول ديوار پيشـين را خـراب مي كند تا خودش . اول ديوار پيشـين را خـراب مي كند تا خودش  نمي كنـد
و نفر بعد از او هم البته اين ماجرا را . و نفر بعد از او هم البته اين ماجرا را . و نفر بعد از او هم البته اين ماجرا را  ديوار تازه اي بسـازد

تكـرار مي كنـد.
برگرديم به همكاري شما با سازمان مديريت صنعتي. نگفتيد 

كه چطور وارد اين سازمان شديد.
سازمان  مركز آموزش، مدير مركز آموزش، مدير مركز آموزش بود كه خانم فيروزه صابر1370 بود كه خانم فيروزه صابر1370 بود كه خانم فيروزه صابر ــال  س
ــي به  مديريت صنعتي، به من تلفن كردند و گفتند مي خواهند بورس
من بدهند براى شركت در دوره ي پنج هفته اي مديريت استراتژيك. 
مدير 90 مدير 90 مدير  حدود . حدود . حدود  ــود تحول آفرين ــود تحول آفرين. برنامه اى بود در زمان خ ــود تحول آفرين. برنامه اى بود در زمان خ برنامه اى بود در زمان خ ــم پذيرفت
من . من . من  ــد و عالى توسط استادان ايرانى و خارجى آموزش مى ديدند ارش
دكتر اسدي 1370 دكتر اسدي 1370 دكتر اسدي  در روز پنجم آذر  در ميانه ي دوره. در ميانه ي دوره. در ميانه ي دوره تنها زن بودم
پس از پايان دوره سازمان مديريت صنعتي از من دعوت . پس از پايان دوره سازمان مديريت صنعتي از من دعوت . پس از پايان دوره سازمان مديريت صنعتي از من دعوت  درگذشتند
ــرورت و اهميت آموزش  ــكاري. به دليل اعتقاد به ض براي هم ــرد ك
ــازمان  هجده سال  مديران، اين دعوت را پذيرفتم. همكاري من با س

ادامه يافت تا آخر سال 1388.

ع. م. يعني دو سال است كه بازنشسته شده ايد؟
قطع ارتباطم . قطع ارتباطم . قطع ارتباطم  در حال جمع آورى سوابقم براى بازنشستگى هستم
ــتان تكرارى است در  ــازمان مديريت صنعتي نيز همان داس با س
آنجا را  با مشاهده ي نخستين امواج توسعه ستيز. با مشاهده ي نخستين امواج توسعه ستيز. با مشاهده ي نخستين امواج توسعه ستيز زندگى حرفه ايم
ــتم ولى  ــردم. البته به ظاهر هنوز عضو هيئت علمى هس ترك ك
ــس از انقالب تنها دو  ــس از انقالب تنها دو . در ايران پ ــس از انقالب تنها دو . در ايران پ در ايران پ ــا نكرده ام ــرارداد تازه اي امض ق
مركز آموزش مديريت دولتي . مركز آموزش مديريت دولتي . مركز آموزش مديريت دولتي  مؤسسه داشتيم براى پرورش مدير
ــالى است در دست انداز ادغام و انفكاك و وصل شدن  كه چند س
و جدا شدن به سر مي برد، و ديگري سازمان مديريت صنعتي كه 
همچنان به مأموريت اوليه و اصلي اش كه آموزش و پرورش مدير 
ــت كه به نظر مي رسد اين سازمان  مدتي اس اما. اما. اما بود ادامه مي داد
هم در مسير تخريب قرار گرفته است. در سال 1388 مديرعامل 
ــازمان تغيير كرد و كسي بر سركار آمد كه شايستگي حرفه اي  س
ــت. عمر مديريت ايشان كوتاه بود ــازمان را نداش براي اداره ي س

ــود كردند كه باعث  ــن مدت كوتاه بنيان هايى را ناب ولى در همي
مانده اند ولى در سازمان ديگر شور ساير استادان مانده اند ولى در سازمان ديگر شور ساير استادان مانده اند ولى در سازمان ديگر شور  ساير استادان . ساير استادان .  ــد رفتن من ش
ــابق براى تالش و خلق انديشه وجود ندارد. شايد براى  و حال س
در برابر دانشجويان . در برابر دانشجويان . در برابر دانشجويان  تخريب اين سازمان نيز طرحى تهيه شده باشد
احساس تعهد مى كنم، تدريس را دوست دارم، ولى هرگز نتوانسته ام 

ــم.  ــش كار كن ــى انگيزه ُك در فضاي

چـه  حاضـر  حـال  در  م.  ع. 
مي  كنيد؟

در شركت سايپا مشاور عالي مديرعامل 
هستم. مديرعامل فعلي سايپا پس از 
ــدي يكي از دو جواني  مرگ دكتر اس
بودند كه به ديدن من آمدند و گفتند 
ما پويندگان راه دكتر اسدي هستيم و 
مي خواهيم آثار دكتر اسدي را جمع آوري 
كنيم و انديشه هايش را اشاعه دهيم. 

روابط شان . روابط شان . روابط شان  حرف هاى اين دو جوان پاك و شريف و فعال، به دلم نشست
دو سال قبل يكى از اين دو جوان، آقاي مهندس . دو سال قبل يكى از اين دو جوان، آقاي مهندس . دو سال قبل يكى از اين دو جوان، آقاي مهندس  را با من حفظ كردند
انديشه ها و اعتقادات ايشان آشنا . با انديشه ها و اعتقادات ايشان آشنا . با انديشه ها و اعتقادات ايشان آشنا  پوستين دوز، مديرعامل سايپا شدند
از من كمك خواستند. از من كمك خواستند. از من كمك خواستند. بودم و به سالمت اخالقى شان اعتماد داشتم

احساس مي كردم آقاي . احساس مي كردم آقاي . احساس مي كردم آقاي  سايپا را گروه صنعتي بزرگ و مهمى مى دانم
پوستين دوز براى اجراى طرح هاى بزرگ تحول در گروه سايپا مصمم 
سه ماه . سه ماه . سه ماه  فكر كردم شايد بتوانم تجربه ها و دانشم را به كار گيرم. فكر كردم شايد بتوانم تجربه ها و دانشم را به كار گيرم. فكر كردم شايد بتوانم تجربه ها و دانشم را به كار گيرم است
فضا براى جذب ايده هاى من مساعدتر . فضا براى جذب ايده هاى من مساعدتر . فضا براى جذب ايده هاى من مساعدتر  است كه كارم را شروع كرده ام

از چيزى است كه تصور مى كردم. 

ع. م. چقدر وقت مي گذاريد؟
ولى چون با دل و جان كار مي  كنم، . ولى چون با دل و جان كار مي  كنم، . ولى چون با دل و جان كار مي  كنم،  هفته اي دو روز به شركت مي روم

تقريباً همه ي ذهنم و وقتم درگير مسائل سايپا شده. 

ع. م. شما در «انجمن ايراني مطالعات جامعة اطالعاتي» هم 
فعال هستيد. از آنجا بگوييد و از وضعيت كنوني اش.

انجمن ايراني مطالعات جامعه ي اطالعاتي را آقاي دكتر كاظم معتمد نژاد 
به گفته ي . به گفته ي . به گفته ي  به عنوان يك انجمن علمى تأسيس كردند1383 به عنوان يك انجمن علمى تأسيس كردند1383 به عنوان يك انجمن علمى تأسيس كردند 1383 در سال 1383 در سال 
پس از . پس از . پس از  ــكل گرفته بود ــال قبل ش ــكل گرفته بود15 س ــال قبل ش ــكل گرفته بود15 س ــال قبل ش س ــان، ايده ي آن از  خود ايش
ــران جامعه ي اطالعاتي (WSIS) در ژنو،  برگزاري اولين اجالس س
فهرست اعضاي هيئت مؤسس  ايشان نام مرا در. ايشان نام مرا در. ايشان نام مرا در اين انجمن فعال شد
ــر ه ي انجمن از  ــان و هيئت مدي ــر ه ي انجمن از . هيئت مؤسس ــان و هيئت مدي ــر ه ي انجمن از . هيئت مؤسس ــان و هيئت مدي هيئت مؤسس ــرار دادند انجمن ق
انديشمندان و استادان و صاحب نظران برجسته ي دو حوزه ي ارتباطات 
از همان آغاز فعاليت انجمن، به عنوان . از همان آغاز فعاليت انجمن، به عنوان . از همان آغاز فعاليت انجمن، به عنوان  و اطالعات تركيب يافته است
عضو هيئت مديره و نايب رئيس در خدمت انجمن و آقاي دكتر بودم. 
ــكرخواه  آقاى دكتر يونس ش آقاى دكتر معتمد نژاد رئيس انجمن و
البته طى اين سال ها دكتر حسين . البته طى اين سال ها دكتر حسين . البته طى اين سال ها دكتر حسين  ــه هستند هم عضو هيئت رئيس
ــادى و مهندس نصراهللا جهانگرد و دكتر داوود زارعيان بار  ابراهيم آب
هدف اصلى انجمن آن است كه . هدف اصلى انجمن آن است كه . هدف اصلى انجمن آن است كه  كارهاي اجرايي را بر دوش داشتند
ــاز اجراى برنامه ها و مصوبات و  با كار علمى و فرهنگى هم زمينه س
راهبردهاى اجالس سران در كشور شود و هم با حضور فعال در اين 
ICTكنفرانس هاى بين المللى ICTكنفرانس هاى بين المللى ICT (فناوري  ــاير اجالس ها و اجالس و س
اطالعات و ارتباطات)، در فرايندهاى سياست گذارى و قانون گذارى 
حال توسعه  ــاير كشورهاى در بين المللى در جهت منافع ايران و س
ــعه ي  ــعه ي . افزون بر آن، در ايران راه را براى توس ــعه ي . افزون بر آن، در ايران راه را براى توس افزون بر آن، در ايران راه را براى توس ــى مؤثر ايفا كند نقش
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تونس هموار  جامعه ي اطالعاتي طبق تعريف اسناد دو اجالس ژنو و
ICT در كشور و كاربردهاى آن در  سازد و از اين طريق به توسعه ي
انجمن در دو اجالس اول و دوم سران . انجمن در دو اجالس اول و دوم سران . انجمن در دو اجالس اول و دوم سران  حوزه هاى مختلف كمك كند
ــد، بسيار فعال بود.  جامعه ي اطالعاتي كه در ژنو و تونس برگزار ش
اسناد اين دو اجالس را دولت ايران امضاء كرده و متعهد شده مفاد 
ــد و در اجالس هاى بعدى گزارش عملكرد ارائه دهد.  اجرا كن آن را
در زمينه ي اشاعه ي معرفت و انديشه هاى مربوط به مباحث جامعه ي 
حتى سعى كرده . حتى سعى كرده . حتى سعى كرده  ــت اطالعاتي نيز انجمن نقش مؤثرى ايفا كرده اس
ــش خصوصى فعال در زمينه ي  ــد ميان دولت، بخ پلى ارتباطى باش
ــاز خيلي موفق و فعال بود و  ــاز خيلي موفق و فعال بود و . انجمن در آغ ــاز خيلي موفق و فعال بود و . انجمن در آغ انجمن در آغ ــاى مدنى ICT، و نهاده
اما، با تغيير دولت، فضا عوض شد و بسيارى . اما، با تغيير دولت، فضا عوض شد و بسيارى . اما، با تغيير دولت، فضا عوض شد و بسيارى  ــت عملكرد خوبى داش
ــات و فّناوري اطالعات هم  ــات و فّناوري اطالعات هم . در وزارت ارتباط ــات و فّناوري اطالعات هم . در وزارت ارتباط در وزارت ارتباط ــد از برنامه ها اجرا نش
ــه اجراى پروژه هاي  ــه اجراى پروژه هاي . دغدغه ي اصلى وزارتخان ــه اجراى پروژه هاي . دغدغه ي اصلى وزارتخان دغدغه ي اصلى وزارتخان ــا تغيير كرد راهبرده
ــده است. حمايت از تشكل هاى مدنى نيز  ــده استنظارتي و محدودكننده ش ــده استنظارتي و محدودكننده ش ش
انجمن . انجمن . انجمن  كار بسيارى از سازمان هاي مردم نهاد تعطيل شد. كار بسيارى از سازمان هاي مردم نهاد تعطيل شد. كار بسيارى از سازمان هاي مردم نهاد تعطيل شد از بين رفت
كوشيد طي اين سال ها خود را حفظ كند و هنوز به عنوان انجمنى 

صاحب نام مطرح است. 

ع. م. پس انجمن تعطيل نشد. 
به زودى انتخابات سومين دوره ي . به زودى انتخابات سومين دوره ي . به زودى انتخابات سومين دوره ي  ــد ــده و نخواهد ش تعطيل نش
اميدوارم با آمدن افراد پرانرژى جديد، . اميدوارم با آمدن افراد پرانرژى جديد، . اميدوارم با آمدن افراد پرانرژى جديد،  هيئت مديره برگزار مى شود
ــكل مهم انجمن هايى از اين نوع  ــكل مهم انجمن هايى از اين نوع . تأمين مالى مش ــكل مهم انجمن هايى از اين نوع . تأمين مالى مش تأمين مالى مش ــود فعال تر بش
است و به دليل ناتواني مالى فرصت حضور فعال در اجالس هاى 

جهانى را از دست داده ايم.  

شما هميشه گفته ايد كه «سرنوشت بشر» و «توسعه ي . شما هميشه گفته ايد كه «سرنوشت بشر» و «توسعه ي . شما هميشه گفته ايد كه «سرنوشت بشر» و «توسعه ي  م. م. م ع
ايران» دغدغه هاي فكري و وجودي شماست.

ــت. در مورد سرنوشت بشر، تحوالت علم و تكنولوژى  همين طور اس
ــت كه مطالعات آينده مورد عالقه ام بوده  ــت كه مطالعات آينده مورد عالقه ام بوده . سال هاس ــت كه مطالعات آينده مورد عالقه ام بوده . سال هاس سال هاس را دنبال مى كنم
در حال حاضر با همسرم . در حال حاضر با همسرم . در حال حاضر با همسرم  آن را تقويت كرد موج سوم ترجمه ي. ترجمه ي. ترجمه ي است
ــهريارى با دقت انقالب DNA و همگرايى آن را با  دكتر همايون ش
ــى و علوم  انقالب مجازى دنبال مى كنيم. از يافته هاى كيهان شناس
ساعت ها . ساعت ها . ساعت ها  ــگفتى و حيرت مى شويم مواد و فيزيك مدرن غرق در ش
ــو، مى بينيم چگونه  ــو، مى بينيم چگونه . از يك س ــو، مى بينيم چگونه . از يك س از يك س ــاره بحث و گفت وگو مى كنيم در اين ب
علوم و تكنولوژى ها نوين پرشتاب پيش مى روند و با خود امواجى از 
تحول مى آورند، و از سوى ديگر شاهد آنيم كه چگونه جامعه ي بشرى 
به دليل بى خردى رهبران بسياري از كشورها، درگير انواع تعارض هاى 
خانمان برانداز شده و هنوز چالش موجود را حل نكرده، چالش جديدى 
رهبران جوامع نه تنها نتوانسته اند از دستاوردهاى علم و . رهبران جوامع نه تنها نتوانسته اند از دستاوردهاى علم و . رهبران جوامع نه تنها نتوانسته اند از دستاوردهاى علم و  مى آفريند
ــتمر كيفيت زندگى مردم استفاده كنند،  تكنولوژى براي بهبود مس
اجتماعى، ـ اجتماعى، ـ اجتماعى،  ـ بلكه به عكس، به دليل عقب ماندگى ساختارهاى فرهنگىـ  بلكه به عكس، به دليل عقب ماندگى ساختارهاى فرهنگى 
ــى و عدم همگامى  ــاختارهاى سياس و از آن مهم تر واپس ماندگى س
اين ساختارها با تحوالت تكنولوژيك، جوامع در گردابى از بحران هاى 
بحران محيط زيست و انرژى، شكاف روزافزون . بحران محيط زيست و انرژى، شكاف روزافزون . بحران محيط زيست و انرژى، شكاف روزافزون  گوناگون گرفتار آمده اند

ــى، ضعف ارزش هاى  ــردم و حاكمان، بحران اقتصاد جهان دانايى م
به دليل خوش بينى . به دليل خوش بينى . به دليل خوش بينى  انسانى، و بحران هاى اجتماعى را دنبال مى كنيم
ذاتى، مى دانم كه بشر براى اين چالش ها، راه حل خواهد يافت و به 
زودى، نوعى خرد و فرزانگى و حكمت بر راهبرى امور جهانى حاكم 
معتقدم . معتقدم . معتقدم  تحوالت اخير منطقه را بسيار اميدبخش مى دانم. تحوالت اخير منطقه را بسيار اميدبخش مى دانم. تحوالت اخير منطقه را بسيار اميدبخش مى دانم ــود مي ش
ــه ها و ساختارهاى دموكراتيك، جاى انديشه ها و ساختارهاى  انديش

تماميت خواه را خواهند گرفت.
ــعه ي ايران، پرسش ها و دغدغه هاى اساسى اي ذهنم  در مورد توس
سال زندگيم، مى پرسم 63 سال زندگيم، مى پرسم 63 سال زندگيم، مى پرسم  63 در همين مصاحبه با مرور 63 در همين مصاحبه با مرور  در همين مصاحبه با مرور . در همين مصاحبه با مرور .  را مشغول مى كند
ــد؟ چرا زندگى من بايد  ــتى داشته باش چرا ايران بايد چنين سرنوش
شرح داستان هاى مكرر ساختن و ويران كردن باشد؟ چه مرضى داريم؟ 
ــرا از تاريخ خود و تجربه ي ديگران درس نمى گيريم؟ چرا تجربه ي چ

ساله برنامه ريزى توسعه در ايران ناكام مانده است؟ چرا مديريت  63
كالن جامعه آن قدر آشفته و از هم گسيخته شده كه فساد در ابعادى 
كه بايد صرف توسعه و پيشرفت  ــيع و گسترده منابعى را مى بلعد وس
ــود؟ چرا طى سه دهه ي اخير نه تنها نتوانسته ايم فساد را ريشه كن  ش
كنيم، بلكه برخي از فسادها نهادينه شده است؟ چرا برخي از ارزش هاى 

اخالقى به ضدارزش تبديل شده است؟ و ...
در ادبيات توسعه ي اقتصادي . در ادبيات توسعه ي اقتصادي . در ادبيات توسعه ي اقتصادي  سال ها قبل به سراغ ادبيات توسعه رفتم
بي توجهي به عامل : بي توجهي به عامل : بي توجهي به عامل  1970، دو حلقه ي گمشده يافتم ــال هاي دهه ي س
ادبيات تحول اجتماعي نيز راضيم . ادبيات تحول اجتماعي نيز راضيم . ادبيات تحول اجتماعي نيز راضيم  ناديده گرفتن اهميت تكنولوژي و ناديده گرفتن اهميت تكنولوژي و ناديده گرفتن اهميت تكنولوژي انساني
ادبيات توسعه ي . ادبيات توسعه ي . ادبيات توسعه ي  نكرد زيرا كه اهميت عامل اقتصاد را ناديده گرفته بود
به ويژه براي من كه درس روان شناسي خوانده . به ويژه براي من كه درس روان شناسي خوانده . به ويژه براي من كه درس روان شناسي خوانده  فردي بسيار جذاب بود
ــعه ي  ــود. متون توس ــعه ي فرد ب ــي بر توس ــي تأكيد اصل ــودم؛ ول ب
پيش فرض هاي ضمني حاكم بر برخي پايدار را با دقت دنبال كردم، اما پيش فرض هاي ضمني حاكم بر برخي پايدار را با دقت دنبال كردم، اما پيش فرض هاي ضمني حاكم بر برخي 

نظريه ها نيز برايم پذيرفتني نبود، از جمله اين كه:
ــعه ذاتاً جريان تكاملي  توس ــعه، فرايندي است تك بعدي؛ توس -
ــته و برگشت ناپذير كه اگر آغاز شود، پسرفتي در  است پيوس
پديده اي است قابل برنامه ريزي با رويكردي  كار نخواهد بود؛
ــنجش آن  ــت، براي س چون كميت پذير اس اقتصادي ـ فني؛

شاخص هاي كمي كافي است؛
ــه جاي اينها، فرض هاي خودم را جايگزين  ــه جاي اينها، فرض هاي خودم را جايگزين . ب ــه جاي اينها، فرض هاي خودم را جايگزين . ب ب و چند فرض ديگر

كردم، از جمله:
توسعه، پديده اي است چندبعدي، پيچيده و برآيند تعامِل گاه  -
متوازن و گاه نامتوازِن تحوالت اقتصاديـ  اجتماعيـ  فرهنگي 

ـ تكنولوژيك ـ انساني است؛
الگويي واحد براي توسعه ي همه ي كشورها وجود ندارد؛ -

- توسعه پديده اي است اقتضايي؛
تحقق آن به عزم استوار حكومت و حاكميت نياز دارد؛ -

ــي، تصادف، جهش هاي غيرمنتظره و  از اصولي چون بي نظم -
پيش بيني ناپذيري نيز تبعيت مي كند و با پيچيدگي روزافزون 
جامعه و مسائل جهاني، از بروز ناگهاني پديده هايي در جايي 

ديگر تأثير مي پذيرد؛
در نتيجه كامًال كميت پذير و قابل برنامه ريزي نيست؛ -
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اين برداشت ها و فرضيه هاي مبتني بر ديده ها و تجربه هاي . اين برداشت ها و فرضيه هاي مبتني بر ديده ها و تجربه هاي . اين برداشت ها و فرضيه هاي مبتني بر ديده ها و تجربه هاي  ع.  م

شخصي شماست يا تجربه هاي جهاني؟
ديدم . ديدم . ديدم  به سراغ تجربه ي غرب رفتم. به سراغ تجربه ي غرب رفتم. به سراغ تجربه ي غرب رفتم ــت از هر دوي اينها آميزه اي اس
ــعه در غرب به عنوان پديده اى تكاملى و طبيعى رخ داده و بر  توس
با چنين عقالنيتي غرب توانست قانون، . با چنين عقالنيتي غرب توانست قانون، . با چنين عقالنيتي غرب توانست قانون،  ــتوار بوده است عقالنيت اس
نظم، روش، سيستم و سازمان را بر مناسبات فردي و اجتماعي حاكم 
ــورهاى مانند ايران اگر بر راهبري  ــورهاى مانند ايران اگر بر راهبري . نتيجه گرفتم در ايران و كش ــورهاى مانند ايران اگر بر راهبري . نتيجه گرفتم در ايران و كش نتيجه گرفتم در ايران و كش كند
ــت گذاري و برنامه ريزي، اجرا، نظارت، ارزشيابي، فرايندهاي سياس

اصالح رويكردي نه چندان متناسب با ذات پديده و درك درست و 
ــد،  ــي از واقعيت هاي جامعه ي جهاني و جهان امروز حاكم باش علم
تجربه ي ايران قبل و بعد از انقالب . تجربه ي ايران قبل و بعد از انقالب . تجربه ي ايران قبل و بعد از انقالب  ــود ــت  پذير مى ش توسعه برگش
رفت و برگشت هاي پردرد و پرهزينه از : رفت و برگشت هاي پردرد و پرهزينه از : رفت و برگشت هاي پردرد و پرهزينه از  ــاهدي است بر اين مدعا ش

مدرنيزاسيون، نفي آن، بازگشت واكنشى به آن.
ــت. در  ــان اس ــعه، انس ــاد پيدا كرده ام كه محور اصلي توس اعتق
سرمايه گذاري كافي و به موقع و درست روي تشكيل سرمايه ي ايران از سرمايه گذاري كافي و به موقع و درست روي تشكيل سرمايه ي ايران از سرمايه گذاري كافي و به موقع و درست روي تشكيل سرمايه ي 
انساني غفلت شده است. نتوانسته ايم نظام كارآمد آموزش و پرورشي 
ايجاد كنيم كه خروجي آن انسان هايي باشد داراي الگوهاي رفتاري 
و فكري و ارزش ها و باورهاي توسعه آفرين و توانمند در روز آمد كردن 
بدون چنين سرمايه اي جامعه در گرداب رفت . بدون چنين سرمايه اي جامعه در گرداب رفت . بدون چنين سرمايه اي جامعه در گرداب رفت  دانش و مهارت خويش
غايت . غايت . غايت  ــعه گريزي گرفتار خواهد ماند و برگشت توسعه خواهي و توس
توسعه، ايجاد ظرفيت و قابليت و زيرساخت الزم در جامعه است براي 
تضمين بهبود مستمر كيفيت زندگي مردم تا با آسايش خيال و امنيت 
خاطر زندگي كنند. بدون داشتن سرمايه ي انساني كارآمد، چگونه به 

چنين غايتي مي توان دست يافت؟

م. ج. به اعتقاد شما، بر پايه ي اين ديده ها و تجربه ها و تحليل ها، 
توسعه را چگونه بايد ديد؟

شكي ندارم كه نگاه به توسعه بايد كل نگر و جهاني گرا و آينده نگر و 
جهان امروز، جهاني است به . جهان امروز، جهاني است به . جهان امروز، جهاني است به  ــد ــان محور باش تكنولوژي بنيان و انس
شدت به هم پيوسته و شبكه اي و ناامن شده و بحران خيز و پرتعارض؛ 
نظام باورها و ارزش ها و . نظام باورها و ارزش ها و . نظام باورها و ارزش ها و  با بيم ها و اميدهاي بسيار و تحول پرشتاب
الگوهاي معرفتي و ايدئولوژي ها مدام در معرض آزمون كارساز بودن 
هر چند برخي از آنها براي مردم جاذبه ي . هر چند برخي از آنها براي مردم جاذبه ي . هر چند برخي از آنها براي مردم جاذبه ي  ــد بودن قرار دارند و مفي
ــه ي  ــته از انديش ــه ي . مانند ارزش ها و باورهاي برخاس ــته از انديش ــه ي . مانند ارزش ها و باورهاي برخاس ــته از انديش مانند ارزش ها و باورهاي برخاس ــي يافته اند جهان

دموكراسي و آن چه در اعالميه ي جهاني حقوق بشر آمده است.
ــكيل سرمايه ي انساني، سرمايه ي رهبري و مديريت بسيار  در تش
سازمان ها نقشى مهم جوامع و سازمان ها نقشى مهم جوامع و سازمان ها نقشى مهم  جوامع و رهبران و مديران در اداره ي جوامع و رهبران و مديران در اداره ي  رهبران و مديران در اداره ي . رهبران و مديران در اداره ي .  مهم است
ــان و داراي  ــان و داراي غفلت كرده ايم در پرورش رهبران و مديراني انس ــان و داراي غفلت كرده ايم در پرورش رهبران و مديراني انس در پرورش رهبران و مديراني انس غفلت كرده ايم . غفلت كرده ايم .  ــد دارن
شايستگي هاي حرفه اي الزم و دلسوز و فهيم و خردورز و سالم و شجاع 
و داراي مدل هاي ذهني باز و يادگيرنده و تحول آفرين و توسعه خواه و 
ــازمان و جامعه ي خويش را  بي نياز از بازي هاي قدرت و ثروت كه س
پيش از خودشان دوست داشته باشند، نگاه سيستمي داشته باشند و 
بفهمند در جهاني پر از فقر و ناامني و استبداد و خشونت و بي سوادي 

نمي توان صرفاً به منافع و مصالح خود انديشيد.

ــتي و  يادگيري مهارت همدلي متعالي با كل جهان و عناصر هس
مهارت رهبري مبتني بر اصول همكاري و تعامل و همياري بين المللي 

و جهاني، سرنوشت آينده ي جامعه ي بشري را رقم مي زند.

ع. م. راهكار پيشـنهادي شما، براي رسيدن به اين هدف ها 
چيست؟

ِداريم به ايجاد مؤسسات معتبر و كارآمِدداريم به ايجاد مؤسسات معتبر و كارآمد پرورش مدير و توسعه ي  نياز
ــارِي رهبري و  ــازمان و از آن مهم تر، بردن آموزش اجب ــري س رهب
ــتان و دبيرستان و دانشگاه و بازسازي نظام آموزش  مديريت به دبس

رسمي براي تأكيد بر پرورش نسلي داراي ويژگي هاي زير:
سالمت اخالقي؛

تفكر علمي؛
تفكر سيستمي؛

تفكر استراتژيك؛
مهارت كار تيمي و تعامل و همكاري؛

ِخرد ِزيست محيطي؛
حساسيت انساني و انسانيت و شؤون انساني بر اساس اصل همدلي 

متعالي؛
مهارت رهبري خود و ديگران؛

ــازنده در فضاهاي  ــاي الزم براي حضور مؤثر و تعامل س مهارت ه
ــه اي و جهاني در چارچوب اصولي چون  ــبكه اي و ملي و منطق ش
مدارا، تحمل، فهم و احترام به تفاوت ها و حفظ حرمت ديگران و 
ــئوون انساني و احترام به فرديت و حريم هاي خصوصي  رعايت ش

ديگران متفاوت و ارزش قائل شدن براي تنوع و كثرت؛
احترام به قانون و نظم به ويژه در بي نظمي و آشوب و بحران؛

آموزش منطق و الگوهاي مناسب حضور فعال در فضاهاي مجازي؛
حرمت قائل شدن به پيوستگي و استمرار در : به معناي حرمت قائل شدن به پيوستگي و استمرار در : به معناي حرمت قائل شدن به پيوستگي و استمرار در  تفكر تاريخي
جريان تحول اجتماعي و حفظ حرمت تاريخ و ميراث گذشته به جاي 
بي حرمتي و نفي و سعي در نابودي آن چه از نظام  هاي پيشين يا رئيس 
اين امر به شعور و خردي نياز دارد كه بايد . اين امر به شعور و خردي نياز دارد كه بايد . اين امر به شعور و خردي نياز دارد كه بايد  و مدير قبلي بر جاي مانده
مديريت فرايند تحول اجتماعي نيازمند داشتن توانايي . مديريت فرايند تحول اجتماعي نيازمند داشتن توانايي . مديريت فرايند تحول اجتماعي نيازمند داشتن توانايي  پرورش يابد
و چه چيز بايد تغيير  اين تشخيص است كه چه چيز بايد حفظ شود
ــتاوردها و  ــعور و خردي، با نگاهي معيوب، دس ــتاوردها و . بدون چنين ش ــعور و خردي، با نگاهي معيوب، دس ــتاوردها و . بدون چنين ش ــعور و خردي، با نگاهي معيوب، دس بدون چنين ش يابد
ــته نابود مي كنيم، كه اگر در نابودي آن  چيزهايي را مربوط به گذش
ــياهچال هايى در عمق وجودمان و در هويت ملي و  موفق شويم، س
مى آيد كه انرژي هاي فردي و جمعي مان را  هويت فرهنگي مان پديد
خواهد بلعيد و مسائل اجتماعيـفرهنگي تازه اي مي آفريند. مهم ترين 
چاره اى . چاره اى . چاره اى  وظيفه ي نهادهاي انسان ساز جامعه، پرورش چنين افرادى است

نيست جز سرمايه گذارى بلند مدت و زيرساختى.

ع. م. سـركار خانم خوارزمي، بسيار سپاسگزارم كه در اين 
مصاحبه شركت كرديد.

ــكر مي كنم كه فرصت اين گفت وگو را  ــما تش نگاه نومن هم از نگاه نومن هم از نگاه نو و ش
فراهم كرديد. 


